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Od roku w pandemii
9 marca 2020 r. ogłoszono pierwszy przy-
padek COVID-19 w Wielkopolsce. Co wyda-
rzyło się przez ten rok z koronawirusem? 
Jak funkcjonuje w pandemii samorząd 
województwa i podległe mu jednostki? 
W jaki sposób władze regionu pomagają 
medykom i przedsiębiorcom przetrwać 
trudny czas?                                u str. 6, 7, 17

O więcej na WRPO
Podczas sesji, która odbyła się w trybie 
zdalnym 22 lutego, radni jednogłośnie 
przyjęli stanowisko Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego dotyczące proponowanej 
przez rząd, znacznie niższej niż w ostatnich 
latach, alokacji środków dla Wielkopolski 
w programie regionalnym na lata  
2021-2027.                                                 u str. 4

Kroplówka dla Ławicy
Samorząd województwa pomaga Portowi 
Lotniczemu Poznań-Ławica, który ma  
problemy wynikające z pandemicznych 
ograniczeń dotyczących podróżowania.  
Wielkopolski Fundusz Rozwoju pożyczył 
lotnisku 25 mln zł. – Te pieniądze są dla nas  
po prostu tlenem, kroplówką – przyznaje 
prezes Ławicy.                                             u str. 3
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Białorusinom 
będzie łatwiej
Samorząd województwa 
przekazał Uniwersytetowi 
im. Adama Mickiewicza 
pieniądze na stypendia  
dla kilkudziesięciu białoru-
skich studentów tej  
uczelni.                         u str. 2

Nowe obwody
Sejmik przyjął w lutym  
ostateczną uchwałę  
o nowym podziale woje-
wództwa wielkopolskiego 
na obwody łowieckie. Bę-
dzie ich teraz w naszym  
regionie 499.               u str. 5

Bimbą od lat 
przez Poznań
Tramwaj, gdy pojawił się 
w Poznaniu, cieszył się 
popularnością, a dodatkową 
atrakcją było doprzęganie 
koni do wagonika, który 
musiał pokonać stromiznę 
ulicy Nowej pomiędzy 
Starym Rynkiem i placem 
Wilhelmowskim.      u str. 10

Teatry znów  
z widzami
Po kilku miesiącach przymu-
sowej przerwy związanej  
z epidemią, artyści ponow-
nie grają na żywo dla  
publiczności. Co proponują 
podległe samorządowi 
województwa teatry  
w Gnieźnie, Kaliszu i Pozna-
niu?                             u str. 11

Inna strona  
samorządu
Kogo można zobaczyć  
na wizji podczas zdalnych 
obrad sejmikowych komisji? 
Dlaczego radny tworzy 
chaos wokół siebie?  
Jak Rita chciała nam dać  
miliony na wdowy. u str. 16
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Mamy już dwadzieś-
cia lat! W  marcu 
2001 roku ukazał 

się pierwszy numer „Moni-
tora Wielkopolskiego”, a jego 
powstanie było wypełnie-
niem woli sejmiku, wyrażonej 
w uchwale z lutego 2000 roku. 
Pierwotnie radni założyli, że 
pismo ma być skierowane „do 
samorządów i ludzi związa-
nych z  samorządami lokal-
nymi oraz Samorządem Wo-
jewództwa Wielkopolskie-
go”. We wrześniu 2003 roku, 
pod koniec pierwszej kaden-
cji, sejmik dokonał zasadni-
czej zmiany: uchwalono, że 
adresatem „Monitora” są po 
prostu „mieszkańcy Wielko-
polski”.

Początkowo miesięcznik 
wydawany był na bardzo do-
brej jakości papierze, miał 32 
strony małego formatu. Kil-
kutysięczny nakład rozsyłany 
był do osób i instytucji zwią-
zanych z wielkopolskim sa-
morządem. Była to formuła 
zbliżona do innych tego typu 
pism, na których wzorowali 
się powołujący gazetę do ży-
cia. Na przełomie 2003 i 2004 
roku magazyn przybrał obec-
ną, gazetową formułę. Dziś 
jest dołączany do aż dwudzie-
stu tytułów – dzienników i ty-
godników – ukazujących się 
w Wielkopolsce.

Najważniejszym zadaniem 
„Monitora Wielkopolskie-
go” jest informowanie o sze-
roko rozumianej działalno-
ści samorządu województwa 
i  podległych mu instytucji: 
spółek, szpitali, jednostek 
kultury, szkół i tak dalej. Nie-
jednokrotnie jednak udostęp-
nialiśmy nasze łamy także po-
staciom spoza samorządu, ale 
mającym coś istotnego do po-
wiedzenia w kwestiach mają-
cych znaczenie dla funkcjo-
nowania Wielkopolski. Przez 
minione dwie dekady poja-

wiali się u nas – bądź jako au-
torzy tekstów, bądź jako nasi 
rozmówcy – na przykład pol-
scy prezydenci, prymasi, waż-
ni politycy UE, wybitni pro-
fesorowie.

Czy prasa samorządowa 
jest nadal potrzebna? Nie-
którzy politycy w Warszawie 
mają w tej sprawie wątpliwo-
ści. Zadaliśmy zatem to py-
tanie wszystkim siedmiorgu 
dotychczasowym przewodni-
czącym Społecznej Rady Pro-
gramowej „Monitora”. A oni 
– choć reprezentują różne 
opcje polityczne – są raczej 
zgodni: Wielkopolanom na-
leżą się rzetelne informacje 
o tym, co robi samorząd wo-
jewództwa. 

– Prasa samorządowa jest 
potrzebna, jeżeli nie jest nud-
na i potrafi przedstawić spra-
wy interesujące dla czytelni-
ków – uważa Zbigniew Czer-
wiński (PiS).

– Prasa samorządowa daje 
impuls społeczności lokalnej 
do zaktywizowania, zachęca 
społeczeństwo do czynnego 
uczestnictwa w życiu publicz-
nym – podkreśla Tatiana So-
kołowska (KO).

– W czasach, kiedy władze 
centralne usiłują osłabiać sa-
morząd, jak również przej-
mować i upolityczniać kolej-
ne media, rzetelne informo-
wanie o  działaniach samo-
rządu nabiera szczególnego 
znaczenia – twierdzi Krzysz-
tof Paszyk (PSL).

Z okazji naszego jubileu-
szu pokazujemy, jak „Moni-
tor” zmieniał się przez mi-
nione dwie dekady. Przypo-
minamy też, o czym pisaliśmy 
w pierwszym numerze ma-
gazynu. A także zdradzamy 
tajniki druku: ile waży jedno 
wydanie, ile farby na nie po-
trzeba, jak długo trwa pro-
dukcja całego nakładu? 

u str. 8-9

Dwie dekady o samorządzie
Jak i dlaczego powstał dwadzieścia lat temu „Monitor Wielkopolski”? W jaki sposób zmieniał się i czy nadal 
jest potrzebny? Kto i o czym pisał w jego 238 wydaniach?
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Wstęga papieru gazetowego potrzebna do wyprodukowania jednego wydania „Monitora”  
mierzy, bagatela, 380 kilometrów… Na zdjęciu – druk styczniowego wydania naszego magazynu.
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NA WSTĘPIE

Artur Boiński

DWIE ROCZNICE
Tak się złożyło, że w tym wydaniu zbiegły się nam dwie istot-
ne rocznice. Minęło już bowiem dwanaście miesięcy życia nas 
wszystkich w pandemii. A jednocześnie to moment, w którym 
cieszymy się, że od dwóch dekad „Monitor Wielkopolski” słu-
ży Wielkopolanom w poszerzaniu wiedzy o działaniach samo-
rządu województwa.

Rzecz oczywista, że obie te okoliczności różni niemal wszyst-
ko. Większość z nas wypatruje z nadzieją końca pandemii i jest 
skłonna wiele poświęcić, by ów koniec swoją postawą przy-
spieszyć. Inaczej z „Monitorem” – z głosów, które do nas do-
cierają, większość osób życzy nam, byśmy dalej jak najlepiej 
pełnili swoją misję.

Długo zastanawiałem się, czy jest coś, co obie rocznice łą-
czy. I postawię ryzykowną może tezę, że są to pewne mniej-
szości (jako że to komentarz, pozwolę sobie napisać, że dla 
mnie – dziwne i niezrozumiałe). W pierwszym przypadku 
to ci, którzy w koronawirusa nie wierzą lub też egoistycznie, 
dla własnej chwilowej wygody, postępują tak, że pomagają 
mu dalej się szerzyć. A w przypadku „Monitora” to osoby, 
które przekonują, że samorząd nie powinien mieć swojego 
medialnego głosu. z

Geodeta doceniona w kraju
Geodeta Województwa 
Wielkopolskiego została 
jednym z członków ogól-
nopolskiego organu dorad-
czo-opiniodawczego w tej 
dziedzinie.

Jak poinformowało podle-
głe marszałkowi Biuro Geo-
dety Województwa, jego sze-
fowa Hanna Mierzwiak zo-
stała powołana do składu 
Państwowej Rady Geodezyj-
nej i Kartograficznej.

To ciało stanowi organ do-
radczy i opiniodawczy Głów-
nego Geodety Kraju, wypo-

wiadając się m.in. w zakre-
sie planowanych kierunków 
rozwoju i przekształceń or-
ganizacyjnych oraz zamie-
rzeń legislacyjnych. Rada li-
czy obecnie 34 członków, po-
woływanych spośród repre-
zentantów uczelni wyższych, 
administracji rządowej i sa-
morządowej, organizacji spo-
łecznych.

Hanna Mierzwiak zajmu-
je stanowisko geodety wo-
jewództwa i dyrektor wspo-
mnianego biura od września 
2019 roku.                          ABO

Pomoc w dostawach żywności

Już po raz kolejny samo-
rząd województwa udzie-
li wsparcia w transporcie 
żywności do osób wymaga-
jących tego typu pomocy.

Chodzi o dofinansowanie 
przewozu tych produktów 
z banków żywności do miejsc, 
gdzie dostęp jest utrudniony 
lub gdzie transport generu-
je wyjątkowo wysokie koszty. 
Pozwoli to na wsparcie dzia-
łań z jednej strony niosących 
pomoc najbardziej potrze-
bującym, a z drugiej – zapo-
biegających marnotrawieniu 
żywności.

– Bieżąca sytuacja epide-
miczna znacząco ograni-
czyła możliwości operacyj-
ne instytucji zajmujących 
się dystrybucją żywności do 
potrzebujących, dlatego za-
rząd województwa postano-
wił wesprzeć ich działalność 
– tłumaczy wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski.

Nabór wniosków w ogło-
szonym otwartym konkursie 
ofert trwał do 11 marca, a na 
dofinansowanie w  obecnej 
puli przeznaczono z budże-
tu województwa 100 tysięcy 
złotych.                                ABO
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Dofinansowanie samorządu województwa pozwoli łatwiej do-
trzeć bankom żywności z pomocą do najbardziej potrzebujących.

Hołd Sybirakom
10 lutego w Poznaniu upa-
miętniono ofiary pierw-
szej masowej zsyłki Pola-
ków na Sybir.

Obchody 81. rocznicy 
pierwszej fali deportacji na-
szych rodaków na Sybir mia-
ły skromną wojskową asy-
stę i  odbywały się zgodnie 
z ograniczeniami reżimu sa-
nitarnego. Goście spotkali się 
przed pomnikiem Ofiar Ka-
tynia i Sybiru, znajdującym 
się w Ogrodzie Zamkowym 
w Poznaniu.

Reprezentujący samorząd 
województwa wicemarsza-
łek Wojciech Jankowiak zło-
żył wiązankę kwiatów u stóp 
powstałego w  1999 r. mo-
numentu. W  uroczysto-
ści uczestniczyli także m.in. 
prezes poznańskiego oddzia-
łu Związku Sybiraków Marek 
Macutkiewicz, wojewoda Mi-
chał Zieliński, zastępca prezy-
denta Poznania Bartosz Guss 
i  członek zarządu powiatu 
poznańskiego Piotr Zalewski.

Przypomnijmy, że 10 lutego 
1940 r. rozpoczęła się pierw-
sza z czterech fal masowych 
deportacji polskich obywateli 
z terenów Kresów Wschod-
nich. Przymusowa zsyłka 
w głąb ZSRR objęła łącznie 
kilkaset tysięcy osób.           RAK

Milion złotych na in vitro
11 lutego Paulina Stochnia-
łek z zarządu województwa 
podpisała dwie umowy na 
dofinansowanie przez sa-
morząd regionu programu 
in vitro w Wielkopolsce.

– W sytuacji, gdy rząd zli-
kwidował tę formę leczenia 
niepłodności, zdecydowali-
śmy się uruchomić taki pro-
gram w Wielkopolsce i dołą-
czyć do miast w naszym re-
gionie, które już przeznaczyły 
fundusze na wsparcie lecze-
nia metodą in vitro – mówiła 
Paulina Stochniałek. – Wia-
domo, że posiadanie dzieci 
jest dla par jednym z ważniej-
szych elementów ich wspól-
nego życia. Jeśli więc tylko 
medycyna może im w  tym 
pomóc, powinniśmy doło-
żyć wszelkich starań, by im 
to umożliwić.

Wielkopolska dołączyła do 
województw, które realizują 
podobne programy, tj. mazo-
wieckiego i lubuskiego, oraz 
takich miast, jak m.in.: Łódź, 
Częstochowa, Gdańsk, Sosno-
wiec, Bydgoszcz, Warszawa 
i Poznań, a także podpoznań-
ska gmina Tarnowo Podgórne.

– Program leczenia bez-
płodności metodą in vitro to 

ustabilizowana forma pomo-
cy parom, które mają prob-
lem z zajściem w ciążę – pod-
kreślił przed podpisaniem 
umowy prof. Leszek Pawel-
czyk, kierownik Kliniki Nie-
płodności i Endokrynologii 
Rozrodu w Ginekologiczno-
-Położniczym Szpitalu Kli-
nicznym Uniwersytetu Me-
dycznego w Poznaniu. 

– Mieszkańcy Wielkopol-
ski długo czekali na taki pro-
gram. Dzięki jego wdrożeniu 
możemy pomóc dużej gru-
pie Wielkopolan – cieszyła 
się, parafując dokument, Be-
ata Pawłowska, dyrektor za-
rządzająca InviMed Poznań. 
– Już teraz, od czasu ogło-
szenia konkursu, widzimy 

ogromne zainteresowanie 
projektem. Problem bezpłod-
ności dotyka coraz większej 
grupy osób i byłoby świetnie, 
gdybyśmy mogli kontynuo-
wać tę inicjatywę, obejmując 
nią jeszcze większą liczbę par. 
Ważne i szlachetne jest też to, 
że leczeniem mogą być objęte 
pacjentki z problemem onko-
logicznym. 

Budżet programu w wyso-
kości 1 mln zł pozwoli prze-
prowadzić 200 procedur za-
płodnienia (dla około 66 par 
z województwa, przy założe-
niu, że jedna para skorzysta 
z  trzech procedur) oraz 10 
procedur mrożenia komórek 
jajowych przed leczeniem on-
kologicznym.                       RAK
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Umowy na dofinansowanie z budżetu województwa programu 
in vitro podpisano w UMWW 11 lutego.

Będzie im łatwiej  
u nas studiować
Samorząd województwa funduje stypendia dla żaków UAM z Białorusi.

Przez 9 miesięcy 22 bia-
łoruskich studentów 
I  roku Uniwersyte-

tu im. Adama Mickiewicza 
w  Poznaniu będzie otrzy-
mywać po tysiąc złotych sty-
pendium. Stało się to możli-
we dzięki przekazaniu uczel-
ni 200 tys. zł z budżetu wo-
jewództwa. Umowę w  tej 
sprawie podpisali 22 lutego 
marszałek Marek Woźniak 
i prorektor UAM ds. współ-
pracy międzynarodowej prof. 
Rafał Witkowski.

– Widzimy aspiracje mło-
dych Białorusinów do życia 
w państwie opierającym się 
na demokratycznym modelu. 
Wielu z nich chce być obywa-
telami Europy i świata. Cie-
szymy się, że za pośredni-
ctwem poznańskiej uczelni 
możemy udzielić im wsparcia 
w tych dążeniach – stwierdził 
Marek Woźniak. – Nie wyklu-
czam, że będziemy te działa-
nia kontynuować w następ-
nych latach. Wcześniej jednak 
chcielibyśmy zdiagnozować 
i ocenić efekty naszej pomocy.

–  Na UAM w  Poznaniu 
w tym roku rozpoczęło studia 
znacznie więcej niż w latach 

ubiegłych młodych Białoru-
sinów, szukających nowych, 
lepszych warunków do życia. 
Mamy Białorusinów już na 

wszystkich naszych wydzia-
łach. Są to ludzie niezwykle 
zmotywowani – podkreślił 
prof. Rafał Witkowski. – Ta 

pomoc jest dla nich bardzo 
ważna. Gdy wrócą do swojej 
ojczyzny, będą ambasadora-
mi Poznania i Wielkopolski.

– Cieszymy się, że nasz re-
gion może być dla nich takim 
oknem na świat i służyć po-
mocą, by po studiach mogli 
zmieniać swój kraj – zazna-
czyła uczestnicząca w podpi-
saniu umowy Paulina Stoch-
niałek z zarządu wojewódz-
twa.

Przypomnijmy, że stworze-
nie przez samorządy systemu 
wsparcia stypendialnego dla 
żaków zza naszej wschodniej 
granicy zapowiedziano już 
we wrześniu, kiedy to sejmik 
przyjął jednogłośnie stanowi-
sko „w sprawie wolnej Biało-
rusi”, wyrażając poparcie dla 
prodemokratycznych dążeń 
obywateli tego kraju. Podczas 
lutowej sesji radni dokonali 
stosownych przesunięć w bu-
dżecie. Ostatecznie, za pienią-
dze przekazane przez samo-
rządy województwa, Pozna-
nia i powiatu poznańskiego, 
stypendia otrzyma 55 mło-
dych Białorusinów studiują-
cych na różnych uczelniach 
w stolicy Wielkopolski.    ABO
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Umowę dotyczącą stypendiów dla studentów z Białorusi pod-
pisali zdalnie marszałek Marek Woźniak i  prorektor UAM prof. 
Rafał Witkowski.
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Audyt ochroni krajobraz
Blisko 200 uczestników 
wzięło udział 16 lutego 
w konferencji online pt. 
„Audyt krajobrazowy  
– nowe narzędzie ochro-
ny i kształtowania krajo-
brazu”.

Spotkanie, zorganizowane 
przez Wielkopolskie Biuro 
Planowania Przestrzennego 
w Poznaniu, rozpoczęło cykl 
konsultacji nad ostateczną 
wersją audytu krajobrazo-
wego dla Wielkopolski. Do-
kument, który sejmik ma 
uchwalić po raz pierwszy, 
wskazuje m.in. najcenniejsze 
tereny naszego regionu.

Wicemarszałek Wojciech 
Jankowiak zwrócił uwagę na 

potrzebę ochrony i kształto-
wania krajobrazu, podkreśla-
jąc, że ustalenia audytu będą 
nową formą polityki prze-
strzennej samorządu woje-
wództwa. 

Dyrektor WBPP Jowi-
ta Maćkowiak przedstawi-
ła z kolei zagadnienia audy-
tu krajobrazowego i omówi-
ła narzędzia prawne ochrony 
krajobrazu. Wskazywała też 
na złożoną procedurę przy-
jęcia opracowania, której 
uczestnikami będą wielko-
polskie miasta i gminy oraz 
instytucje, biorące udział 
w tworzeniu lokalnych i re-
gionalnych dokumentów pla-
nistycznych.                         RAK

O młodzieży w Radzie Europy
12 lutego wicemarsza-
łek Wojciech Jankowiak 
uczestniczył w zdalnym Fo-
rum Statutowym Kongre-
su Władz Lokalnych i Re-
gionalnych Rady Europy 
w Strasburgu.

Na posiedzeniu przyjęto 
m.in. raport dotyczący roli 
władz lokalnych i  regional-
nych w promowaniu działal-
ności młodzieży, jako cenne-
go i pełnoprawnego partnera 
władz publicznych w tworze-
niu bardziej demokratyczne-
go społeczeństwa. 

Raport zawiera analizę 
znaczenia pracy z młodzieżą 
w państwach członkowskich 
Rady Europy oraz przykłady 

dobrych praktyk, dotyczą-
cych tego, jak należy wspie-
rać tę pracę na szczeblu lokal-
nym i regionalnym. 

– Władze samorządów po-
winny zapraszać młodych lu-
dzi do wyrażania swoich po-
glądów na temat przyszłości 
naszych społeczności i do ak-
tywnego udziału w procesie 
zarządzania – mówił sprawo-
zdawca raportu, Thomas An-
dersson ze Szwecji.

Ponadto Forum Statutowe 
zatwierdziło raport, w  któ-
rym kongres wyraża zaniepo-
kojenie sytuacją samorządów 
na Węgrzech, w tym wyraźną 
tendencją do ponownej cen-
tralizacji kraju, brakiem sku-
tecznych konsultacji i znacz-
ną ingerencją władz central-
nych w funkcje władz lokal-
nych.                                      RAK
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W obradach uczestniczył wice-
marszałek Wojciech Jankowiak.

Pamięć  
o medykach
Do 10 kwietnia można 
nadsyłać prace w konkursie 
pt. „Polacy w świecie znani 
z działalności publicznej, 
misyjnej, naukowej, arty-
stycznej i sportowej”.

Tegoroczna edycja, ko-
ordynowana przez Depar-
tament Edukacji i  Nauki 
UMWW, odbywa się pod ha-
słem „Polscy medycy w świe-
cie”. To wyraz uznania dla le-
karzy, pielęgniarek, ratowni-
ków medycznych, sanitariu-
szy, diagnostów i wszystkich 
pracowników służby zdrowia, 
którzy codziennie, narażając 
swoje zdrowie, stają na pierw-
szej linii frontu w walce z ko-
ronawirusem. 

Celem konkursu jest przed-
stawienie sukcesów Polaków, 
których pionierskie badania, 
odkrycia naukowe, nowator-
skie metody leczenia oraz 
przeprowadzone zabiegi 
i operacje wpłynęły na kształt 
medycyny.

W  rywalizacji (przy wy-
korzystaniu różnorodnych 
źródeł informacji i  technik  
plastycznych) mogą wziąć 
udział dzieci i  młodzież 
z wielkopolskich przedszko-
li, szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych. Regula-
min dostępny jest na stronie 
www.umww.pl.                   RAK

Nowy szpital pediatryczny w Poznaniu to niewątpliwie najbardziej 
wyczekiwana z obecnych inwestycji samorządu województwa. O jej 
przebiegu rozmawiano online między innymi podczas lutowego po-
siedzenia sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publiczne-
go. Informację na temat celów i zadań realizowanych przez spółkę 
Szpitale Wielkopolski przedstawił radnym jej prezes Leszek Sikorski. 
Jednym z dwóch kluczowych projektów nadzorowanych w imieniu 
samorządu przez spółkę jest właśnie warta ponad 450 mln zł budo-
wa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z jego wypo-
sażeniem. Omówiono obecny, mocno już zaawansowany etap prac 
budowlanych oraz przebieg procesu zamówień dotyczących wypo-
sażenia nowej lecznicy. Na zdjęciu – widok gotowej elewacji szpitala 
dziecięcego od strony przebudowanej w ramach tej samej inwestycji 
ulicy Adama Wrzoska.                                                                                   ABO

BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA NA OSTATNIEJ PROSTEJ
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Tlen i kroplówka dla lotniska
Ławica, dzięki staraniom samorządu województwa, dostała 25 milionów złotych pożyczki.

Te pieniądze są dla nas 
po prostu tlenem, kro-
plówką. One pozwolą 

nam funkcjonować, także 
dzięki odblokowaniu progra-
mu emisji obligacji na 37 mi-
lionów złotych – mówił pre-
zes Portu Lotniczego Poznań-
-Ławica, który z  prezesem 
Wielkopolskiego Funduszu 
Rozwoju Wojciechem Mar-
cinkiewiczem podpisał 25 lu-
tego umowę na tzw. dużą po-
życzkę płynnościową. WFR, 
który jest spółką samorzą-
du województwa i dysponu-
je pieniędzmi z poprzedniej 
unijnej perspektywy finanso-
wej, pożyczył Ławicy na bar-
dzo korzystnych warunkach 
25 milionów złotych.

– Udało nam się znaleźć 
możliwą do przekazania for-
mę pomocy lotnisku, dla któ-
rego jest to chyba najtrudniej-
szy czas w jego historii. Trze-
ba go przetrwać, by doczekać 
momentu, gdy port będzie 
mógł funkcjonować w miarę 
normalnie – podkreślił pod-
czas podpisania umowy mar-
szałek Marek Woźniak. Przy-
pomnijmy, że samorząd woje-
wództwa jest jednym z trzech 
(obok miasta Poznań i Przed-
siębiorstwa Państwowego 

„Porty Lotnicze”) właścicieli 
lotniskowej spółki.

Poprzedni rok Ławica za-
mknęła stratą na poziomie 
ponad 30 mln zł, podobnie 
może być też w roku obec-
nym. To oczywiście efekt za-
mrożenia lotów spowodowa-
nego pandemią koronawiru-
sa. Jak tłumaczył Mariusz 

Wiatrowski, po negocjacjach 
ze związkowcami zarządowi 
udało się obniżyć koszty pra-
cy spółki o 30 proc., reduku-
jąc liczbę etatów, rezygnując 
z premii dla załogi, skracając 
czas pracy lotniska z całodo-
bowego do 16 godzin.

Czy, jeśli linie lotnicze i pa-
sażerowie nie zaczną w mia-

rę szybko wracać na Ławi-
cę, możliwy jest scenariusz, 
w którym lotniskowa spółka 
upada?

– Nie wyobrażam sobie, że 
Wielkopolska zostaje bez lot-
niska, bo to zbyt ważny ele-
ment komunikacji regionu ze 
światem! – jednoznacznie za-
deklarował Marek Woźniak. 

– To strategiczna część infra-
struktury i nie może być trak-
towana jak każdy inny pod-
miot gospodarczy. Dlatego 
staramy się robić wszystko, 
by pomóc spółce przetrwać, 
także szukając zewnętrznych 
źródeł wsparcia.

Marszałek podkreślił, 
że cały czas trwają zabie-
gi o przyznanie Ławicy bez-
zwrotnej pomocy rządowej 
(w  2020 r. lotnisko dostało 
z  tego źródła jedynie nieco 

ponad 8 mln zł). I tłumaczył: 
– Niezależnie od tego, czy ta, 
powiedzmy, dość śmiała wi-
zja Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego zostanie zreali-
zowana, czy też nie, jestem 
przekonany, że większość re-
gionalnych portów lotniczych 
w  Polsce przetrwa i  będzie 
potrzebna, dlatego oczekuję, 
że na poziomie rządowym zo-
staną podjęte odpowiednie 
decyzje o udzieleniu wsparcia 
tym podmiotom.                ABO
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Podpisanie umowy odbyło się na tle pustej płyty postojowej i pasa startowego lotniska. Od lewej: 
prezes WFR Wojciech Marcinkiewicz, marszałek Marek Woźniak, prezes Ławicy Mariusz Wiatrowski.

– Moje lotnisko regionalne przyjmowało do tej pory blisko 
2,5 miliona pasażerów. Dzisiaj w związku z kryzysem wywo-
łanym pandemią COVID-19 liczba ta spadła o 70 procent. Ko-
nieczna była również redukcja zatrudnienia o 15 procent. To 
dowodzi, że sytuacja jest niezmiernie trudna – mówił mar-
szałek Marek Woźniak podczas zdalnego posiedzenia komisji 
COTER Europejskiego Komitetu Regionów, które odbyło się 
26 lutego. – Lotniska regionalne potrzebują pomocy w for-
mie bezzwrotnej. Musimy znaleźć źródło takiej pomocy, być 
może w ramach Funduszu Odbudowy. W przeciwnym razie 
lotniska, będące ważnym elementem rozwoju dla każdego 
regionu, nie przetrwają obecnego okresu.
Podczas posiedzenia komisji unijni samorządowcy debato-
wali o przyszłości lotnisk regionalnych m.in. z przedstawi-
cielem Komisji Europejskiej i dyrektorem Międzynarodowej 
Rady Portów Lotniczych w Europie.

POMOC Z UE?
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Przedstawiamy 
tematy, które radni 
poruszali 22 lutego, 
podczas XXVII sesji 
sejmiku, w ramach 

punktu „interpelacje 
i zapytania”.

Adam Bogrycewicz 
(PiS) złożył zapy-
tanie dotyczące 
wskazania pod-
staw prawnych 

dla wprowadzonych podczas 
sesji zdalnych środków słu-
żących przestrzeganiu limitu 
czasowego wypowiedzi rad-
nych. Po raz kolejny poruszył 
też kwestię działań i wypowie-
dzi dotyczących pomocy wo-
jewództwa dla szpitala w Pile.

Łucja Zielińska 
(PiS) wystoso-
wała zapytanie, 
w którym pod-
niosła sprawę 

udziału Wielkopolski w tar-
gach Expo 2021 w Dubaju 
lub wskazania uzasadnienia 
braku uczestnictwa woje-
wództwa w tym wydarzeniu.

Marek Sowa (PiS) 
interpelował na 
temat właściwe-
go utrzymania 
zimowego ście-

żek pieszo-rowerowych prze-
biegających wzdłuż dróg 
wojewódzkich. Złożył też 
zapytanie dotyczące adresa-
tów, którym przekazano nie-
dawne stanowisko sejmiku 
w sprawie podziału środków 
z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych.

Zbigniew Czer-
wiński (PiS) pytał 
o sprawy kadro-
wo-organiza-
cyjne dotyczące 

funkcjonowania Departamen-
tu Zdrowia UMWW w ostat-
nich miesiącach. Mówił po-
nadto o kwestii konsultowa-
nia z szefami sejmikowych 
klubów wprowadzania zdal-
nego trybu kolejnych sesji.

Ponadto radni złożyli nastę-
pujące pisemne interpelacje 
i zapytania: Zofia Itman (PiS) 
– w sprawach wykluczenia 
komunikacyjnego i braku 
dbałości o pasażerów, wyni-
kających ze zmniejszającej 
się liczby autobusowych po-
łączeń międzypowiatowych 
i wojewódzkich oraz pogar-
szającego się stanu przy-
stanków; Krzysztof Dembiński 
(PiS) – na temat szczegółów 
dotyczących okoliczności 
zaszczepienia przeciw CO-
VID-19 osób z rady społecz-
nej ZOL w Śremie i podję-
tych w tej kwestii działań 
kontrolno-nadzorczych. ABO

Szczepionka niezgody
Radni PiS zapowiedzie-
li wniosek o odwołanie 
z funkcji wiceprzewodni-
czącego sejmiku Marka 
Goli z KO, który 31 grud-
nia zaszczepił się na CO-
VID-19.

Marek Gola, który zasiada 
w  radzie społecznej Zakła-
du Opiekuńczo-Leczniczego 
w Śremie (placówki medycz-
nej samorządu wojewódz-
twa), pierwszą dawkę szcze-
pionki przyjął 31 grudnia. 
Wtedy preparaty chroniące 
przed koronawirusem dosta-
wała grupa „0”, tj. personel 
medyczny.

Od kilku tygodni w  tej 
sprawie interweniują radni 
PiS: złożyli interpelację, na-
mawiali wiceprzewodniczą-
cego sejmiku do dymisji, a 22 
lutego zapowiedzieli wniosek 
o jego odwołanie.

– Podczas obrad konwen-
tu zaproponowałem, żeby 
Marek Gola podał się do dy-
misji. Niestety, widzę, że nie 
ma takiego zamiaru – stwier-
dził na lutowej sesji sejmiku 
szef klubu radnych PiS Zbi-
gniew Czerwiński. – Dlate-
go w marcu złożymy formal-
ny wniosek o jego odwołanie.

– Taka rezygnacja byłaby 
względnie eleganckim wyj-
ściem z  tak nieeleganckiej 
sytuacji – dodał Adam Bo-
grycewicz.

Jak brzmi odpowiedź wi-
ceprzewodniczącego wielko-
polskiego sejmiku?

– Nie pierwszy raz PiS do-
maga się miejsca w  prezy-
dium sejmiku, jak również 
to nie pierwsze próby odwo-
łania mnie ze stanowiska – 
mówi Marek Gola. I opisu-
je: – 30 grudnia w południe 
odebrałem telefon ze szpita-
la w Śremie, że zostały tam 
szczepionki, a cały personel 
i  służby medyczne (ci, któ-
rzy mogli i byli na miejscu) 
są już zaszczepione. Poinfor-
mowano mnie, że przed nami 
długi weekend noworoczny 
i  pozostałe szczepionki się 
zmarnują, dlatego mam pra-
wo i mogę się zaszczepić. 

Dodaje, że każdy na jego 
miejscu (tj. przewodniczące-
go rady społecznej szpitala) 
skorzystałby z tej propozycji. 

– Zrobiłem to w  dobrej 
wierze. Ale oddaję się do 
dyspozycji marszałka, sejmi-
ku i klubu – podsumowuje 
Marek Gola.                       RAK

Pod znakiem Mielżyńskich
Sejmik postanowił uhono-
rować jeden z najbardziej 
zasłużonych wielkopol-
skich rodów.

Sejmik na lutowej sesji 
przyjął uchwałę o  ogłosze-
niu roku 2021 w naszym wo-
jewództwie Wielkopolskim 
Rokiem Rodu Mielżyńskich.

W  trakcie prac nad pro-
jektem kilku radnych zasta-
nawiało się, czy jako pierw-
szego w ten sposób nie nale-
żałoby uhonorować innego 
z zasłużonych wielkopolskich 
rodów. 

Przede wszystkim jednak 
wątpliwości w tej sprawie – 
zarówno podczas posiedzenia 
Komisji Kultury, jak i na sesji 
– zgłaszali radni PiS, wska-
zując, że wśród wspomnia-
nego rodu były też postaci, 
które mają na koncie mniej 
chlubne czyny (jak kolabo-
racja z zaborcą). O celowo-
ści uchwały oraz zasługach 
wielu przedstawicieli rodzi-
ny Mielżyńskich dla regionu 
i dla kraju mówił z kolei au-
tor inicjatywy Filip Kaczma-
rek z KO. Przypominał zna-
czący udział członków rodu 
zarówno w kilku powstaniach 

narodowych (listopadowym, 
wielkopolskim, śląskim), jak 
i w działalności organiczni-
kowskiej, choćby przy takich 
przedsięwzięciach, jak „Ba-
zar” czy Poznańskie Towa-
rzystwo Przyjaciół Nauk.

– W  uzasadnieniu do 
uchwały wymieniamy 
konkretne postaci z  rodu 
Mielżyńskich, które uważa-
my za godne upamiętnienia 
– mówił z kolei podczas se-
sji marszałek Marek Woź-
niak, wskazując na celowość 
przyjęcia dokumentu. I ironi-
zował: – Czy niektórzy, idąc 

tą drogą, zamierzają przestać 
słuchać Chopina tylko dlate-
go, że był w  nieformalnym 
związku z George Sand?

Sejmik nie przychylił się 
ani do propozycji Zbignie-
wa Czerwińskiego (PiS), by 
projekt uchwały w ogóle wy-
cofać, ani do pomysłu Ada-
ma Bogrycewicza (PiS), by 
dokument odesłać raz jesz-
cze do prac w Komisji Kultu-
ry. W ostatecznym głosowa-
niu za upamiętnieniem rodu 
Mielżyńskich w 2021 roku za-
głosowało 25 radnych, a 10 
wstrzymało się od głosu.  ABO
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Propozycja była żywo dyskutowana już podczas lutowego po-
siedzenia Komisji Kultury.

O więcej pieniędzy na WRPO
Radni zgodnie zaapelowali w sprawie unijnych funduszy dla Wielkopolski na kolejne lata.

Podczas sesji, która od-
była się w trybie zdal-
nym 22 lutego, radni 

przyjęli stanowisko Sejmiku 
Województwa Wielkopol-
skiego dotyczące propono-
wanej alokacji środków dla 
Wielkopolski w  programie 
regionalnym na lata 2021- 
-2027, nawiązując do konsul-
tacji wokół przedstawionego 
przez rząd projektu Umowy 
Partnerstwa.

Przypomnijmy, że chodzi 
o wstępnie przypisaną Wiel-
kopolsce przez rząd kwotę 
1,07 mld euro na kolejny re-
gionalny program operacyj-
ny (do tego dojdzie jeszcze 
kilkaset mln euro na trans-
formację wschodniej części 
województwa). To nawet nie 
połowa sumy, jaka była do 
dyspozycji w ramach nasze-
go WRPO na zakończoną 
unijną „siedmiolatkę”.

„Zaproponowana kwo-
ta wyjściowa dla Wielko-
polski stanowi 44% alokacji 
w porównaniu z perspekty-
wą 2014-2020. Z uwagi na 
fakt, że środki europejskie 
stanowią główne źródło fi-
nansowania inwestycji roz-
wojowych, Sejmik Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
wnosi o zwiększenie aloka-
cji dla Programu Regional-
nego: Fundusze Europejskie 
dla Wielkopolski na kolejną 

perspektywę finansową” – 
wskazali radni. Zaapelowa-
li też m.in. o sprawiedliwy 
podział pozostałej do roz-
dysponowania kwoty w ra-
mach tzw. kontraktów pro-
gramowych (mowa o 7,1 mld 
euro, które rząd ma jeszcze 
przekazać województwom). 
Wskazali na zróżnicowanie 
rozwojowe naszego regio-
nu, artykułując zwłaszcza 
potrzebę interwencji na ta-
kich obszarach, jak północ 

i wschód Wielkopolski oraz 
tereny peryferyjne woje-
wództwa.

Końcowy tekst stanowiska 
wypracowano podczas zwo-
łanych w przerwie sesji ob-
rad Komisji Strategii Rozwo-
ju Regionalnego i Współpra-
cy Międzynarodowej.

– Istotnym elementem siły 
tego stanowiska będzie jego 
jednomyślne przyjęcie – 
zwracał uwagę szef klubu PiS 
Zbigniew Czerwiński, pro-

ponując kilka zmian w pier-
wotnym tekście. – Skupiłem 
się na uwypukleniu tego, że 
nie jesteśmy jednolitym re-
gionem, że północ i wschód 
odstają w rozwoju i powinny 
być objęte wyrównywaniem 
szans.

Ten postulat uwzględniono 
w treści, natomiast większość 
radnych nie zgodziła się na 
dopisanie tam zdania o suk-
cesach rządu co do wysokości 
wynegocjowanych w Brukse-

li kwot, a także na zadekla-
rowanie z góry, na co miały-
by zostać wydane ewentualne 
dodatkowe środki.

– Jesteśmy w  obowiązku 
przyjąć takie stanowisko dla 
dobra wszystkich Wielkopo-
lan. Nie wyobrażam sobie, 
jak by to zostało odebrane, 
gdyby koledzy z PiS zagło-
sowali przeciw tak wyważo-
nej treści – dopingowała Mi-
rosława Rutkowska-Krupka 
z KO.

Ostatecznie za uchwa-
łą zagłosowało 35 radnych 
z  wszystkich sejmikowych 
klubów, nikt nie był przeciw 
i nikt się nie wstrzymał.

– To najlepszy moment 
na wyrażanie opinii sejmi-
ku, bo do dziś trwają ogło-
szone przez rząd konsultacje 
– mówił marszałek Marek 
Woźniak. – Jako wojewódz-
two zasługujemy z pewnoś-
cią na więcej, a nie chcemy, by 
o ostatecznej wysokości przy-
znanych kwot zadecydowały 
kryteria polityczne.

Stanowisko zostało jesz-
cze tego samego dnia wysła-
ne do jego głównego adresa-
ta, a więc ministra finansów, 
funduszy i polityki regional-
nej. Do wiadomości otrzyma-
li je też premier, wielkopolscy 
parlamentarzyści i samorzą-
dy lokalne z naszego woje-
wództwa.                           ABO
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Mimo że radni obradowali po raz kolejny w trybie zdalnym, udało im się wypracować kompromi-
sowy tekst stanowiska i przyjąć je jednogłośnie.
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Obwody łowieckie już po korektach
22 lutego radni przyjęli podczas sesji sejmiku dokument ważny nie tylko dla wielkopolskich myśliwych.

Zanim sejmik dwukrot-
nie (25 stycznia i 22 lu-
tego) zajął się tą spra-

wą, dokument uzgodniono 
m.in. z Lasami Państwowy-
mi, okręgowymi związkami 
łowieckimi, izbą rolniczą, mi-
nisterstwem, wojewodą, woj-
skiem. 

– Obwieszczenie w sprawie 
konsultacji społecznych prze-
słano też do gmin. Wpłynęło 
łącznie 78 uwag, których nie 
uwzględniono – mówił wi-
cemarszałek Krzysztof Gra-
bowski, który wyjaśniał, że 

samorządy regionów muszą 
na nowo sporządzić tego typu 
zestawienia, bo dotychczaso-
wy podział na obwody łowie-
ckie obowiązuje tylko do 31 
marca. 

Uwagi podczas sesji mieli 
też radni.

– Będę ponownie wnio-
skował o wyłączenie z obwo-
du łowieckiego terenu jedne-
go z gospodarstw, które jest 
ogrodzone, a  właścicielka 
chce tam prowadzić działal-
ność – stwierdził Leszek Bier-
ła (PiS).

– Niepokojące jest, że na 
podobnym obszarze komuś 
wyłączono działkę z obwo-
dów łowieckich, a innym od-
mówiono – dodał szef klubu 
PiS Zbigniew Czerwiński.

– Czy my jako radni mo-
żemy zgłaszać w tej sprawie 
wnioski, skoro nie jesteśmy 
właścicielami działek? – za-
stanawiał się z  kolei Filip 
Kaczmarek z KO.

Wątpliwości radnych stara-
li się wyjaśnić wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski, dyrek-
tor Biura Prawnego UMWW 

Małgorzata Ratajczak i mar-
szałek Marek Woźniak.

– Zaproponowane zmiany 
są zgodne z  prawem łowie-
ckim i konsultowano je z in-
nymi instytucjami. Właściciel 
gospodarstwa może też złożyć 
do starosty wniosek o ustano-
wienie zakazu polowania na 
swoim terenie – podsumował 
Krzysztof Grabowski.

Ostatecznie większość rad-
nych poparła w głosowaniu te 
argumenty i na terenie Wiel-
kopolski będzie teraz 499 ob-
wodów łowieckich.             RAK
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O uwarunkowaniach prawnych oraz przebiegu prac nad nowym 
podziałem województwa na obwody łowieckie mówił podczas 
sesji wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

Wicemarszałek  
Wojciech Jankowiak
– odpowiedział na interpelację 
i trzy zapytania Zofii Itman 
dotyczące wykluczenia  
komunikacyjnego we wschod-

niej Wielkopolsce.
Wskazał, że planując inwestycje na drogach 
wojewódzkich, uwzględnia się zapewnienie 
odpowiednich standardów już istniejącej 
sieci drogowej. Rozbudowa DW nr 263 
w Ślesinie wraz z budową mostu przez 
Kanał Ślesiński zostanie rozpatrzona po 
uzyskaniu decyzji ZRID. Z uwagi na długość 
DW nr 263 na odcinku Sompolno – Słupca 
(ok. 50 km) jej remont może być realizowa-
ny wyłącznie etapowo. Niektóre odcinki DW 
nr 264 Wola Łaszczowa – Kazimierz Biskupi 
– Kleczew już wyremontowano, a konty-
nuacja na pozostałych zależeć będzie od 
dostępnych środków finansowych w kolej-
nych latach. Na obu drogach w miejscach 
tego wymagających na bieżąco będą wy-
konywane remonty cząstkowe. Natomiast 
odcinek drogi Sławoszewek – Kleczew, 
zlokalizowany w miejscu dawnej odkrywki 
węgla brunatnego, nie jest obecnie drogą 
wojewódzką.
Poinformował, że do zadań własnych gminy 
w zakresie publicznego transportu zbioro-
wego należą budowa, przebudowa i remont 
wiat przystankowych lub innych budynków 
służących pasażerom, usytuowanych w pa-
sie drogowym bez względu na kategorię 
dróg. Biorąc pod uwagę, że wiaty przystan-
kowe służą przede wszystkim ochronie pie-
szych przed warunkami atmosferycznymi 
i służą mieszkańcom danej gminy, woje-
wództwo nie ma uprawnień do podejmo-
wania działań związanych z zabudową tych 
wiat. Z kolei budowa zatok autobusowych 
w miejscowościach Ślesin i Półwiosek Lub-
stowski nie jest możliwa z braku wystarcza-
jącej szerokości pasa drogowego.
Przekazał, że środki w ramach Funduszu 
Rozwoju Połączeń Autobusowych rozdys-
ponowywane są przez wojewodę. W 2021 
roku budżet dla Wielkopolski wynosi 53 mln 
zł, a dofinansowanie otrzyma 36 jednostek 
samorządu terytorialnego na 272 linie 
komunikacyjne, z czego najwięcej (215) ze 
wschodnich rejonów województwa. Ogło-
szenie stanu epidemii od marca 2020 roku 
oraz wprowadzone obostrzenia wymusiły 
na przewoźnikach drogowych dokonywanie 
zmian w rozkładzie jazdy lub zawieszanie 
przewozów w związku z ograniczeniem 
nauczania stacjonarnego w szkołach i na 
uczelniach.

W kwestii zmniejszającej się liczby połączeń 
autobusowych międzypowiatowych i woje-
wódzkich, poinformował, że założeniem Pla-
nu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego 
Transportu Zbiorowego dla Województwa 
Wielkopolskiego była eliminacja wzajemne-
go konkurowania przewoźników kolejo-
wych i autobusowych w obsłudze publicz-
nych przewozów pasażerskich. Kierowano 
się jednocześnie zasadą maksymalnego 
wykorzystania potencjału przewozowego 
operatorów kolejowych obsługujących linie 
komunikacyjne w województwie. Żaden 
z przewoźników komercyjnych nie jest 
obecnie zainteresowany uruchomieniem 
regularnego przewozu osób na linii Kalisz – 
Konin na zasadach rynkowych.
– odpisał Krzysztofowi Sobczakowi, że 
kwotę z rezerwy celowej w wysokości 1,5 
mln zł przeznaczono na zadanie jedno-
roczne „współfinansowanie opracowania 
dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium 
Planistyczno-Prognostyczne dla projektów 
w ramach Programu Kolej+” i zaplanowano 
ją, gdy nie było jeszcze rozstrzygnięć co do 
liczby projektów zakwalifikowanych do II 
etapu wspomnianego programu. Obecnie 
zarząd województwa dokona przesunięć 
stosownych środków na ten cel z rezerwy 
ogólnej. Ponadto prowadzone są rozmowy 
z zainteresowanymi jednostkami samorzą-
du terytorialnego na temat współfinanso-
wania przedmiotowych opracowań.
– odniósł się do interpelacji Mirosławy 
Rutkowskiej-Krupki w sprawie zgłoszenia 
budowy obwodnicy Trzcianki w ramach DW 
nr 178  do dofinansowania ze środków Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej 
Funduszu Dróg Samorządowych). Poin-
formował, że planuje się wystąpić o do-
tację dla budowy wschodniej obwodnicy 
Trzcianki w ramach tego funduszu. Będzie 
to możliwe w momencie ogłoszenia naboru 
wniosków na tzw. zadania obwodnicowe.
– wskazał Markowi Sowie, że w taryfie 
przewozowej ustalonej wspólnie przez 
województwo wielkopolskie oraz POLRE-
GIO nie ma obecnie oferty rocznego biletu 
sieciowego imiennego, o którego honoro-
wanie przez Koleje Wielkopolskie wnosił 
radny. Żaden z operatorów kolejowych 
świadczących usługi na rzecz województwa 
nie prowadzi obecnie otwartej sprzedaży 
tego typu biletów. Przypomniał jednocześ-
nie, że kilka lat temu Koleje Wielkopolskie 
oferowały pasażerom bilet sieciowy roczny 
bezimienny, który jednak nie cieszył się 
zainteresowaniem i zrezygnowano z jego 
sprzedaży.

Członek zarządu województwa  
Paulina Stochniałek
– odniosła się do zapytania 
Krzysztofa Dembińskiego 
w sprawie szczepień przeciwko 
COVID-19 osób nieuprawnio-

nych w podmiotach leczniczych podległych 
samorządowi województwa. Poinformowała 
o okolicznościach, w jakich przeprowadzono 
szczepienie dwóch członków rady społecz-
nej działającej przy Zakładzie Opiekuńczo-
-Leczniczym w Śremie. W pozostałych 
jednostkach, dla których województwo jest 
podmiotem tworzącym, a które są upraw-
nione do wykonywania szczepień przeciwko 
COVID-19, nie odnotowano szczepień osób 
spoza grupy „0”. Są one prowadzone zgodnie 
z zasadami określonymi przez ministra zdro-
wia oraz NFZ.
– udzieliła odpowiedzi na interpelację 
Adama Bogrycewicza dotyczącą formuły 
zaproszenia starosty pilskiego Eligiusza 
Komarowskiego do rozmów w sprawie 
Szpitala Specjalistycznego w Pile. Wska-
zała, że podczas jej wizyty w tym szpitalu 
(gdzie z udziałem radnych KO omawiano 
postęp prowadzonej w placówce inwestycji, 
współfinansowanej przez UMWW, a także 
możliwość wsparcia w kolejnych przedsię-
wzięciach) zostało przez nią w formie ustnej 
złożone zaproszenie do spotkania dla dyrek-
tora szpitala Wojciecha Szafrańskiego wraz 
ze starostą – jako reprezentantów potencjal-
nie zainteresowanej współpracą strony.

Dyrektor Gabinetu Marszałka  
Tomasz Grudziak
– z upoważnienia marszałka od-
pisał Markowi Sowie w sprawie 
ekspozycji okolicznościowej 
odnoszącej się do inauguracji 

prezydentury Joego Bidena, umieszczonej 
przy wejściu do budynku UMWW. Całkowity 
koszt ekspozycji (projekt, produkcja, montaż 
i demontaż) wyniósł 10.456 złotych brutto. 
Koszty promocji postu umieszczonego na 
fanpageu UMWW wyniosły 369 złotych brut-
to. Wydatki pokryto ze środków Gabinetu 
Marszałka zarezerwowanych w budżecie na 
promocję województwa.

Dyrektor Departamentu Organizacyj-
nego i Kadr UMWW Adam Habryło
– odpowiedział na zapytanie 
Krzysztofa Dembińskiego doty-
czące możliwości umieszczania 
ważnych informacji na stronie 

internetowej www.umww.pl. Z upoważnie-
nia marszałka poinformował radnego, że 

w najbliższym czasie zostanie rozpatrzona 
możliwość publikacji w odniesieniu do: 
członków rad muzeów, dla których organi-
zatorem jest samorząd województwa, Rady 
Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki 
w Poznaniu, rad społecznych działających 
przy podmiotach leczniczych, dla których 
organem tworzącym jest województwo 
wielkopolskie.  

Dyrektor Departamentu Polityki 
Regionalnej UMWW Grzegorz  
Potrzebowski
– odniósł się z upoważnienia 
marszałka do interpelacji 
Adama Bogrycewicza w sprawie 

możliwości wsparcia Zespołu Szkół Leś-
nych w Goraju. Przypomniał, że w kwietniu 
2020 roku uruchomiono konkurs w ramach 
poddziałania WRPO 2014+ „Inwestowanie 
w rozwój infrastruktury kształcenia zawo-
dowego”. Z uwagi na dużą liczbę projektów 
znajdujących się na liście rezerwowej w tym 
naborze, prowadzone są rozmowy na temat 
możliwości przesunięcia wolnych środków 
pozostałych w  WRPO 2014+ na szkolnictwo 
zawodowe, aby móc dofinansować jak 
najwięcej projektów. W związku z zaawanso-
wanym etapem realizacji WRPO 2014+, nie 
planuje się ogłaszania kolejnych naborów 
w zakresie szkolnictwa zawodowego. W no-
wej perspektywie finansowej 2021-2027 ten 
obszar będzie natomiast jednym z prioryteto-
wych w zakresie działań wspierających kapitał 
ludzki. 

Zastępca dyrektora Departamentu 
Wdrażania Programu Regionalnego 
UMWW Joanna Niewiadomska-
-Wielgus
– w imieniu marszałka odpo-
wiedziała na zapytanie Krystyny 

Kubickiej-Sztul. Wskazała, że złożony przez 
powiat średzki projekt pt. „Nowoczesne 
kształcenie zawodowe w powiecie średzkim 
– przebudowa oraz wyposażenie pracow-
ni kształcenia zawodowego w Zespole 
Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Środzie 
Wielkopolskiej” uzyskał 28 punktów i został 
oceniony pozytywnie. Zatwierdzając ocenę 
dokonaną przez Komisję Oceny Projektów 
oraz uwzględniając dostępną alokację 
w tym konkursie w ramach WRPO 2014+, do 
dofinansowania wybrano projekty, które uzy-
skały 29 punktów za kryteria merytoryczne 
wartościujące. Z uwagi na wyczerpanie alo-
kacji przeznaczonej na konkurs wymieniony 
projekt nie otrzymał dofinansowania.         ABO

ZARZĄD ODPOWIADA
t

Przedstawiamy wyciąg z odpowiedzi udzielonych na wcześniejsze interpelacje i zapytania radnych.
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Oswojeni z koronawirusem?
Rok zmagań z COVID-19 i jego skutkami. Wielkopolska i samorząd województwa w zderzeniu z nowymi wyzwaniami.

Już od roku żyjemy w pan-
demicznej rzeczywisto-
ści… Z  jednej strony 

zmęczeni ograniczeniami, 
uniemożliwiającymi funk-
cjonowanie w sposób, do ja-
kiego byliśmy przyzwyczaje-
ni. Z drugiej – dziś nieco już 
chyba oswojeni z istnieniem 
gdzieś obok koronawirusa 
(co można prześledzić choć-
by na podstawie reakcji na 
pierwsze przypadki zachoro-
wań w marcu 2020 roku i na 
obecne doniesienia o kilku-
nastu tysiącach stwierdzo-
nych zakażeń dziennie) i szu-
kający sposobów na przysto-
sowanie się do codziennego 
funkcjonowania w zmienio-
nych warunkach.

Statystyczna spirala
Pierwszego w Polsce pacjenta 
z koronawirusem zdiagnozo-
wano 4 marca 2020 r. 9 marca 
ogłoszono natomiast pierw-
szy przypadek COVID-19 
w Wielkopolsce (było to jed-
nocześnie 17. odnotowane 
zakażenie w  kraju). Chorą 
była kobieta z  podpoznań-
skich Czapur, która najpraw-
dopodobniej „złapała” wiru-
sa od osoby wracającej z za-
granicy. Najpierw przebywała 
w szpitalu w Puszczykowie, 
a następnie na oddziale za-
kaźnym Wielospecjalistycz-
nego Szpitala Miejskiego 
im. Józefa Strusia w Pozna-
niu. Zakażeni okazali się też 
członkowie jej rodziny. Nie-
stety, stan 57-letniej kobie-
ty był na tyle poważny, że 
nie udało się jej uratować – 
zmarła w szpitalu 12 marca, 
stając  się pierwszą śmiertelną 
ofiarą SARS-CoV-2 w Polsce.

A potem już poszło…
Na koniec pierwszego 

półrocza oficjalnie doliczo-
no się w województwie 2669 
zakażeń koronawirusem. 
176 z tych osób w tym cza-
sie zmarło. Wydawało się, że 
to dużo, ale… tylko do czasu 
„drugiej fali”, która wezbrała 
jesienią. I okazało się, że ta-
kie żniwo groźny wirus zbie-
ra jednego dnia! Rekordowy 
okazał się 4 listopada, gdy 
w regionie przybyło aż 3952 
zakażonych. Z  kolei w  Wi-
gilię poinformowano o  aż 
82 zmarłych w ciągu jednej 
doby Wielkopolanach z ko-
ronawirusem. Z ostatnich da-
nych wynika, że po roku pan-
demii w Polsce mieliśmy już 
ponad 170 tys. zakażonych 
Wielkopolan (mowa, rzecz 
jasna, o  tych oficjalnie po-
twierdzonych przypadkach) 
i prawie 4,5 tys. ofiar śmier-
telnych choroby…

Na pierwszej linii
W  opiekę nad pacjenta-
mi z  COVID-19 stopnio-

wo angażowane były niemal 
wszystkie marszałkowskie 
szpitale. Niewątpliwie jed-
nak spośród placówek opie-
ki zdrowotnej podległych 
samorządowi wojewódz-
twa najbardziej zawirowania 
związane z koronawirusem 
odczuła mała lecznica w pod-
kaliskiej Wolicy, którą wsku-
tek decyzji wojewody w ciągu 
dziewięciu miesięcy aż czte-
rokrotnie przekształcano ze 
szpitala pulmonologiczne-
go w covidowy i na odwrót. 
– Działaliśmy pod olbrzy-
mią presją, nie mając czasu 
na przygotowanie szpitala do 
tej nowej roli. To była praw-
dziwa jazda bez trzymanki – 
wspomina w rozmowie, którą 
publikujemy obok, dyrektor 
placówki Sławomir Wysocki.

Kolejne „fale” koronawiru-
sa przyniosły szereg wprowa-
dzonych przez rząd ograni-
czeń w życiu gospodarczym 
i  nakazów dotyczących za-
chowań w przestrzeni pub-

licznej. Zapewne mało kto 
przypuszczał, gdy 10 marca 
zamykano szkoły w Pozna-
niu, a wkrótce potem w ca-
łym regionie i  kraju, że do 
końca roku do nauki sta-
cjonarnej uczniowie (może 
z wyjątkiem tych najmłod-
szych) wrócą jedynie na kil-
ka wczesnojesiennych tygo-
dni…

Częściowy lockdown 
w różnych odsłonach i natę-
żeniu dotknął przedsiębior-
ców z wielu branż (co jasne, 
najbardziej tych ze sfery ga-
stronomii, hotelarstwa, tury-
styki, handlu, transportu, re-
kreacji, sportu, kultury, bran-
ży targowej). 

Dotyka wszystkich
W sposób oczywisty pande-
mię odczuły w swojej dzia-
łalności również jednostki 
podległe samorządowi woje-
wództwa. 

Przez większą część 
z ostatnich kilkunastu mie-

sięcy nie mogły normalnie 
działać teatry, filharmonia, 
muzea. Wiele z tych instytu-
cji – z lepszym lub gorszym 
skutkiem – musiało nauczyć 
się funkcjonowania w sieci, 
proponując odbiorcom ko-
rzystanie ze swojej oferty on-
line. Jako jedne z pierwszych 
z takimi propozycjami wy-
szły marszałkowskie Teatr 
Nowy, Teatr Wielki, Filhar-
monia Poznańska czy Polski 
Teatr Tańca.

Ze społecznymi skutkami 
pandemii więcej pracy mia-
ły samorządowe jednostki: 
Wojewódzki Urząd Pracy 
i Regionalny Ośrodek Poli-
tyki Społecznej. Obostrzenia 
związane z  przemieszcza-
niem się, praca zdalna wie-
lu osób, a zwłaszcza zawie-
szenie stacjonarnych zajęć 
w  szkołach i  na uczelniach 
doprowadziły do znaczne-
go ograniczenia (zwłaszcza 
w pierwszym etapie) kurso-
wania pociągów spółki Ko-

leje Wielkopolskie. W  bar-
dzo trudnej sytuacji (o czym, 
głównie w kontekście pomo-
cy zaoferowanej przez samo-
rząd województwa, piszemy 
również w  tym wydaniu) 
znalazł się Port Lotniczy Po-
znań-Ławica.

Pomóc, jak się da
Od początku pandemii ru-
szyły różne formy wsparcia 
czy to dla szpitali (zwłaszcza 
w pierwszych miesiącach bo-
rykających się z dramatycz-
nymi brakami podstawowego 
wyposażenia niezbędnego do 
walki z COVID-19), czy dla 
mających nóż na gardle właś-
cicieli biznesów. W systemo-
wą pomoc medykom i przed-
siębiorcom zaangażował się 
od pierwszych dni również 
samorząd województwa.

– Chyba zrobiliśmy tyle, 
ile było trzeba i ile było moż-
na zrobić – przekonywał na 
początku 2021 roku na na-
szych łamach marszałek Ma-

rek Woźniak. I  wskazywał: 
– Główny ciężar tych zadań 
spoczywał – ze względu na 
posiadane zasoby i możliwo-
ści – na administracji rządo-
wej, a my mieliśmy do ode-
grania jedynie rolę wspierają-
cą, solidarnościową. I zrobi-
liśmy całkiem sporo, choćby 
wykorzystując znacznie po-
nad 100 milionów złotych na 
wspieranie szpitali, zarówno 
naszych, jak i klinicznych czy 
powiatowych.

Szczegółowo o tym, co wła-
dzom regionu udało się zro-
bić, by minimalizować skutki 
pandemii w zakresie opieki 
medycznej, gospodarki czy 
pomocy społecznej, dzięki 
wykorzystaniu środków unij-
nych wygospodarowanych 
w  ramach WRPO 2014+, 
piszemy w tym wydaniu na 
stronie 14.

Samorząd online
Na koniec trzeba wspomnieć 
również o tym, że pandemia 
wpłynęła na zmiany w funk-
cjonowaniu samorządowej 
administracji wojewódz-
twa. Urzędnicy pracują na-
przemiennie w trybie zdal-
nym. W Urzędzie Marszał-
kowskim od roku nie ma 
delegacji, zawieszono orga-
nizację wydarzeń wymaga-
jących spotykania się więk-
szej liczby osób, pracownicy 
nie dostali corocznych pre-
mii. W  budynku UMWW 
wszyscy poruszają się w ma-
seczkach, korzystają z  licz-
nych pojemników z płynem 
dezynfekującym ręce. Ogra-
niczono dostęp klientów do 
urzędu, przychodząca kore-
spondencja jest ozonowana. 
Posiedzenia zarządu woje-
wództwa, a także obrady ko-
misji i sesje sejmiku już od 
wielu miesięcy odbywają się 
wyłącznie w trybie online.

Jak szybko uda się ograni-
czyć masowe rozprzestrze-
nianie się koronawirusa i po-
woli zacząć wracać do nor-
malności? Dziś jednoznacz-
nie chyba nikt nie potrafi 
odpowiedzieć na te pytania. 
Przywołajmy może jedynie 
jeszcze fragment z  cytowa-
nego już wywiadu z marszał-
kiem, który stwierdził: – Je-
śli pożegnamy pandemię, to 
może nastąpić coś w rodza-
ju erupcji energii, pomysłów, 
aktywności ludzkiej w wielu 
dziedzinach, a może też bar-
dziej przyjaznego nastawie-
nia – wobec siebie i świata. 
Czy to będzie we wrześniu, 
czy w listopadzie, to już nie-
ważne. Ważne, żeby zaczął 
się taki czas dobrych mię-
dzyludzkich relacji i entuzja-
zmu po tym trudnym czasie 
kryzysu.

Artur Boiński

Zdjęcia pochodzą z zestawu Łukasza Cynalewskiego „Dziennik koronawirusa”, docenionego przez jury w kategorii „Czas pandemii” 
konkursu Wielkopolska Press Photo 2020, organizowanego przez podległą samorządowi regionu Wojewódzką Bibliotekę Publicz-
ną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Jak widać, nowa rzeczywistość wpłynęła także na tego typu przedsięwzięcia, bo w prze-
prowadzanym od lat konkursie specjalnie dodano tym razem tę nową kategorię.
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Chlipałem, ryczałem…
Ze Sławomirem Wysockim, dyrektorem Wojewódzkiego  
Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób 
Płuc i Gruźlicy w Wolicy, rozmawia Artur Boiński

Ostatni raz „na żywo” wi-
dzieliśmy się podczas jed-
nej z sesji sejmiku kilkana-
ście miesięcy temu. O ile 
lat postarzał się pan od 
tego czasu?
– Trudno powiedzieć, ale na 
pewno sporo… I  psychicz-
nie, i fizycznie czuję się bar-
dzo mocno zmęczony.
Gdy wiosną ubiegłego 
roku wojewoda po raz 
pierwszy zarządził prze-
kształcenie Wolicy w szpi-
tal jednoimienny, był pan 
na skraju wytrzymałości… 
To był najtrudniejszy mo-
ment w trakcie tego roku 
pandemii?
– No tak, bo działaliśmy pod 
olbrzymią presją, nie mając 
czasu na przygotowanie szpi-
tala do tej nowej roli. To była 
prawdziwa jazda bez trzy-
manki. Praktycznie przez 
dwa i pół dnia przekształcili-
śmy szpital, wyremontowali-
śmy, na przykład przeciągając 
dwa kilometry potrzebnych 
kabli. Równie trudnym mo-
mentem była nieco wcześ-
niejsza kwarantanna naszej 
placówki, spowodowana 
przedostaniem się osoby za-
każonej, która nie przyznała 

się do kontaktu z kimś sta-
nowiącym zagrożenie. Spo-
dziewaliśmy się, że zamknię-
ty zostanie tylko jeden od-
dział, tymczasem „uwięzio-
no” cały szpital. To był duży 
stres, duża niepewność.
Dodajmy, że przez dzie-
więć miesięcy Wolica prze-
chodziła aż czterokrotne 
transformacje ze szpitala 
pulmonologicznego na co-
vidowy i na odwrót. Chaos 
decyzyjny to coś, co naj-
bardziej utrudniało spraw-
ne funkcjonowanie?
– Nie o wszystkim chciałbym 
mówić… Wspomnę tylko, co 
kiedyś powiedziałem moje-
mu personelowi: niech nam 
tylko nikt nie przeszkadza, 
a my damy sobie radę. I jesz-
cze taka refleksja, że to my je-
steśmy na pierwszej linii tej 
walki. Dlatego gdyby podej-
mujący decyzje, które potem 
my wykonujemy, wsłucha-
li się czasami w nasze głosy, 
na pewno by to ułatwiło wie-
le spraw.

Gdy przegląda się wpisy 
z ostatniego roku na fa-
cebookowej stronie szpi-
tala, uderza skala pomocy, 
która z różnych stron pły-
nęła do szpitala. Zaskoczy-
ło to pana?
– Oczywiście. Podkreślę, że 
równie ważne jak ta pomoc 
materialna było olbrzymie 
wsparcie psychiczne, które 
dostawaliśmy, zwłaszcza od 
lokalnej społeczności. Przy-
znaję, że nieraz ze sztabem 
kryzysowym zamykaliśmy 
się po takich gestach w gabi-
necie i... ryczeliśmy jak dzie-
ci. Bywały też niesympatycz-

ne sytuacje, ale zdecydowanie 
przeważały takie gesty serca, 
po których łzy same leciały 
z oczu.
Skoro już o emocjach 
mowa. Chciałem zapytać 
o uczucie, które zapewne 
wiąże się z leczeniem cho-
rych na COVID-19, a więc 
strach.
– Szczerze? Nie było na niego 
za bardzo czasu. Nie przypo-
minam sobie rozmowy, żeby 
jakiś lekarz czy pielęgniarka 
powiedzieli mi: „słuchaj, ja 
się boję”. Gdy po raz pierw-
szy staliśmy się szpitalem 
covidowym, kilka osób wy-
cofało się, poszło na zwol-
nienia, ale już przy drugim 
przekształceniu cała załoga 
zgłosiła się do pracy. Widzia-
łem, jak ci ludzie twardnie-
ją, jak zespół staje się mono-
litem. To nasze zwycięstwo. 
A dodajmy, że zachorowało 
nam na COVID-19 21 pie-
lęgniarek, 4 lekarzy i około 
80 procent personelu admi-
nistracyjnego.

Wiadomo, że praca lekarza 
wiąże się z obcowaniem ze 
śmiercią. Czy jednak dużo 
większa skala zgonów pod-
czas pandemii odciska ja-
kieś piętno?
– Wcześniej w Wolicy mie-
liśmy miesiące, że były trzy 
zgony, ale i takie, gdy nikt nie 
umierał, a  tu nagle w ciągu 
tygodnia zabrakło nam miej-
sca w kostnicy! To olbrzymie 
przeżycie. Przecież niejedno-
krotnie personel zżywa się ja-
koś z pacjentami. A mieliśmy 
też przypadek naszego kolegi 
z zespołu, oddanego fachow-
ca, który przegrał walkę z ko-
ronawirusem i osierocił dwoje 
małych dzieci. Trudno przejść 
obok tego obojętnie. Wszyscy 
chlipaliśmy po kątach; do tej 
pory, jak o tym mówię, głos 
mi się łamie…
To co pan sobie myśli, wi-
dząc na ulicy osoby, które 
swoją postawą wyrażają 
ewidentne lekceważenie 
dla zagrożenia, jakie sta-
nowi koronawirus?
– No zwykła głupota! Wszy-
scy jesteśmy zmęczeni ogra-
niczeniami, ale rozsądek 
musi wziąć górę, jeżeli chce-
my to jak najszybciej zakoń-
czyć. Co gorsza, do pewne-
go momentu i wśród perso-
nelu medycznego zdarzały 
się osoby, które uważały, że 
to jest „zwykła grypka”. Nie 
jest!!! Mam ochotę powie-
dzieć takim osobom: przyjdź-
cie do mnie, zobaczycie, jak 
się umiera. Zresztą kiedyś 
w  sklepie powiedziałem to 
chłopakowi bez maseczki: 
Chcesz zachorować? Ja ci to 
ułatwię. Wejdź sobie młody 
człowieku na czerwoną stre-
fę w moim szpitalu bez zabez-
pieczenia. Może przeżyjesz…

Przejmująca cisza
Z Wojciechem Nentwigiem, dyrektorem Filharmonii Poznańskiej, 
rozmawia Artur Boiński

Wielokrotnie deklarował 
pan, że nie jest zwolenni-
kiem obcowania z muzyką 
klasyczną „na odległość”, 
bo nic nie zastąpi żywe-
go kontaktu z muzykami. 
Po roku funkcjonowania 
filharmonii w pandemii 
zmienił pan zdanie?
– Bezpośredniego kontaktu 
artystów z publicznością, at-
mosfery koncertu, przepływu 
energii, wzajemnej inspiracji 
nie zastąpi nic, nawet najlep-
sze pod względem artystycz-
nym i akustycznym nagrania 
audio czy wideo. Oczywiście, 
w  sytuacji pandemii robili-
śmy, co mogliśmy. Pierwszy 
nasz koncert internetowy był 
już 20 marca 2020 roku i po-
tem staraliśmy się, by w każdy 
piątek była kolejna premiera 
online. 
Jak czuje się muzyk czy dy-
rygent występujący pod-
czas koncertu online w pu-
stej Auli Uniwersyteckiej? 
Gdy śledziłem w tym roku 
transmisję z koncertu no-
worocznego Filharmoni-
ków Wiedeńskich, najbar-
dziej uderzająca była ta 
cisza po efektownym finale 
walca czy polki…
– To jest chyba ten najtrud-
niejszy moment, gdy kończy 
się utwór i  następuje cisza. 
To było przejmujące. U nas 
dochodziły jeszcze uciążliwe 
kwestie logistyczne, wynika-
jące z naszej „bezdomności”. 
Ze względów epidemiolo-
gicznych muzycy nie mogli 
korzystać z ciasnych garderób 
na zapleczu Auli UAM, a więc 
sala koncertowa jednocześnie 
była szatnią, garderobą i peł-
niła wiele innych funkcji. 
Wszystko to było szokiem, bo 
jeszcze 5 marca 2020 graliśmy 
ostatni koncert w ramach na-
szego europejskiego tournée 
– przed ponad dwutysięczną 
publicznością w Filharmonii 
Kolońskiej.
Jak po tym roku wygląda 
kondycja psychiczna i arty-
styczna zespołu?
– Co do psychiki – to są 
bardzo indywidualne spra-
wy… Na pewno to, że muzy-
cy orkiestry mogli w czerw-
cu usiąść na estradzie, choć 
bez publiczności, wywołało 
prawdziwą radość, satysfak-
cję i szczęście. Podobnie jak 
kilka jesiennych koncertów 
już z  widownią. Przy tych 
powrotach do występów live 

każdy z filharmoników dawał 
z siebie wszystko, każdy miał 
co najmniej zdwojoną świa-
domość tego, jak ważne jest 
znowu granie dla publiczno-
ści, czyli to, do czego artyści są 
stworzeni. Dyrygenci, którzy 
przyjechali do nas w ostatnich 
tygodniach, gdy wznowiliśmy 
granie z częścią widowni, byli 
pod wrażeniem bardzo dobrej 
formy artystycznej orkiestry. 

A pamiętajmy, że muzykom 
gra się teraz szczególnie trud-
no, choćby ze względu na fakt, 
że muszą siedzieć w dwume-
trowych odstępach od siebie, 
co negatywnie wpływa na 
wzajemne słyszenie się. Dają 
jednak z siebie wszystko, co 
w tych warunkach możliwe. 
Publiczność docenia to, rea-
gując bardzo długimi i gorą-
cymi oklaskami, tupaniem czy 
okrzykami. 
Wiadomo, że przyjazd naj-
lepszych dyrygentów i so-
listów rezerwuje pan z wie-
loletnim wyprzedzeniem. 
Jak to jest w pandemii? 
Straciliśmy szansę wysłu-
chania tych, którzy nie wy-
stąpili? A może wręcz prze-
ciwnie – teraz łatwiej kogoś 
zaprosić „last minute”?
– Niektóre okazje rzeczywi-
ście przepadły; chciałbym 
wierzyć, że nie bezpowrot-
nie… Ale inne się stworzyły. 
Nagle okazywało się, że ktoś, 
kto nie miał wolnych termi-
nów na wiele lat, teraz może 
przyjechać. Trochę pomaga 
nam położenie Poznania; to, 
że jesteśmy tak blisko Berli-
na, gdzie mieszka na co dzień 
tak wielu sławnych i znako-
mitych artystów z kręgu mu-
zyki klasycznej. A stolica Nie-
miec, podobnie jak na przy-
kład Londyn czy Nowy Jork, 
stała się na razie „koncertową 
pustynią”…
I chcą do nas przyjeżdżać, 
mimo sporych przecież 

niedogodności w podróżo-
waniu?
– Tak. Na przykład wspania-
ły dyrygent norweski Eivind 
Gullberg Jensen, który popro-
wadził dwa nasze koncerty 
pod koniec lutego, udawał się 
potem do swojej ojczyzny, co 
oznaczało dla niego koniecz-
ność odbycia trzytygodnio-
wej kwarantanny! A jednak 
zdecydował się na te w jego 

przypadku pierwsze od paź-
dziernika koncerty z udzia-
łem publiczności. To kolejny 
dowód na to, jak bardzo arty-
stom zależy na żywym kon-
takcie z odbiorcami.
Pojawiły się wątpliwości, 
czy po pandemii nauczeni 
pracy zdalnej ludzie wrócą 
do biznesowego latania, 
czy przywykli do ogląda-
nia filmów w domu zajrzą 
do kin itd. A do sal koncer-
towych wrócą?
– Po naszym lutowym po-
wrocie do grania na żywo 
widać, jak wiele jest osób, 
które potrzebują bezpośred-
niego kontaktu z wykonaw-
cami w sali koncertowej. Je-
steśmy bodaj jedyną instytu-
cją artystyczną w Polsce, któ-
ra sprzedała karnety na sezon 
2020/2021, a której publicz-
ność kupiła je w  ciemno. 
I to prawie tyle samo, ile we 
wcześniejszych latach – nie 
wiedząc, ile i  jakich kon-
certów będzie mogła wy-
słuchać… Jesteśmy tej pub-
liczności niewyobrażalnie za 
to wdzięczni. Pozostajemy 
w kontakcie ze stałymi słu-
chaczami i wiemy, że uważają 
oni, iż muzyka na żywo i mu-
zyka słuchana w inny sposób 
to są dwa różne światy. Więk-
szość z nich potrzebuje tego 
przeżycia duchowego w sali 
koncertowej, nawet mając 
świadomość jakiegoś ryzyka 
wynikającego ze spotykania 
się z innymi.
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W Wolicy mieliśmy miesiące, że były 
trzy zgony, ale i takie, gdy nikt nie 
umierał, a tu nagle w ciągu tygodnia 
zabrakło nam miejsca w kostnicy!  
To olbrzymie przeżycie

t

To najtrudniejszy moment, gdy 
kończy się utwór i następuje cisza

t

Od kilkunastu miesięcy doświadczamy najrozmaitszych skut-
ków życia w pandemii. Dotykają one w różny sposób właści-
wie wszystkich dziedzin naszego życia. Jak ta nowa rzeczywi-
stość wpłynęła na funkcjonowanie wielkopolskich placówek 
opieki medycznej, instytucji kultury, spółek zajmujących się 
transportem itd.? Rozmawiamy o tym z szefami jednostek 
podległych samorządowi województwa.

ROK W PANDEMII
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Dokładnie dwadzieś-
cia lat temu, w mar-
cu 2001 roku, ukazał 

się pierwszy numer „Monito-
ra Wielkopolskiego”. 

Podpatrując innych
Jak to się stało, że funkcjo-
nujący wówczas od dwóch 
lat samorząd województwa 
postanowił wydawać swój 
miesięcznik? Podobno decy-
denci zaczęli myśleć o tym już 
w pierwszym roku po utwo-
rzeniu tego szczebla władzy. 
Jak wspominał jeden z człon-
ków pierwszego zarządu wo-
jewództwa, idea rodziła się 
stopniowo w związku z tym, 
że podczas różnych kontak-
tów z  samorządami innych 
województw zauważono, iż 
one już wydają swoje pisma.

Od pomysłu do ukazania 
się pierwszego numeru mi-
nęło kilkanaście miesięcy.  
Powstanie i  ogólne zasady 
funkcjonowania magazynu 
samorządowego wojewódz-
twa określili w  uchwałach 
sejmiku radni, których wte-
dy – przypomnijmy – było 
aż 60. Pierwotnie, w  lutym 
2000 roku, założyli, że pis-
mo ma być skierowane „do 
samorządów i ludzi związa-
nych z  samorządami lokal-
nymi oraz Samorządem Wo-
jewództwa Wielkopolskiego”. 
We wrześniu 2003 roku, pod 
koniec pierwszej kadencji, 
sejmik dokonał zasadniczej 
zmiany: uchwalono, że adre-
satem „Monitora Wielkopol-
skiego” są po prostu „miesz-
kańcy Wielkopolski”.

Niełatwe początki
Dziś lektura pierwszego nu-
meru „Monitora” daje wie-
dzę na temat tego, w jakich 
okolicznościach funkcjono-
wał samorząd województwa 
w początkach istnienia.

– Okres wzajemnego roz-
poznania mamy za sobą. Nie 
będę ani chwalił, ani ganił 
nikogo, ale przypomnę, że 
w pierwszym okresie, kiedy 
przewodniczyłem obradom, 
zdarzyło się radnym z opo-
zycji wyjść z  sesji – mówił 
dwadzieścia lat temu pierw-
szy przewodniczący sejmiku 
Józef Gruszka.

– Ustawodawca nakreślił 
jedynie ramy, w które nam, 
samorządowcom przyszło 
wpisać określoną treść. Nie 
otrzymaliśmy wytycznych 
ani też – mówiąc otwarcie – 
pomocy. Zastosowano wobec 
nas metodę zimnego wycho-
wu – opisywał w swoim sty-
lu początki funkcjonowania 
urzędu pierwszy marszałek 
województwa Stefan Mikołaj-
czak. – Warunki, w jakich po-
dejmowaliśmy te podstawo-
we przecież prace, były pio-
nierskie, by nie powiedzieć 
dosadniej: skandaliczne. Bra-
kowało dosłownie wszystkie-
go: biurek, szaf, segregatorów, 
spinaczy, papieru, nie wspo-
minając już o komputerach 
czy faksach.

O  tym, w  jakich realiach 
działał wtedy samorząd, wiele 
mówią również krótkie roz-
mowy z przewodniczącymi 
sejmikowych komisji, opub-
likowane na stronach pierw-
szego numeru. Lech Dymar-
ski, stojący na czele ówczesnej 
Komisji Kultury i  Ochrony 
Dóbr Narodowych, mówiąc 
o  skromnych zasobach bu-
dżetowych w tej sferze dzia-
łalności województwa, gorz-
ko konstatował: – Już na po-
czątku kadencji moje osobi-
ste nadzieje na kreację w tej 
dziedzinie zostały rozwiane.

Z  kolei przewodniczący 
Komisji Obrony i  Bezpie-
czeństwa Publicznego Piotr 
Walerych za sukces uznawał 
wsparcie wielkopolskiej po-
licji. Na czym ono polegało? 
– Wyrazem tego było między 
innymi umożliwienie zaku-

pu kilku kamizelek kulood-
pornych dla komisariatu we 
Lwówku, także wsparcie re-
montów zaplecza sanitarnego 
w niektórych komisariatach – 
cieszył się radny.

Redakcja przepytała też 
w sondzie tak zwanych zwy-
kłych Wielkopolan na temat 
tego, czym jest samorząd. 
I dała na przykład wypowiedź 
uczennicy Agnieszki Dziuby: 
– Dla mnie teraz najważniej-
sza jest matura. Wiem jednak, 
że samorząd to coś na kształt 
lokalnej władzy.

Ale – co się dziwić matu-
rzystce indagowanej w  po-
czątkach funkcjonowania 
samorządu województwa… 
Kiedy dziesięć lat później 
„Monitor” zlecił Pentorowi 
profesjonalne badanie opinii 
społecznej, wyszło czarno na 
białym, że wiedza Wielko-

polan o tym szczeblu władzy 
nadal jest – mówiąc bardzo 
oględnie – mizerna.

Związani z sejmikiem
Wróćmy jednak do naszego 
magazynu samorządowego. 
Faktem wyróżniającym nas 
na tle innych tego typu pe-
riodyków w kraju jest to, że 
od początku redakcja została 
przypisana do Kancelarii Sej-
miku. Co więcej – członków 
Społecznej Rady Programo-
wej pisma wskazują wszystkie 
kluby radnych funkcjonują-
ce w danej kadencji sejmiku.

Przez te dwie dekady pra-
cami „Monitora” kierowały 
cztery osoby. Pierwszą redak-
tor naczelną była Bernadeta 
Ignasiak. Na lata 2003-2006 
zastąpił ją Jacek Bartkowiak 
(obecny starosta słupecki). 
Przez kilkanaście miesięcy 

w 2003 r. i w latach 2006-2007 
p.o. naczelnego był Ryszard 
Jałoszyński. Od 2007 roku na-
tomiast na czele „Monitora” 
stoi piszący te słowa.

W ciągu dwudziestu lat sa-
morządowy miesięcznik prze-
szedł sporą metamorfozę. 

Początkowo „Monitor” 
wydawany był na bardzo do-
brej jakości papierze, miał 32 
strony małego formatu. Kil-
kutysięczny nakład rozsyłany 
był do osób i instytucji zwią-
zanych z wielkopolskim sa-
morządem. Była to formuła 
zbliżona do innych tego typu 
pism, na których wzorowa-
li się powołujący gazetę do 
życia.

Dwadzieścia gazet
Zasadnicze zmiany perso-
nalne, merytoryczne i  wy-
dawnicze zaszły na przeło-

mie lat 2003 i 2004 (i, dodaj-
my, nie wszystkim się podo-
bały – jak wspominał Jacek 
Bartkowiak, Stefan Mikołaj-
czak od tego momentu aż do 
końca swojego urzędowania 
jako marszałek nie udzielił 
„swojemu” pismu ani jedne-
go wywiadu…).  Wówczas 
sejmik zaordynował wspo-
mnianą już korektę adresa-
ta magazynu (z samorządów 
na wszystkich mieszkańców 
Wielkopolski). Od kwietnia 
2004 roku miesięcznik za-
czął być drukowany na papie-
rze gazetowym, w formacie, 
w jakim ukazują się dzienni-
ki. Dziś niewielka część na-
kładu nadal rozsyłana jest do 
wybranych adresatów (i wy-
kładana w różnych instytu-
cjach na kilkudziesięciu sto-
jakach), natomiast gros trafia 
do czytelników wraz z wyła-

Od dwudziestu lat dla Wielkopolan        o naszym samorządzie
Jak i dlaczego powstał „Monitor Wielkopolski”? W jaki sposób zmieniał się przez minione dwie dekady? Kto i o czym pisał w jego                             238 wydaniach?

Artur Boiński

„Monitor Wielkopolski” śmiało można nazwać zawodnikiem wagi 
ciężkiej... By wydrukować jeden numer naszego miesięcznika (na 
przykład takie 165.000 egzemplarzy w lutym), potrzeba niemal 6,5 
tony papieru gazetowego! Taka wstęga papieru ma, bagatela, ponad 
380 kilometrów długości, a więc rozwinięta w Poznaniu, na wschód 
poprowadziłaby nas daleko za Warszawę (tak pod Siedlce) lub – 
w drugą stronę – hen, aż za Berlin (gdzieś w okolice Magdeburga), 
na północ dotarłaby do Helu, a na południe – niemal na rogatki Pragi.
By zadrukować ten obszar, potrzeba około 50 kilogramów farby 
czarnej i 60 kilogramów farby kolorowej. Obsługiwana przez 6 osób 
maszyna drukarska jest w stanie „wypluć” z siebie 30.000 „Monito-
rów” przez godzinę. Łatwo więc obliczyć, że druk jednego wydania 
trwa jakieś 6 godzin. A jego efekt zajmuje w sumie 15 standardo-
wych palet.
Na zdjęciu z lewej – druk styczniowego numeru „Monitora” w po-
znańskiej drukarni przy ulicy Malwowej. Na zdjęciu z prawej – to tyl-
ko niewielka część nakładu wydania lutowego – jego całość to było 
dokładnie 1650 takich paczek, jak widoczne na fotografii.

ZAWODNIK WAGI CIĘŻKIEJ, CZYLI „MONITOR” W… TONACH I KILOMETRACH
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Nr 1, marzec 2001 roku (pierwsze wydanie magazynu). Nr 35, kwiecień 2004 roku (pierwsza wersja „gazetowa”).
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Ryszard Sławiński: – Prasa tego typu jest potrzebna 
z uwagi na to, że często jest jedynym źródłem 
informacji samorządu, skierowanej do miesz-
kańców. Prasa samorządowa okaże się szcze-
gólnie ważna, gdy znaczący segment mediów 

powszechnych będzie funkcjonować po formalnym przeję-
ciu ich przez Orlen. Redakcje pism samorządowych powinny 
jednak dbać, by nie przesadzać z eksponowaniem szefów. 
„Monitor” po 20 latach istnienia ma starannie uformowany 
profil. Życzę mu, by go nieustająco doskonalił.  

Zbigniew Czerwiński: – Gazeta samorządowa 
jest głosem samorządu – a ten z mocy prawa 
stanowią wszyscy mieszkańcy gminy, powiatu 
lub województwa. Także ci, którzy głosowali na 
opozycję. Prasa samorządowa jest potrzebna, 

jeżeli nie jest nudna i potrafi przedstawić problemy, sprawy 
oraz opinie interesujące dla czytelników. „Monitorowi Wiel-
kopolskiemu” życzę, by mieszkańcy naszego województwa, 
kupując gazetę (do której magazyn jest wkładany), rozpoczy-
nali lekturę od niego – niezależnie, czy zaczną go czytać od 
pierwszej czy ostatniej strony.

Lech Dymarski: – Wydaje się oczywiste, że o potrze-
bie istnienia tytułu prasowego na rynku decydu-
ją kupujący go czytelnicy. Ale nie w przypadku 
„Monitora”, bo nabywany jest jako wkładka do 
tygodników i gazet codziennych. Poza tym cza-

sopisma samorządów są rozmaite tak w „treści i formie”, jak 
i rodzaju rozpowszechniania. Pojawia się też kwestia definicji 
prasy samorządowej. Temat zbyt szeroki, by odpowiedzieć 
„tak” lub „nie”. „Monitorowi” życzę oczywiście, aby był po-
trzebny: zarządowi województwa, radnym i… czytelnikom. 

Krzysztof Paszyk: – Prasa samorządowa jest dziś 
bardzo potrzebna. Powiedziałbym nawet, że 
w czasach, kiedy władze centralne usiłują osła-
biać samorząd, jak również przejmować i upoli-
tyczniać kolejne media, rzetelne informowanie 

o działaniach samorządu nabiera szczególnego znaczenia. 
Dziękując redakcji „Monitora” za minione 20 lat pracy, życzę, 
byście dalej przybliżali Wielkopolanom działalność samorzą-
du województwa, tak by świadomość wśród mieszkańców 
naszego regionu na temat działań sejmiku i Urzędu Marszał-
kowskiego była coraz większa.

Zofia Szalczyk: – Organy samorządu terytorialnego 
dysponują środkami publicznymi i podejmu-
ją decyzje istotne dla swoich wspólnot. Np. 
w 2021 roku samorząd naszego województwa 
rozdysponuje kwotę około 2 mld zł. Mieszkańcy 

regionu mają prawo wiedzieć, na co te pieniądze są wydawa-
ne i powinni być informowani o działaniach podejmowanych 
przez swoich przedstawicieli. I to jest główne zadanie prasy 
samorządowej. „Monitorowi” życzę nadal rzetelnego infor-
mowania czytelników o pracy sejmiku i zarządu wojewódz-
twa. Życzę, by magazyn przyczyniał się do wzrostu zaanga-
żowania mieszkańców w szeroko rozumiany rozwój regionu.

Wiesław Szczepański: – Oczywiście prasa samorzą-
dowa jest potrzebna. Informuje mieszkańców 
o tym, czym zajmuje się samorząd wojewódz-
twa. Nie mówią o tym media komercyjne, bo 
to dla nich nie są ciekawe tematy. Dzięki prasie 

samorządowej mieszkańcy regionu mogą dowiedzieć się, ja-
kie są zadania sejmiku, na co zostały wydane pieniądze z bu-
dżetu województwa, no i oczywiście jacy reprezentanci z ich 
regionu zasiadają w sejmiku i czym się zajmują. „Monitorowi” 
gratuluję, bo 20 lat istnienia to piękny jubileusz. Życzę dal-
szego rozwoju, większego nakładu i stałych czytelników. 

Tatiana Sokołowska:  – Prasa samorządowa daje 
impuls społeczności lokalnej do zaktywizo-
wania, zachęca społeczeństwo do czynnego 
uczestnictwa w życiu publicznym, informuje 
o działaniach samorządu, przyczyniając się jed-

nocześnie do sprawnego funkcjonowania demokracji.  
Tę istotną rolę może ona odgrywać jedynie przy zapewnie-
niu pluralizmu mediów, tj. możliwości funkcjonowania prasy 
niezależnej od władzy centralnej. „Monitorowi” życzę zatem, 
by nadal, wraz z mieszkańcami Wielkopolski, cieszył się sa-
morządową niezależnością!                                                           RAK

ZDANIEM POLITYKÓW
t

O tym, czy prasa samorządowa jest jeszcze 
potrzebna i czego życzą „Monitorowi”,  

mówią wszyscy dotychczasowi przewodniczący 
Społecznej Rady Programowej magazynu. 

nianymi w przetargu gazeta-
mi ukazującymi się w woje-
wództwie. 

Początkowo były to na 
przemian „Gazeta Poznań-
ska”, „Głos Wielkopolski” 
i  „Gazeta Wyborcza”. Dziś 
„Monitor Wielkopolski” 
można co miesiąc znaleźć 
w aż dwudziestu tytułach. Są 
to dzienniki „Głos Wielko-
polski” i „Gazeta Wyborcza” 
oraz tygodniki: „ABC Lesz-
no”, „Czas Ostrzeszowski”, 
„Dzień Nowotomysko-Gro-
dziski”, „Dzień Wolsztyń-
ski”, „Echo Turku”, „Gaze-
ta Jarocińska”, „Gazeta Koś-
ciańska”, „Gazeta Słupecka”, 
„Przegląd Kolski”, „Przegląd 
Koniński”, „Rzecz Kroto-
szyńska”, „Tydzień Między-
chodzko-Sierakowski”, „Ty-
dzień Ziemi Śremskiej”, „Ty-
godnik Nowy”, „Wiadomości 
Wrzesińskie”, „Życie Gosty-
nia”, „Życie Kalisza” i „Życie 
Rawicza”.

A wspomniany nakład sy-
stematycznie rósł: od począt-
kowych kilku tysięcy, przez 
kilkadziesiąt tysięcy po zmia-
nach z lat 2003/2004, po nie-
mal 180.000 krótko przed 
pandemią.

Od czasu, gdy ukazujemy 
się w  tej gazetowej formu-
le, dwukrotnie odświeżany 
był layout magazynu. Pierw-
szy raz naszą szatę graficzną 
zmieniliśmy w sierpniu 2007 
roku, a kolejny lifting nastą-
pił stosunkowo niedawno – 
w  obecnym wyglądzie do-
cieramy do czytelników od 
lutego ubiegłego roku. Przez 
dwadzieścia lat ukazało się 
(licząc z  wydaniem, które 

właśnie państwo czytają) 238 
numerów „Monitora”.

Od 2005 roku magazyn 
samorządowy jest również 
obecny w internecie. Od nie-
spełna trzech miesięcy funk-
cjonuje zupełnie nowa stro-
na internetowa www.moni-
torwielkopolski.pl. Można 
na niej znaleźć m.in. bieżą-
ce i archiwalne wydania mie-
sięcznika, ale też wybrane 
materiały z cieszącej się dużą 
popularnością, a pojawiającej 

się na naszych łamach od po-
łowy 2007 roku „innej strony 
samorządu”.

Prezydenci i prymasi
Najważniejszym zadaniem 
„Monitora Wielkopolskie-
go” jest informowanie o sze-
roko rozumianej działalno-
ści samorządu województwa 
i  podległych mu instytucji: 
spółek, szpitali, jednostek 
kultury, szkół i tak dalej. 

Stąd też najczęściej po-
jawiają się u nas podmioty 
i osoby funkcjonujące bez-
pośrednio w tym obszarze. 
Niejednokrotnie jednak udo-
stępnialiśmy nasze łamy po-
staciom spoza samorządu, 
ale mającym coś istotnego 
do powiedzenia w kwestiach 

mających znaczenie dla 
funkcjonowania Wielkopol-
ski. W „Monitorze” pojawiły 
się na przykład teksty autor-
stwa urzędujących wówczas 
prezydentów RP: Aleksandra 
Kwaśniewskiego i Bronisła-
wa Komorowskiego. Odda-
waliśmy głos ludziom nauki 
(pisali dla nas m.in. profeso-
rowie: Hanna Kóčka-Krenz, 
Anna Wolff-Powęska, Lech 
Trzeciakowski czy Marek 
Ziółkowski) oraz Kościo-

ła (swoje poglądy przedsta-
wiali przewodniczący Kon-
ferencji Episkopatu Polski 
abp Stanisław Gądecki oraz 
prymasi Polski abp Henryk 
Muszyński i  abp Wojciech 
Polak). Przeprowadzaliśmy 
wywiady z osobami ważny-
mi dla funkcjonowania Unii 
Europejskiej (jak przewod-
niczący Komisji Europejskiej 
José Manuel Barroso, prze-
wodniczący Europejskiego 
Komitetu Regionów Karl-
-Heinz Lambertz, unijni ko-
misarze Danuta Hübner, El-
żbieta Bieńkowska i  Paweł 
Samecki), z przedstawiciela-
mi świata kultury (np. z wy-
wodzącym się z Wielkopol-
ski laureatem Oscara Janem 
A.P. Kaczmarkiem), a nawet 

sportu (przed Euro 20212 – 
z ówczesnym kapitanem pił-
karskiej reprezentacji Polski 
Maciejem Żurawskim).

Czy dane nam będzie spo-
tykać się z czytelnikami przez 
kolejne dekady? Już od lat co 
pewien czas w kręgach rzą-
dowych pojawiają się propo-
zycje, by odgórnie, ustawo-
wo zakazać samorządom wy-
dawania swoich czasopism. 
Także ostatnio z ust promi-
nentnych przedstawicieli 
władzy można było usłyszeć 
tego typu zapowiedzi. Naj-
częściej wskazywanym argu-
mentem jest to, że samorzą-
dowe pisma są zagrożeniem 
dla niezależnej prasy lokalnej. 
Tymczasem – gdy „Monitor” 
kilka miesięcy temu zdoby-
wał wyróżnienie w  organi-
zowanym przez „Dziennik 
Gazetę Prawną” ogólnopol-
skim konkursie „Medialna 
Perła Samorządu” – jurorzy 
podkreślili, że doceniają nas 
m.in. za… wspieranie lokal-
nej prasy, do której magazyn 
samorządu województwa jest 
wkładkowany, przynosząc jej 
dodatkowe dochody.

Wątpliwości co do tego, 
że Wielkopolska powin-
na mieć swój samorządo-
wy miesięcznik, nie mają też 
niemal wszyscy dotychcza-
sowi przewodniczący Spo-
łecznej Rady Programowej 
„Monitora” (a zauważmy, że 
to politycy wszystkich obec-
nych w sejmiku opcji poli-
tycznych: od PiS, przez PSL 
i  PO, po SLD). Ufamy, że  
to nie tylko kurtuazyjne wy-
powiedzi związane z naszym 
jubileuszem…                      z

Od dwudziestu lat dla Wielkopolan        o naszym samorządzie
Jak i dlaczego powstał „Monitor Wielkopolski”? W jaki sposób zmieniał się przez minione dwie dekady? Kto i o czym pisał w jego                             238 wydaniach?

Nr 74, sierpień 2007 roku (po pierwszej zmianie layoutu).
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Kłopoty szpitali
Na zwołanej z inicjatywy radnych PiS 
nadzwyczajnej sesji sejmiku dyskutowano 
o tym, co jest powodem kłopotów 
finansowych szpitali i o nadzorze nad nimi 
ze strony samorządu. Wniosek o odwołanie 
z zarządu województwa odpowiedzialnej za 
tę dziedzinę Marzeny Wodzińskiej poparła 
tylko opozycja.                                         u str. 4

Muzea po nowemu
Sejmik przyjął uchwałę o zamiarze wydzie-
lenia pałacu w Winnej Górze z Muzeum 
Ziemiaństwa w Dobrzycy. Dawna posiadłość 
gen. Dąbrowskiego ma stać się samodzielną 
placówką. Inny muzealny pałac – w Lew-
kowie przechodzi tymczasem poważny re-
mont. Z kolei muzeum w Szreniawie chwali 
się odnowioną ekspozycją.                 u str. 6-7

Szeryfem nie będę
– Opozycja ma prawo do korzystania podczas 
sesji z dostępnych rozwiązań formalnych, 
a ja mogę na to reagować tymi narzędziami, 
które mam do dyspozycji – mówi w rozmowie 
z „Monitorem” przewodnicząca sejmiku 
Małgorzata Waszak. – Chciałabym, żebyśmy 
pracowali przede wszystkim ze wzajemnym 
poszanowaniem swojej godności.         u str. 6
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Topniejące  
fundusze
W Poznaniu obradował  
II Nadzwyczajny Wielkopol-
ski Kongres Samorządowy. 
Niepokój przedstawicieli 
gmin i powiatów budzi 
niedobór odpowiednich 
środków zwłaszcza w dwóch 
dziedzinach: edukacji 
i ochronie zdrowia.     u str. 2

Dla sołectw
Jeszcze tylko do 25 lutego 
można składać wnioski 
w jubileuszowej edycji orga-
nizowanego przez samorząd 
województwa konkursu 
„Pięknieje Wielkopolska 
Wieś”. Do podziału wśród 
sołectw jest aż 3,2 mln zł.  
                                         u str. 3

Oni są najlepsi 
w innowacjach
Poznaliśmy czterech 
zwycięzców konkursu 
„i-Wielkopolska – Innowa-
cyjni dla Wielkopolski”. Jakie 
nowatorskie produkty firm 
z naszego regionu zostały 
tym razem docenione przez 
samorząd województwa?  
                                     u str. 11

…a w sercu maj
Fundusze unijne rozdzielane 
w województwie służą nie 
tylko modernizacji infra-
struktury. Wspomagają też 
sferę społeczną, co świetnie 
pokazuje przykład z Wol-
sztyna, opisany w reportażu 
o tamtejszym domu seniora.     
                                       u str. 12

Inna strona  
samorządu
Jeden radny jest zakochany 
w… zupie ogórkowej. Drugi 
chciałby leczyć… niepod-
ległość. Trzeci mówi, że jest 
niesamodzielnym seniorem. 
A inteligentny budynek wy-
krywa dziwne zagrożenie.      
                                       u str. 16
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Każdy region, wybierając strategię, zastanawia się, na ile naśladować innych, a na ile szukać własnej ścieżki rozwoju? My poszukaliśmy swojej drogi.

Czy leci z nami pilot?
Sejmik uchwalił 27 stycznia „Strategię rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku”.

Strategia to dokument na 
niepewną przyszłość. 
Trzeba zaplanować to, 

co należałoby przez najbliż-
szą dekadę w Wielkopolsce 
wdrożyć. Ona daje nam bez-
pieczeństwo. Jeśli ktoś zapyta, 
czy leci z nami pilot, to od-
powiedź brzmi: „tak”. Wiemy, 
co robić w trudnych czasach, 
mamy plan działań – wyjaś-
niał radnym podczas sesji sej-
miku prof. Tomasz Kaczma-
rek z UAM w Poznaniu, eks-
pert ds. strategii „Wielkopol-
ska 2030”. 

– Trudno przewidzieć los, 
nie wiemy, co nas czeka, ale 
chcieliśmy dostosować stra-

tegię do wyzwań i prognoz. 
Niepokoją nas gwałtowne 
zmiany klimatu, chociażby 
brak oznak tegorocznej zimy. 
Wśród kluczowych kwestii, 
które musimy wziąć pod 
uwagę w najbliższych latach, 
są też m.in. ochrona środowi-
ska, problemy demograficz-
ne, brak rąk do pracy, zjawi-
sko migracji – zaznaczył mar-
szałek Marek Woźniak.

Drugi z  ekspertów, prof. 
Wojciech Dziemianowicz 
z  Uniwersytetu Warszaw-
skiego, mówił z kolei: – Każ-
dy region, wybierając swoją 
strategię i  podejmując de-
cyzję o kierunkach działań, 

zastanawia się, na ile naśla-
dować innych, a na ile szu-
kać własnej ścieżki rozwoju? 
My poszukaliśmy swojej dro-
gi i pomysłu na przyszłość: 
kładziemy nacisk na idee, na 
nowoczesny przemysł, na ot-
wartość. Ta strategia jest op-
tymistyczna.

Jak zatem ma wyglądać 
Wielkopolska za 10 lat?

– Nasz pomysł to funkcjo-
nalny i zrównoważony mo-
del rozwoju, który zawie-
ra w sobie postulat współ-
pracy różnych środowisk. 
Zgodnie z zasadą solidarno-
ści chcemy niwelować róż-
nice między poszczególny-

mi częściami województwa 
– podkreślał Marek Woź-
niak. – Skoncentrowaliśmy 
się na czterech celach stra-
tegicznych, na których sku-
pimy uwagę. To wzrost go-
spodarczy, rozwój społeczny, 
rozwój infrastruktury oraz 
wzrost skuteczności wielko-
polskich instytucji.

– Nowością w tym doku-
mencie jest terytorialny wy-
miar strategii. Zakłada on 
włączenie w procesy rozwo-
jowe obszarów słabszych go-
spodarczo – dodał Grzegorz 
Potrzebowski, dyrektor De-
partamentu Polityki Regio-
nalnej UMWW.

Głosowanie poprzedzi-
ła dyskusja. Najwięcej emo-
cji, co dobrze pokazuje, jak 
ważna dla Wielkopolan jest 
ta droga, wzbudził zapis do-
tyczący trasy krajowej numer 
11. Radni PiS zakwestiono-
wali m.in. fragmenty mó-
wiące o braku realizacji S11 
w  całym jej przebiegu. Ich 
zdaniem powstały obwod-
nice kilku miast, trwają też 
prace studyjne na pozosta-
łych odcinkach. Te argumen-
ty nie przekonały większości 
radnych, poprawki opozycji 
odrzucono i strategia zosta-
ła przyjęta. 

u str. 8-9
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Nr 225, luty 2020 (pierwszy numer w obecnej szacie graficznej).

„Nie otrzymaliśmy wytycznych  
ani też – mówiąc otwarcie – pomocy. 
Zastosowano wobec nas metodę 
zimnego wychowu”

t
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W  XIX wieku co-
raz bardziej roz-
rastające się mia-
sta stanęły przed 
problemem za-

pewnienia nie tylko swoim miesz-
kańcom komunikacji i transportu. 
Pokonanie odległości stało się wy-
zwaniem, trudno dla nas dziś zro-
zumiałym, z  uwagi na dostępne 
współczesne środki komunikacji 
i transportu. Ale jeszcze 150-200 lat 
temu odcinek drogi w mieście, któ-
ry dziś pokonujemy w kilkanaście 
minut tramwajem, autobusem, sa-

mochodem, wymagał zorganizowa-
nia prawdziwej wyprawy. Przykła-
dowo jeszcze w międzywojniu ro-
dzina Nowowiejskich, udając się la-
tem z domu przy alei Wielkopolskiej 
do niewielkiego majątku wiejskiego 
w (jeszcze wtedy nie „na”) Piątko-
wie, miała przed sobą daleką podróż.

Problem stał się w Poznaniu pa-
lący w  latach sześćdziesiątych, 
a zwłaszcza siedemdziesiątych XIX 
wieku, gdy postawiono nowy budy-
nek dworca kolejowego. W owych 
czasach podróżny przybywający do 
miasta koleją musiał wynajmować 
powóz czy bryczkę, która zawio-
złaby go do centrum miasta lub na 
Ostrów Tumski. Do czasu, aż poja-
wiły się tramwaje…

Z Anglii i USA
Zacznijmy od nazwy. Słowo „tram-
waj” pochodzi z języka angielskie-
go. Tram to używana już około 1500 
roku nazwa wagoników do trans-
portu urobku w kopalniach węgla 
i dróg, po których one się porusza-
ły. Way – to droga. Słowo „tramwaj” 
najczęściej na świecie określa do-
skonale nam znany środek komuni-
kacji miejskiej, choć niekiedy jest to 
np. trolley (USA). Pierwsze tramwa-
je pojawiły się w 1804 roku w Anglii 
i służyły do przewozu węgla i rudy 
żelaza. Natomiast w Nowym Jor-
ku w 1832 roku, a trzy lata później 
w Nowym Orleanie do transpor-
tu pasażerów używano wagoników 
poruszających się po szynach. Od 
lat sześćdziesiątych XIX wieku ten 
sposób podróżowania po mieście 
przyjął się w Europie. Najczęściej 
wagoniki były ciągnięte przez ko-
nie, choć próbowano napędu paro-
wego i pneumatycznego. Natomiast 
pierwsza regularna linia tramwajo-
wa z napędem elektrycznym została 
uruchomiona w 1891 roku w Halle. 
Dziś tramwaje są jednym z najpopu-
larniejszych środków masowej ko-
munikacji miejskiej, z równolegle 
funkcjonującymi liniami autobuso-
wymi i – gdzieniegdzie – trolejbu-
sowymi. Oczywiście, inną, bardzo 
szybką, formą szynowej komunika-
cji jest kolej podziemna, czyli metro, 
niezależna od ruchu ulicznego. Jest 
więc czym jeździć.

Na ziemiach polskich pierwsze 
tramwaje, czyli kolej miejską, uru-
chomiono we Wrocławiu (1893) 
i rok później we Lwowie – a potem 
jej rozwój był błyskawiczny. Budowa 
linii tramwajowej w Poznaniu była 
tylko kwestią czasu. Kursujące od 
1871 roku (czterema liniami) om-
nibusy konne już nie wystarczały.

Ottonów dwóch
Wspomniane na początku proble-
my ze skomunikowaniem dworca 
kolejowego z centrum miasta do-
prowadziły do uruchomienia 31 
lipca 1880 roku konnego tramwaju 
– własności spółki założonej przez 
berlińskich przedsiębiorców Ottona 
Reymera i Ottona Mascha. Pierwsza 
linia tramwajowa w Poznaniu wiod-
ła z Dworca Głównego przez ul. św. 
Marcin, ulicę Rycerską (Ratajczaka), 
plac Wilhelmowski (Wolności) i uli-
cę Nową (Paderewskiego) do Sta-
rego Rynku. W następnych dniach 
przedłużono ją na Ostrów Tumski, 
gdzie powstała pętla pozwalają-
ca zawrócić składom. Długość ca-
łej linii wyniosła 3400 m. Z czasem 
uruchomiono też boczne odgałęzie-
nie toru tramwajowego prowadzą-
ce przez ulicę Młyńską (Mielżyń-
skiego) do Wielkiej, gdzie łączył się 
on z linią główną. Tabor składał się 
z 20 wagonów i 74 koni. We wrześ-
niu 1880 roku, przy dzisiejszej ulicy 
Gajowej, na miejscu niegdysiejsze-
go, pierwszego w Poznaniu dwor-
ca kolejowego zbudowano remizę, 
stajnie i kuźnię. 

Podróż z Ostrowa Tumskiego na 
Dworzec Główny tramwajem kon-
nym trwała około 20 minut. Nowy 
środek komunikacji cieszył się po-
pularnością, a dodatkową atrakcją 
było doprzęganie koni do wagoni-
ka, który musiał pokonać stromi-
znę ulicy Nowej pomiędzy Starym 
Rynkiem i placem Wilhelmowskim.

Już od początku funkcjonowania 
kolei konnej zdawano sobie spra-

wę z nieuchronności elektryfikacji, 
co pozwalało zwiększyć pracę prze-
wozową. Umowa w tej sprawie zo-
stała zawarta w 1896 roku. W tym 
celu przy Grobli zbudowano elek-
trownię, w  sąsiedztwie wodocią-
gów i gazowni. W 1913 roku owa 
elektrownia, wciąż rozbudowywa-
na i unowocześniana, przeszła na 
własność miasta. I tak od początku 
XX wieku kolej elektryczna zaczęła 
zastępować kolej konną. Stopnio-
wo też, zwłaszcza w miarę likwida-
cji umocnień fortyfikacyjnych, bu-
dowano kolejne linie. 

O tramwaje bardzo dbano, a przy-
stanki tramwajowe w niczym nie 
przypominały dzisiejszych wiat; 
były to budyneczki ciekawe archi-
tektonicznie, wręcz urocze, w któ-
rych można się było schronić w ra-
zie niepogody. Jeden z nich nadal 
można oglądać na Sołaczu. Dziś 
jest tam siedziba Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego. Oczywiście zda-
rzały się i katastrofy, jak w niedzie-
lę 3 listopada 1912 roku, gdy wagon 
tramwaju z uszkodzonymi hamul-
cami bezwładnie stoczył się z ulicy 
Nowej w stronę pomnika św. Jana 

Nepomucena na Starym Rynku. Kil-
ku przechodniów zostało poszko-
dowanych, a dwie kobiety w wyni-
ku odniesionych obrażeń zmarły 
w szpitalu.

„Pestka” sprzed wojny
Poważna modernizacja poznańskiej 
sieci tramwajowej nastąpiła w okre-
sie przygotowań do Powszechnej 
Wystawy Krajowej w latach 1927- 
-1929. Na samej wystawie zaprezen-
towano też nowy środek masowej 
komunikacji miejskiej: trolejbus, 
czyli „autobus na szelkach”, który 
mógł się poruszać niezależnie od 
torowiska. Rozbudowano też za-
jezdnie: dotychczasową, odziedzi-
czoną po kolei konnej, przy ulicy 
Gajowej – oraz drugą, przy ulicy 
Marszałka Focha (Głogowskiej). 
Mimo problemów finansowych 
związanych z kryzysem gospodar-
czym po 1929 roku, powstawały ko-
lejne linie tramwajowe w mieście. 
Dodajmy, że w tym okresie powsta-
ła niezrealizowana koncepcja szyb-
kiego tramwaju łączącego Winiary 
z Luboniem. Byłaby to znakomita 
inwestycja, zważywszy na ogromną 
popularność i przydatność słynnej 
„Pestki”, budowanej w latach 1980-
-1997.

Po zakończeniu wojny, mimo 
silnie uszkodzonej infrastruktury 
podczas działań wojennych, pierw-
szy tramwaj wyruszył na ulice Po-
znania już 4 marca 1945 roku, na 
odcinku od ulicy M. Palacza do par-
ku Wilsona. Najszybciej odnowio-
no ruch tramwajowy w mniej znisz-
czonej części miasta, na Jeżycach. 
Stopniowo, do końca listopada tego 
roku, tramwaje kursowały już po 
wszystkich głównych liniach. Pełne 

uruchomienie linii tramwajowych 
sprzed wojny nastąpiło w kwietniu 
1946 roku. 

Odtąd aż do dziś komunikacja 
tramwajowa i autobusowa przodu-
je w sposobach przemieszczania się 
mieszkańców miasta. W ciągu kilku 
dziesięcioleci kilkakrotnie zmieniał 
się tabor, powstawały nowe zajezd-
nie (w 1947 roku przy ulicy Mada-
lińskiego). Poznaniacy mieli i mają 
swoje priorytety, jak niezawodne, 
a pozornie staroświeckie „helmuty”, 
czyli tramwaje z Düsseldorfu, które 
kursowały po poznańskich torach 
przez 22 lata. Znakomite, polskie 
tramwaje powstają w podpoznań-
skim Bolechowie.

Wciąż dzwoni
Jednak najistotniejsze dla funkcjo-
nowania wciąż rozrastającego się 
miasta są nowe linie tramwajowe. 
W latach 1949-1950 wybudowano 
linię do nowo powstałego cmenta-
rza na Junikowie. W latach 1951-
-1955 poprowadzono tramwaj na 
Rataje i Starołękę, przez nowo wy-
budowany most Marchlewskiego 
(Królowej Jadwigi). W 1959 roku 

tory dociągnięto na os. Warszaw-
skie i na Zawady, a w 1964 – do pęt-
li na Wilczaku. W latach siedem-
dziesiątych przedłużano linie na uli-
cy F. Dzierżyńskiego (28 Czerwca 
1956 r.) i na Starołękę oraz na Je-
życe. W zasadzie każda większa in-
westycja budowlana w mieście była 
połączona z doprowadzeniem linii 
tramwajowej i autobusowej. Kryzys 
minionego ustroju doprowadził do 
wielkich trudności gospodarczych 
i nastąpiło długotrwałe wstrzyma-
nie prac nad Poznańskim Szybkim 
Tramwajem, który miał być w za-
mierzeniach swoistym metrem. Ale 
w końcu stycznia 1997 roku uda-
ło się tę inwestycję doprowadzić do 
końca, a w 2011 roku przedłużyć li-
nię do Dworca Zachodniego. W tej 
chwili „Pestką” można dotrzeć do 
niemal każdego zakątka Poznania; 
jedynie na Jeżyce konieczna jest 
przesiadka. Później powstawały 
nowe pętle i  linie prowadzące co-
raz dalej od śródmieścia.

Równocześnie też odciążano 
od ruchu tramwajowego zabytko-
we centrum miasta. Zlikwidowa-
no linię wiodącą przez ulicę Pade-
rewskiego i Stary Rynek, tramwa-
je już nie docierają, jak prawie 150 
lat temu, na Dworzec Główny. Tam 
przewóz został przeniesiony na au-
tobusy i linie tramwajowe kursują-
ce mostem Dworcowym oraz ulicą 
Głogowską. Czasem też przez mia-
sto rusza bardzo popularny tramwaj 
turystyczny, a w zabytkowych wa-
gonach uruchamiane są sympatycz-
ne kawiarenki. 

Dziś tradycyjna „bimba” (bo 
dzwoni) to wciąż najpopularniej-
szy środek komunikacji w Pozna-
niu. I tak już zostanie. z

CO ZA HISTORIA

Marek Rezler

Bimbą przez 
Poznań
Komunikacja tramwajowa w stolicy  
Wielkopolski ma już ponad 140-letnią historię.

Nowy środek komunikacji cieszył się 
popularnością, a dodatkową atrakcją było 
doprzęganie koni do wagonika, który musiał 
pokonać stromiznę ulicy Nowej pomiędzy 
Starym Rynkiem i placem Wilhelmowskim
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Komunikacja tramwajowa w Poznaniu, także dzięki inwestycjom współfinan-
sowanym z UE, wciąż się rozwija. A przy różnych okolicznościowych wydarze-
niach można zobaczyć, jakim taborem poznaniacy podróżowali przed laty.
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Które trasy do remontu?
Trwają przygotowania do 
kolejnych inwestycji na 
drogach wojewódzkich.

2 marca przedstawicie-
le Wielkopolskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Po-
znaniu podpisali z wykonaw-
cą umowę na rozbudowę 1,7 
km odcinka drogi wojewódz-
kiej nr 305 od miejscowości 
Solec w powiecie wolsztyń-
skim do mostu na Południo-
wym Kanale Obry. 

Zaplanowano m.in. wzmoc-
nienie i  poszerzenie drogi, 
przebudowę skrzyżowania, 
budowę chodników, ścież-
ki rowerowej i  kanalizacji 
deszczowej. Wartość zadania 
wynosi 6,8 mln zł, a termin 
ukończenia prac to 2022 rok.

Inwestycja zwieńczy roz-
poczęty w 2017 roku, 4-eta-
powy projekt o łącznej dłu-
gości 20 km, tj. od Solca do 

granicy Wielkopolski w po-
wiecie leszczyńskim. Obecnie 
trwa tam rozbudowa 8-kilo-
metrowego odcinka drogi nr 
305, prowadzącego do grani-
cy województwa.

1 marca w WZDW otwar-
to z  kolei oferty w  przetar-
gach na modernizację dwóch 
kolejnych odcinków drogi 
wojewódzkiej nr 306 (z Buku 
do skrzyżowania z  nowym 
przebiegiem S5 w Stęszewie). 
Trasa, z uwagi na lokalizację 
w powiecie poznańskim i duże 
natężenie ruchu, ma strate-
giczne znaczenie dla popra-
wy warunków i bezpieczeń-
stwa oraz rozbudowy sieci po-
łączeń drogowych w regionie.

Obie inwestycje uzyskały 
dofinansowanie z Unii Euro-
pejskiej w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego 2014+.  RAK

„Deszczówka” zbierana drugi raz
Do końca marca trwa na-
bór wniosków do tegorocz-
nej odsłony prowadzonego 
przez samorząd wojewódz-
twa programu „Deszczów-
ka”.

To przedsięwzięcie doty-
czące retencjonowania i wy-
korzystywania wód opado-
wych z dachów obiektów uży-
teczności publicznej, które 
następnie są wykorzystywane 
do nawadniania terenów zie-
lonych. Budowa specjalnych 
instalacji ma pomóc w zapo-
bieganiu negatywnym skut-
kom suszy w Wielkopolsce.

Zaproponowana po raz 
pierwszy w  2020 r. „Desz-
czówka” spotkała się z  po-
zytywnym odzewem samo-
rządów. 34 wnioskodawców, 
przy dofinansowaniu z  bu-
dżetu województwa w wyso-
kości prawie 1,5 mln zł, zre-
alizowało inwestycje, dzię-
ki którym woda opadowa 
jest gromadzona w  dosto-
sowanych do tego zbiorni-
kach (podziemnych lub na-
ziemnych) i wykorzystywana 
m.in. do nawadniania ziele-
ni miejskiej, terenów wokół 
szkół, przedszkoli czy obiek-
tów kultury.

– Duże zainteresowanie 
lokalnych samorządów re-

alizacją rozmaitych projek-
tów, związanych z małą reten-
cją i wykorzystaniem wody 
opadowej z dachów budyn-

ków użyteczności publicznej, 
było wyraźnym sygnałem do 
kontynuacji tego programu. 
W tym roku na ten cel prze-

znaczyliśmy więc 2 mln zł 
– podkreśla wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski.

W  grudniowej uchwale 
budżetowej sejmik zarezer-
wował odpowiednią kwo-
tę na realizację programu,  
a  28 stycznia zarząd woje-
wództwa ogłosił nabór wnio-
sków w drugiej edycji „Desz-
czówki”.

O  dotację mogą ubiegać 
się jednostki samorządu te-
rytorialnego z  Wielkopol-
ski, planujące wykorzysty-
wać wodę opadową zbieraną 
z dachów budynków użytecz-
ności publicznej, służących 
celom kulturowym, eduka-
cyjnym, zdrowotnym, spor-
towym, pomocy społecznej 
lub przeciwpożarowym. Każ-
dy z wnioskodawców może 
złożyć jeden lub dwa wnioski, 
zawierające po jednym zada-
niu każdy. Maksymalna dota-
cja dla jednego przedsięwzię-
cia to 50 tys. złotych, jednak 
nie więcej niż 70 procent całej 
wartości inwestycji.

Szczegółowych informa-
cji udzielają pracownicy De-
partamentu Rolnictwa i Roz-
woju Wsi UMWW, można je 
znaleźć również na stronie 
www.umww.pl/program-
-deszczowka.                      ABO
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Tak wygląda droga nr 305 w Solcu przed remontem.
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W pierwszej edycji „Deszczówki” wykonano na przykład instala-
cję przy Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie.

Ćwierć wieku 
z wierszami

Młodzi twórcy mogą już 
zgłaszać się do udziału 
w jubileuszowej XXV edy-
cji Lednickiej Wiosny Poe-
tyckiej.

Dzięki pomysłodawczy-
ni tego wydarzenia Stanisła-
wie Łowińskiej, Lednica od 
ćwierć wieku nie tylko koja-
rzy się z naszym historycz-
nym dziedzictwem, ale sta-
ła się też „wyspą poetyckich 
zmagań”.

Turniej Poetycki „O  Ko-
ronę Wierzbową” adresowa-
ny jest do młodzieży w wie-
ku 12-19 lat. Należy do  
1 maja przesłać do trzech nie-
publikowanych tekstów poe-
tyckich (mogą nawiązywać 
do pandemii, ziemi ledni-
ckiej, znaczących dla Wiel-
kopolski wydarzeń litera-
ckich i historycznych). Prace 
należy przekazać elektronicz-
nie (bibliotekaxxlo@poznan.
pl) oraz w trzech wydruko-
wanych egzemplarzach na 
adres: Biblioteka Szkolna XX 
Liceum Ogólnokształcące, os. 
Wichrowe Wzgórze 111, 61-
699 Poznań (szczegółowy re-
gulamin do znalezienia w in-
ternecie).

Jak co roku, dla zwycięz-
ców przewidziano nagrody 
(jeśli warunki pozwolą, zo-
staną wręczone w  maju na 
Lednicy) i  publikację wier-
szy w okolicznościowym to-
miku.                                      ABO

Teatry znów z widzami
Po kilku miesiącach przymusowej przerwy związanej z epidemią koronawirusa, artyści występują  
wreszcie na żywo dla publiczności.

Gdy 1 lutego rząd zniósł 
część obostrzeń sani-
tarnych, wprowadzo-

nych jesienią ze względu na 
pandemię koronawirusa, jako 
pierwsze otworzyły się mu-
zea, w  tym także jednostki 
podległe samorządowi woje-
wództwa. Od 12 lutego dzia-
łalność wznowiły kolejne in-
stytucje kultury, np. kina, te-
atry, filharmonie. 

Warunkiem uruchomienia 
tych placówek jest sprzedaż 
biletów co najwyżej na po-
łowę dostępnych miejsc, za-
słanianie przez widzów nosa 
i  ust, dezynfekcja rąk oraz 
niesprzedawanie przekąsek 
i napojów (w kinach). Artyści 
odetchnęli z ulgą, bo kontakt 
z publicznością jest dla nich 
bardzo ważny, a przez ostat-
nich kilkanaście tygodni mo-
gli prezentować widzom swo-
je występy wyłącznie w for-
mule online.

Polski Teatr Tańca, który 
pod koniec ubiegłego roku 
przeniósł się do nowej siedzi-
by przy ulicy Taczaka 8 w Po-
znaniu, zaprasza 28 marca na 
kolejną odsłonę spektaklu 
„Kurka wodna albo urojenie” 
w reżyserii Igora Gorzkow-

skiego i według choreogra-
fii Iwony Pasińskiej. Premie-
rę opartą na motywach dra-
matów Stanisława Ignacego 
Witkiewicza widzowie mogli 
obejrzeć online 28 grudnia.

W  dniach 13 i  14 marca 
w Teatrze Nowym w Pozna-
niu zaplanowano realizację 
spektaklu „Czerwone nosy” 
w reżyserii Jana Klaty. Pre-

mierę tej wersji dzieła Petera 
Barnesa zaprezentowano wi-
dzom 12 lutego.

Ponadto, w dniach 12 (pre-
miera), 13 i 14 marca, na de-
skach Teatru Nowego artyści 
wystąpią w spektaklu „Maria” 
w reżyserii André Hübnera-
-Ochodlo.

Teatr Wielki w  Pozna-
niu zaprasza melomanów 

w  dniach 27 (premiera)  
i 28 marca na operę „Zamek 
na Czorsztynie” Karola Kur-
pińskiego. „Historia kończy 
się happy endem, a  widzo-
wie z radością obserwują har-
ce duszków i zaśmiewają się 
z perypetii bojaźliwego sługi 
Bojomira – Nikity” – czyta-
my w zaproszeniu na teatral-
ne wydarzenie.

12 marca Filharmonia Po-
znańska organizuje w  Auli 
UAM koncert inauguracyjny 
„50. Poznańska Wiosna Mu-
zyczna”. Publiczność usłyszy 
m.in. utwory Tadeusza Szeli-
gowskiego i Krzysztofa Pen-
dereckiego.

Teatr im. A. Fredry w Gnieź-
nie przygotował w dniach 13-
14 marca premierę spektaklu 
„GAZ!” w reżyserii Marcina 
Wierzchowskiego. Akcja dzie-
je się w  małej społeczności 
pod Gnieznem, która poznaje 
plany wydobycia gazu łupko-
wego w ich okolicy. Pojawiają 
się pokusy i zmartwienia. 

Z  kolei Teatr im. W. Bo-
gusławskiego w Kaliszu za-
prasza w dniach 12-21 mar-
ca na kilka spektakli. Widzo-
wie mogą obejrzeć: „Czasz-
kę z Connemary”, „Dowcip” 
oraz „Godzinę spokoju”.

Na koniec ważna uwa-
ga. Ponieważ sytuacja epi-
demiologiczna w  kraju jest 
dynamiczna, organizatorzy 
wszystkich wydarzeń proszą, 
by śledzić na bieżąco komu-
nikaty pojawiające się w ich 
mediach społecznościowych 
lub na stronach interneto-
wych.                                     RAK
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W Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu widzowie obejrzą m.in. spektakl „Dowcip”.
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Roboczo o restrukturyzacji 
wschodniej Wielkopolski

Podczas prac zespołu robo-
czego ds. restrukturyzacji 
potencjału gospodarcze-
go subregionu konińskie-
go rozmawiano o założe-
niach dokumentów kluczo-
wych dla zmian w tej części 
Wielkopolski. 

Posiedzeniu, które odby-
ło się w trybie online, prze-
wodniczył członek zarządu 
województwa Jacek Bogu-
sławski. Zadaniem powoła-
nego w 2018 r. przez samo-
rząd województwa zespołu 
jest wypracowanie rekomen-
dacji dla samorządowców, 
środowisk gospodarczych 
i zawodowych, dotyczących 
transformacji gospodarczej 
subregionu konińskiego.

Dyrektor Wielkopolskiego 
Biura Planowania Przestrzen-
nego Jowita Maćkowiak omó-
wiła założenia opracowywa-
nej przez tę jednostkę Strate-
gii Neutralności Klimatycznej 

dla Wielkopolski Wschodniej 
2040. Chodzi w niej o prze-
łożenie na regionalny grunt 
unijnych zapisów dotyczą-
cych osiągania założonych 
celów klimatycznych. Uczest-
nikom posiedzenia zapre-
zentowano też pierwszą wer-
sję projektu Terytorialnego 
Planu Sprawiedliwej Trans-
formacji dla Wielkopolski 
Wschodniej. Warto zazna-
czyć, że te strategiczne doku-
menty będą istotne dla wyko-
rzystania przez nasze woje-
wództwo środków unijnych 
przeznaczonych w  najbliż-
szych latach na pomoc dla 
regionów zmagających się 
z tego typu problemami jak 
wschodnia Wielkopolska. 

W  spotkaniu wzięli też 
udział przedstawiciele zain-
teresowanych tematyką de-
partamentów UMWW, WUP 
oraz spółki ARR Transforma-
cja.                                      ABO

Wirus niesie bezrobocie
Pod koniec stycznia niemal 64 tysiące osób w Wielkopolsce nie miało pracy.

Jak wygląda wielkopol-
ski rynek pracy w okresie 
pandemii? Kto w czasach 

kryzysu może stracić stałe za-
trudnienie? W której branży 
wzrosło zapotrzebowanie na 
pracowników? Odpowiedzi 
na te pytania poznali radni 
z sejmikowej Komisji Rodzi-
ny i Polityki Społecznej, któ-
rzy obradowali 10 lutego.

Z  danych pochodzących 
z  powiatowych urzędów 
pracy wynika, że od kwiet-
nia 2020 roku obserwuje-
my w  Wielkopolsce wzrost 
bezrobocia z  poziomu 3,1 
proc. do 3,7 proc. (na koniec 
grudnia 2020 roku) oraz do 
3,9 proc. na koniec stycznia 
2021 roku. To oznacza, że 
bez pracy pozostaje w  na-
szym regionie niemal 64 ty-
siące osób. Dla porównania, 
w marcu 2020 roku w reje-
strach odnotowano 50,5 tys. 
bezrobotnych.

Ten wzrost nie jest za-
skoczeniem, bo ekonomiści 
i eksperci od rynku pracy za-
kładali, że z powodu pande-
mii koronawirusa (i związa-
nego z nią lockdownu w wielu 
dziedzinach życia) stopa bez-
robocia zarówno w kraju, jak 

i w województwie, wzrośnie 
w 2020 roku jeszcze bardziej.

Na co warto zwrócić uwagę 
w Wielkopolsce?

Jak wyjaśnia dyrektor Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy 
w Poznaniu Barbara Kwapi-

szewska, największy wpływ 
na wzrost bezrobocia mia-
ły z  pewnością ogranicze-
nia i zamknięcie niektórych 
sektorów gospodarki: han-
dlu w  galeriach, turystyki, 
hotelarstwa, gastronomii czy 

branży targowo-kongreso-
wo-wystawienniczej. Wszak 
zwłaszcza w aglomeracji po-
znańskiej nie brakuje firm ob-
sługujących te segmenty bi-
znesu.

Brak turystów, odwołane 
targi i imprezy masowe, za-
mknięte hotele i restauracje 
– to tylko niektóre z czynni-
ków wpływających na gorszą 
sytuację biznesu. Z powodu 
lockdownu w wielu firmach 
odnotowano spadki sprze-
daży, zmniejszyły się zamó-
wienia, pojawiły się proble-
my z płynnością finansową. 
W tej sytuacji przedsiębiorcy 
zamiast inwestować – walczą 
o przetrwanie i zmuszeni są 
zwolnić część pracowników.

Z opracowania przygoto-
wanego przez WUP płyną też 
inne wnioski. Otóż okazuje 
się, że najbardziej odporne 
na oddziaływanie pandemii 
są branże nastawione na pro-
dukcję dóbr pierwszej potrze-
by (np. żywności), ICT (roz-
wiązania zdalne i mobilne), 
rynek e-commerce (wzrost 
handlu w internecie) czy fir-
my kurierskie. W tych sekto-
rach zatrudnienie pozostaje 
na stabilnym poziomie.    RAK
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Zespół prowadził swoje prace w trybie online.
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Od kwietnia 2020 roku obserwujemy w  Wielkopolsce wzrost 
bezrobocia.

Największy wpływ na wzrost 
bezrobocia miały z pewnością 
ograniczenia i zamknięcie niektórych 
sektorów gospodarki

t
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Obszary wiejskie bez funduszy unijnych?
Echa stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie projektu Planu Strategicznego  
dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

15 lutego zakończył się pierw-
szy etap konsultacji projek-
tu dokumentu, opracowa-

nego przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Plan Strategiczny dla 
Wspólnej Polityki Rolnej określa cele 
i działania planowane do realizacji 
w nowej perspektywie budżetu unij-
nego po 2023 roku. Obejmuje on in-
strumenty zarówno I filara WPR, czyli 
płatności bezpośrednie oraz działa-
nia sektorowe w zakresie rynków rol-
nych, jak i II filara, tj. wsparcie rozwo-
ju obszarów wiejskich. Jak już infor-
mowaliśmy w „Monitorze”, podczas 
styczniowej sesji wielkopolskiego 
sejmiku swoje stanowisko w sprawie 
planów ministerstwa wyrazili radni 
województwa.

– W  opinii większości radnych, 
wyrażonej w  podjętym stanowi-
sku, projekt Planu Strategicznego 
dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 
2023-2027 wymaga zmian. Przede 
wszystkim nie uwzględniono w nim 
wsparcia dla samorządów lokalnych 
na szereg ważnych inwestycji infra-
strukturalnych. Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014- 

-2020 daje możliwość dofinansowa-
nia środkami unijnymi budowy lub 
modernizacji dróg lokalnych, inwe-
stycji w zakresie gospodarki wodno-
-ściekowej, budowy lub przebudowy 

świetlic wiejskich, zadań związanych 
z kształtowaniem przestrzeni pub-
licznej oraz ochrony zabytków. Jeże-
li plan na nową perspektywę finan-
sową zostanie przyjęty w obecnym 

kształcie, gminy i powiaty nie będą 
mogły liczyć na pozyskanie fundu-
szy na te zadania, co może drastycz-
nie zahamować rozwój obszarów 
wiejskich w naszym województwie 

– podkreśla wicemarszałek woje-
wództwa Krzysztof Grabowski.

I dodaje: – Skala potrzeb inwe-
stycyjnych wciąż jest ogromna. 
Zwracają na to uwagę beneficjenci 
w licznych pismach kierowanych do 
Samorządu Województwa Wielko-
polskiego. Wynika z nich zapotrze-
bowanie na budowę co najmniej 
3,5 tysiąca km nowych dróg gmin-
nych i powiatowych oraz 2,5 tysią-
ca km sieci kanalizacyjnych i wodo-
ciągowych. Doświadczenia dwóch 
perspektyw budżetu unijnego po-
kazują, że pomoc na tego typu za-
dania, dystrybuowana za pośredni-
ctwem samorządów województw, 
daje oczekiwane efekty. W projek-
cie planu strategicznego zamierza 
się jednak ograniczyć kompetencje 
regionów w tym zakresie, co moc-
no niepokoi.

Swoje zdanie na temat planów mi-
nisterstwa licznie wyrazili też przed-
stawiciele samorządów lokalnych, 
zaangażowani w rozwój obszarów 
wiejskich w Wielkopolsce. Prezentu-
jemy ich głos, także jako beneficjen-
tów PROW.
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Przebudowa drogi na odcinku Antonin – Przygodziczki (Klady) w  gminie Przygodzice. Inwestycję dofinansowano 
z PROW 2014-2020. Dokument zaprezentowany przez ministerstwo nie przewiduje wsparcia dla lokalnych samorzą-
dów na tego typu przedsięwzięcia.

Jacek Gursz  
burmistrz Chodzieży,  
przewodniczący  
Stowarzyszenia Gmin  
i Powiatów Wielkopolski

– Występując w imieniu 
gmin położonych na terenach wiejskich, 
chciałbym zasadniczo podkreślić, że zapisy 
projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej 
Polityki Rolnej, dotyczące braku wsparcia ze 
środków EFRROW, wzbudzają duże zanie-
pokojenie naszego środowiska. Brak możli-
wości pozyskania funduszy na budowę lub 
przebudowę dróg, rozbudowę sieci wodno-
-kanalizacyjnej czy internetu szerokopasmo-
wego dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich 
może oznaczać całkowity brak wsparcia na 
realizację takich podstawowych dla miesz-
kańców inwestycji. W naszej opinii paradok-
sem jest fakt, że w projekcie planu dostrze-
żono wciąż jeszcze występujące niedostatki 
rozwojowe istniejące na terenach wiejskich, 
odbierając jednocześnie w dalszych zapi-
sach tego dokumentu narzędzie do likwi-
dacji tych braków, a tym samym lepszego 
wykorzystania potencjału, którym dyspo-
nuje polska wieś. Funkcjonujący dotąd sy-
stem pozwalał na sprawne wdrażanie i rea-
lizowanie istotnych dla jednostek samorzą-
du terytorialnego celów i wpisywał się w ich 
realne potrzeby.

t

Tomasz Kałużny
burmistrz Wrześni

– Gmina Września pod-
czas ostatnich 14 lat po-
zyskała pieniądze na rea-

lizację wielu inwestycji z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, m.in. z zakresu budowy i remon-
tów dróg, budowy kanalizacji sanitarnej czy 
remontów i doposażenia świetlic wiejskich. 
To właśnie dzięki dofinansowaniom z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 i możliwości realizacji tak waż-
nych dla lokalnych społeczności przedsię-
wzięć jesteśmy w stanie podnosić komfort 
życia naszych mieszkańców, trwale zmie-
niając wygląd obszarów wiejskich wcho-
dzących w skład gminy Września. Zdecydo-
wanie opowiadam się za tym, aby dotych-
czasowy i sprawnie funkcjonujący sposób 
ubiegania się o środki finansowe był kon-
tynuowany w kolejnych latach. Pozwoli to 
ukończyć szereg zadań, które mamy w pla-
nach i o które bardzo zabiegają mieszkań-
cy gminy. Fundusze unijne są niezbędnym 
źródłem finansowania przedsięwzięć infra-
strukturalnych, ponieważ ich koszty przekra-
czają możliwości naszego budżetu, dlatego 
tak ważne jest, aby nie zabrakło ich w przy-
szłej perspektywie finansowej.

t

Artur Miętkiewicz 
wójt gminy Lądek

– Z dużym zaskoczeniem 
przyjąłem informacje 
wynikające z  projektu 

Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki 
Rolnej, który nie zakłada dalszego wsparcia 
dla gmin na inwestycje dotyczące zapew-
nienia mieszkańcom podstawowych usług, 
a więc możliwości przemieszczania się po 
równych i bezpiecznych drogach, dostępu 
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej czy 
też możliwości korzystania z nowych lub od-
nowionych świetlic i domów kultury. Gmina 
Lądek aktywnie korzysta ze środków euro-
pejskich, przeznaczonych na dofinansowa-
nie tego typu zadań w ramach PROW 2014-
-2020. Dzięki tym funduszom wybudowali-
śmy odcinki dróg w miejscowościach Ląd, 
Ciążeń i Ratyń. Udało nam się też pozyskać 
pół miliona złotych na przebudowę Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Lądku wraz z zago-
spodarowaniem przestrzeni wokół budyn-
ku. Szczególnie duże znaczenie dla popra-
wy komfortu życia mieszkańców ma blisko 
dwumilionowe dofinansowanie, które otrzy-
maliśmy na przebudowę stacji uzdatniania 
wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu, przebudo-
wę wodociągu w Ratyniu oraz przebudowę 
kanalizacji sanitarnej w Lądku.

t

Piotr Psikus
burmistrz Kępna

– Jako beneficjent Pro-
gramu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich gmi-

na Kępno mogła skorzystać ze wsparcia fi-
nansowego na realizację wielu kluczowych 
inwestycji. Warto wspomnieć chociażby 
o przebudowie domów ludowych w ośmiu 
miejscowościach naszej gminy, rozbudo-
wie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na 
terenie trzech miejscowości oraz budowie 
dwóch centrów rekreacyjno-sportowych. 
Efekty tych przedsięwzięć są dostrzegalne. 
Prace wykonane dzięki pozyskanym fun-
duszom europejskim w  istotnym sposób 
przyczyniły się do poprawy komfortu życia 
mieszkańców, a także do ich zwiększone-
go zaangażowania w działalność społecz-
no-kulturalną. Z tego powodu uważam, że 
jeżeli w Planie Strategicznym dla Wspólnej 
Polityki Rolnej na lata 2023-2027 nie zosta-
nie uwzględniona możliwość dofinansowa-
nia dużych inwestycji, prowadzonych na ob-
szarach wiejskich, będzie to oznaczało ko-
nieczność rezygnacji z przedsięwzięć, na któ-
re bardzo liczą i czekają lokalne społeczności 
w gminie Kępno. Mam nadzieję, że głos sa-
morządów lokalnych w tej sprawie okaże się 
ważny i zostanie wzięty pod uwagę.

t
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Wielkopolska walczy z COVID-19
Mija rok od pojawienia się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. W tym czasie ponad 
400 mln zł z UE pomogło ratować zdrowie Wielkopolan i rodzime biznesy. 

Pierwsze zachorowania 
na koronawirusa w Pol-
sce zanotowano na po-

czątku marca 2020 roku. Re-
akcja unijna na to zagroże-
nie była szybka i zdecydowa-
na. Decyzje o przesunięciach 
funduszy UE na walkę z wiru-
sem zapadły niemal natych-
miast, zarówno w Brukseli, jak 
i w Poznaniu.

Od początku pandemii CO-
VID-19 Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego rozpo-
czął prace nad szeregiem in-
strumentów wsparcia. Efekty 
przyszły już wczesną wiosną. 
Wielkopolska, jako pierw-
szy region w kraju, otrzyma-
ła zgodę KE na przesunięcia 
w  swoim budżecie unijnym 
(czyli w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 
2014-2020). Przygotowany 
pakiet antykryzysowy, choć 
ulegał ciągłym modyfika-
cjom, obejmował różne sek-
tory, które ucierpiały z powo-
du epidemii: od zdrowia, po 
gospodarkę. 

Na dzisiaj ta pomoc unij-
na dla Wielkopolski oscyluje 
w granicach ponad 400 mln zł. 
To sporo, zważywszy na fakt, 
że już rok temu wolnych środ-
ków w  programie regional-
nym było bardzo mało z po-
wodu kończącej się perspek-
tywy finansowej. 

Oczywiście ta kwota może 
jeszcze zostać podwyższona, 
ale już teraz warto dokonać 
pierwszych podsumowań. 

Zacznijmy od zdrowia
Od wybuchu epidemii szpita-
le, placówki medyczne, ośrod-
ki opieki społecznej w woje-
wództwie wymagały pomo-
cy. Pamiętamy choćby apele 
medyków z wiosny 2020 roku, 
że nie mają kombinezonów, 
maseczek czy środków do de-
zynfekcji rąk. Stąd też działa-
nia samorządowe w oparciu 
o  środki UE koncentrowały 
się (i nadal się ogniskują) wo-
kół zakupów profesjonalnego 
sprzętu, wyposażenia, środ-
ków ochrony osobistej czy te-
stów do diagnozowania CO-
VID-19. Łączna kwota wspar-
cia przewidziana obecnie dla 
sektora opieki zdrowotnej to 
ponad 100 mln zł. 

Pomoc trafia m.in. do 47 
szpitali powiatowych, woje-
wódzkich i klinicznych w na-

szym regionie. Kupowane 
są respiratory, łóżka i  środ-
ki ochrony osobistej, testy 
do diagnozowania wirusa, 
a wkrótce ambulanse. Wypo-
saża się laboratoria, wspiera 
ambulatoria opieki specjali-
stycznej, stacje pogotowia ra-
tunkowego czy zakłady opie-
kuńczo-lecznicze. 

Istotne było też wsparcie 
szpitali klinicznych w regio-
nie. 17 mln zł pozwoliło na 
realizację projektów zdro-
wotnych, które nie mogłyby 
być kontynuowane w czasie 
pandemii. Mowa tu choćby 
o badaniach przesiewowych 

słuchu czy rehabilitacji pa-
cjentów z mózgowym pora-
żeniem dziecięcym. 

Na uwagę zasługuje projekt 
„REGIONAL COVID-HUB”. 2,4 
mln zł dotacji unijnej przezna-
czono na opracowanie badań, 
które pozwolą naukowcom 
z  Instytutu Chemii Bioorga-
nicznej PAN odtworzyć m.in. 
historię przebiegu pandemii 
w naszym województwie. 

Dla przedsiębiorców... 
Z  powodu częściowego lub 
całkowitego (w  przypadku 
niektórych branż) zamknię-
cia gospodarki trudne chwile 
przeżywa również sektor pry-
watny. Dlatego sporą pulę pie-

niędzy unijnych przeznaczo-
no na ratowanie miejsc pra-
cy, utrzymanie zatrudnienia 
czy aktywności firm w bran-
żach najmocniej dotkniętych 
kryzysem. Do wielkopolskich 
przedsiębiorców trafia prawie 
95 mln zł w postaci grantów na 
kapitał obrotowy. Dotychczas 
do otrzymania unijnej pomocy 
zakwalifikowano wnioski 2900 
podmiotów (około 60 proc. 
firm już otrzymało pieniądze).

To nie jedyna pomoc. Wios-
ną 2020 roku wprowadzono 
na rynek spore preferencje 
w pożyczkach i poręczeniach 
dla MŚP w ramach inicjatywy 

JEREMIE 2 (z WRPO 2014+). 
Przedsiębiorcy mogli liczyć 
na dodatkowe ułatwienia, tj. 
możliwość zastosowania do-
datkowej karencji w spłacie 
pożyczki, skorzystania z tzw. 
wakacji kredytowych czy wy-
dłużenia terminu obowiązy-
wania poręczeń. 

Do pomocy przedsiębior-
com dotkniętym  kryzysem za-
angażowano także fundusze 
unijne zwrócone z inicjatyw 
JEREMIE i  JESSICA (wdraża-
nych w perspektywie finanso-
wej 2007-2013). Powstał nowy 
instrument w postaci pożycz-
ki płynnościowej na rzecz sek-
tora MŚP, dotkniętego skutka-
mi epidemii. Łącznie na ten cel 

przeznaczono 142 mln zł. 
Pracownicy mikro-, małych 

i  średnich przedsiębiorstw 
oraz organizacji pozarządo-
wych wciąż mogą korzystać 
z  dofinansowania unijnego 
do wynagrodzeń oraz należ-
nych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenia 
społeczne i  części kosztów 
prowadzenia działalności go-
spodarczej. Dystrybucją środ-
ków zajmuje się Wielkopolski 
Urząd Pracy w Poznaniu i po-
wiatowe urzędy pracy.

...oraz samorządów 
Pomoc unijną otrzymały spół-
dzielnie socjalne i stowarzy-
szenia (za pośrednictwem 
ośrodków wsparcia ekonomii 
społecznej), które na co dzień 
zajmują się najsłabszymi, ale 
w czasie pandemii same zna-
lazły się w trudnej sytuacji. 

Ponad 24,5 mln zł przezna-
czono też na projekt „STOP 
COVID-19. Bezpieczne syste-
my pomocy w Wielkopolsce”, 
który jest realizowany przez 
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Poznaniu. Fila-
rem pomocy jest przyznanie 
ponad 140 grantów samorzą-
dom prowadzącym jednostki 
systemu pomocy i integracji 
społecznej oraz pieczy zastęp-
czej na terenie Wielkopolski. 

Samorządy mogą je wydać 
na zakup testów na COVID-19, 
doposażenie stanowisk pracy 
w placówkach w środki ochro-
ny indywidualnej i sprzęt nie-
zbędny do walki z epidemią. 
Ponadto granty będą przezna-
czone na dodatkowe wyna-
grodzenie dla zatrudnionych 
m.in. asystentów rodziny, pra-
cowników socjalnych, opieku-
nek środowiskowych itd.  MARK
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Znaczną część środków unijnych wydano na zakup środków ochrony osobistej dla medyków.

Reakcja unijna na zagrożenie 
koronawirusem była szybka. Decyzje 

o przesunięciach funduszy UE 
zapadały niemal natychmiast

t

Laptopy dla zawodowców 
W  ostatnich tygodniach 
2020 roku zakończyło się 
przyjmowanie wniosków 
w konkursie na kształcenie 
zawodowe młodzieży. 

Nabór przygotowano w od-
powiedzi na wprowadzone 
przez rząd czasowe ograni-
czenia funkcjonowania jed-
nostek systemu oświaty oraz 
wdrożenie nauczania hybry-
dowego i zdalnego. Konkurs 
polegał na wsparciu wielko-
polskich szkół zawodowych 
w zakresie wyposażenia ich 
w sprzęt niezbędny do pro-
wadzenia edukacji zdalnej.

Aby go zakupić, wystarczył 
prosty wniosek na kwotę od 
50 do nawet 450 tysięcy zło-
tych. Ostatecznie z pieniędzy 
skorzystały 222 szkoły w re-
gionie w ramach 87 różnych 

projektów. Łączne wsparcie 
z Unii Europejskiej w ramach 
WRPO 2014+ wyniosło ponad 
25 mln zł.

W  ten sposób np. do Ze-
społu Szkół Ponadpodsta-
wowych im. Franciszka Ra-
tajczaka w  Kościanie trafią 
64 nowoczesne laptopy wraz 
z  profesjonalnym oprogra-
mowaniem. Ze sprzętu będą 
korzystać przede wszystkim 
uczniowie.

Dzięki programom kompu-
terowym nauczyciele mogą 
zadawać coraz trudniejsze 
zadania, co pozwoli przygo-
tować uczniów do wymaga-
jących egzaminów zawodo-
wych.  A  szkoli się tu przy-
szłych elektryków, techników 
reklamy, cukierników czy fry-
zjerów.                                     MARK

Wypromuj swój  
projekt w Europie 
Do 9 maja trwa przyjmo-
wanie zgłoszeń do konkur-
su REGIOSTARS 2021, orga-
nizowanego przez Komisję 
Europejską. 

Jeśli zrealizowałeś ciekawy 
projekt unijny i chcesz się po-
chwalić jego efektami na fo-
rum międzynarodowym – to 
jest dobry moment! 

Ten prestiżowy konkurs to 
najlepsza okazja do wypro-
mowania swojej inwestycji 
w całej Europie. W tym roku 
poszukiwane są projekty od-
znaczające się największym 
potencjałem w pięciu katego-
riach: INTELIGENTNA Europa, 
ZIELONA Europa, SPRAWIED-
LIWA Europa, ZURBANIZO-
WANA Europa i TEMAT ROKU: 
zwiększenie mobilności eko-
logicznej w regionie. 

Kandydatury mogą przesy-
łać kierownicy projektów , ale 
po uzyskaniu zgody instytu-

cji zarządzającej programem 
unijnym. W tym celu należy 
skontaktować się z pracow-
nikiem IZ z Wielkopolski (wy-
ślij e-mail na adres: promocja.
wrpo@wielkopolskie.pl). 

Z jednego programu moż-
na zgłosić maksymalnie pięć 
projektów, których rozpoczę-
cie nastąpiło po 1 stycznia 
2007 r.

KE zaprosi finalistów do 
udziału w sesjach szkolenio-
wych na temat komunikacji 
w ramach Europejskiego Ty-
godnia Regionów i Miast 2021 
w październiku 2021 r. 

Zwycięzcy REGIOSTARS 
Awards 2021 otrzymają płat-
ne partnerstwo medialne 
o wartości 5000 euro. Uroczy-
ste wręczenie nagród w pię-
ciu kategoriach tematycz-
nych oraz nagrody publiczno-
ści planowane jest w grudniu 
2021 r. w Chorwacji.           MARK
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Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 9 maja.
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u Kalisz: podczas prac remontowych w dawnej Sali Rycerskiej 
w Starostwie Powiatowym w Kaliszu odkryto pozostałości po 
zabytkowych murach pojezuickich. Dzięki inwestycji wspartej 
funduszami unijnymi w wysokości 1,1 mln zł zostanie odtwo-
rzona oryginalna wysokość sali, z obniżoną podłogą, tak jak to 
było w czasach jezuitów. Co ważne, dla zwiedzających zostaną 
odkryte fragmenty murów Kolegium Jezuickiego, które będzie 
można oglądać przez częściowo przeszkloną podłogę. 

u Opatówek: miejscowy samorząd zdobył III nagrodę w X edy-
cji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich (oddział w Po-
znaniu) pod hasłem „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń 
publiczna w Wielkopolsce” za wykonaną w 2019 roku moderni-
zację domku gotyckiego, tzw. Cukierenki. Inwestycja otrzymała 
ponad pół miliona złotych ze środków unijnych.

u Murowana Goślina: w połowie lutego otwarto tu Centrum 
Wsparcia Osób Potrzebujących i ich Opiekunów. Placówka po-
wstała przy Szkole Podstawowej nr 1, przy ul. Mściszewskiej 10 
w Murowanej Goślinie. Jej lokalizacja jest również nieprzypad-
kowa, tzn. jest zgodna z europejskimi standardami rozwijania 
relacji międzypokoleniowych. Pierwsze osoby zapisane na po-
szczególne aktywności będą mogły korzystać z usług, jak tylko 
zostaną złagodzone restrykcje pandemiczne. Docelowo będzie 
to 316 mieszkańców gminy – tak wynika z zapisów projektu, 
na który miejscowy samorząd pozyskał ponad 1,8 mln zł z UE.

u Krotoszyn: podpisano umowę na rewitalizację budynku 
kina  „Przedwiośnie”. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca 
maja. W tym czasie przebudowane zostaną pomieszczenia po 
byłym klubie „Fabuła” (tj. na parterze obiektu) wraz z zagospo-
darowaniem terenu. W rezultacie powstanie wielofunkcyjna, 
kameralna sala kinowo-widowiskowo-klubowa, mająca odpo-
wiednią akustykę i izolację dźwiękową oraz klimatyzację. Inwe-
stycja ta stanowi ostatni etap szerszego projektu pn. „Przysto-
sowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku kina 
Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów 
Lokalnego Programu Rewitalizacji”. Krotoszyn pozyskał na to 
pożyczkę unijną z JESSICA 2.

u Kalisz: miejscowy ratusz ponownie jest dostępny dla tury-
stów. Chętni mogą zwiedzać ekspozycje powstałe w piwnicach 
i na wieży kaliskiego ratusza – oczywiście, wszystko odbywa się 
w reżimie sanitarnym. Dużą atrakcją dla zwiedzających jest cho-
ciażby wejście na taras widokowy, z którego można podziwiać 
panoramę miasta. Na adaptację pomieszczeń zabytkowego 
budynku i stworzenie ekspozycji o dziedzictwie kulturowym 
miasta i regionu Unia Europejska dołożyła miastu Kalisz po-
nad 2,4 mln zł.

u Września: kolejne miasto w regionie, które stawia na projek-
ty związane z edukacją ekologiczną. Przy Samorządowej Szko-
le Podstawowej nr 6 rozpoczęła się budowa Centrum Edukacji 
Ekologicznej. Powstanie tutaj ogród edukacji ekologicznej, wy-
posażony w wiele stref tematycznych, umożliwiających reali-
zację różnych form zajęć dydaktycznych. Gmina Września po-
zyskała na ten cel dofinansowanie unijne w kwocie 2,2 mln zł. 

u Ostrów Wlkp.: modernizacja ogródków jordanowskich w ra-
mach rewitalizacji przestrzeni miejskiej zajęła drugie miejsce 
w X edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich (oddział 
w Poznaniu). Wyróżniono ją m.in. za wysoką jakość wykonania 
oraz nową i bardzo szeroką ofertę rekreacyjną, skierowaną do 
różnych grup. Modernizacja ogródków była jednym z czterech 
elementów większego projektu rewitalizacyjnego, na które mia-
sto Ostrów Wlkp. pozyskało prawie 9 mln zł dotacji unijnej. MARK

Fundusze europejskie dla Wielkopolski na skróty
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Okulistyka XXI wieku
Szpital Kliniczny Przemie-
nienia Pańskiego w Pozna-
niu otworzył nowy oddział 
okulistyczny.

Obecnie w  Polsce nawet 
70 proc. osób stosuje korek-
cję wzroku w  jakiejkolwiek 
formie. Według danych WHO 
w ciągu następnych 30 lat na-
wet połowa dorosłego społe-
czeństwa będzie krótkowidza-
mi. W Polsce działa stosunko-
wo mało klinik okulistycznych, 
ale dzięki wsparciu unijnemu 
taka placówka mogła powstać 
w stolicy Wielkopolski. 

Wszystko za sprawą projek-
tu „Zdrowe oczy”, dzięki które-
mu oddział okulistyczny Szpi-
tala Klinicznego Przemienie-
nia Pańskiego w  Poznaniu 
zyskał nowy budynek. Po 70 

latach specjaliści mogą leczyć 
pacjentów w komfortowych 
warunkach nowego 4-piętro-
wego gmachu przy ulicy Sza-
marzewskiego w  Poznaniu 
(dotychczas odbywało się to 
w zabytkowych, ale nieprak-
tycznych pomieszczeniach 
szpitala przy ul. Długiej). 

Pracują tam m.in. specjaliści 
zajmujący się onkologią oku-
listyczną, a także problema-
mi związanymi ze wzrokiem 
noworodków. Placówka dys-
ponuje nowoczesnym sprzę-
tem, szeregiem pracowni czy 
sal operacyjnych. W tym przy-
padku dofinansowanie unij-
ne wyniosło 3,5 mln złotych. 
Umowę w tej sprawie podpi-
sał 10 lutego marszałek Marek 
Woźniak.                              MARK
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Obecnie w Polsce nawet 70 proc. osób stosuje korekcję wzroku.

Czytaj nowy e-magazyn

Co wyróżnia najlepszych 
przedsiębiorców? Wizja, 
odwaga i  upór w  dążeniu 
do celu. U źródeł  ich sukce-
su leży pomysł i to właśnie 
on wynosi ich na szczyt. 

Tą drogą podążają wielko-
polscy przedsiębiorcy. Kartą 
przetargową są tu innowacje 
i nowe technologie, a praw-
dziwym asem – unijne dotacje.

W najnowszym e-magazy-
nie „Nasz Region” odwiedzi-
liśmy wielkopolskich przed-
siębiorców i zapytaliśmy ich 
o przepis na osiąganie prze-
wagi nad konkurencją. 

–  Trzeba mieć pasję do bi-
znesu i nie bać się ryzyka – 
opowiada w  reportażu „Tyl-
ko dla odważnych” Przemy-
sław Dankiewicz, prezes os-

trowskiego przedsiębiorstwa 
Novaster sp. z o.o.

Czego jeszcze dowiemy się 
o naszych firmach?

Przedsiębiorcy często eks-
perymentują, wprowadzając 
na rynek nowatorskie pro-
dukty i usługi. Mają taką szan-
sę także dzięki dotacjom unij-
nym. Więcej na ten temat w ar-
tykule „Jak zyskać przewagę?” 

W „Naszym Regionie” pisze-
my również, w jaki sposób Sa-
morząd Województwa Wiel-
kopolskiego stara się wyko-
rzystać potencjał rodzimych 
innowatorów. O tym (i znacz-
nie więcej) w  e-magazynie 
„Nasz Region” nr 12 (17)/2021, 
dostępnym na stronie wrpo.
wielkopolskie.pl oraz na por-
talach lokalnych.               MARK 

Nauka w służbie człowiekowi 
12,5 mln zł dotacji unijnej trafi do Uniwersytetu Medycznego im. Karola  
Marcinkowskiego w Poznaniu na budowę Collegium Humanum – Centrum  
Badań Nad Człowiekiem.

Uniwersytet zyska prze-
de wszystkim nową in-
frastrukturę: budynek 

pomieści Zakłady Immuno-
logii, Medycyny Środowisko-
wej, Mikrobiologii Lekarskiej 
oraz Medycyny Sądowej. To 
będzie nowoczesny ośrodek 
akademicki, skupiony wokół 
podstawowych nauk medy-
cyny.

W  collegium prowadzone 
będą badania nad jednym 
z najważniejszych współczes-
nych wyzwań społecznych – 
starzeniem się społeczeństwa. 
Naukowcy będą poszukiwa-
li odpowiedzi na pytanie, ja-
kie czynniki występujące we 
współczesnym świecie od-
działują negatywnie na czło-
wieka oraz w jaki sposób im 
przeciwdziałać lub minimali-
zować ich skutki. 

W  ramach projektu reali-
zowane będą także badania 
nad metodami immunologii 
nowotworów oraz nowoczes-
ną i wydajną diagnostyką cho-
rób, opartą o techniki obrazo-
wania i nowatorskie techniki 
detekcji.

–  Projekt ma wyrafinowany 
charakter, bo dotyczy trudnej 
do realizacji strefy B+R (bada-
nia i rozwój), czyli elementów 
związanych z  wykorzysta-
niem nauki do celów komer-
cyjnych. Nowy obiekt będzie 
miał częściowo taki charak-
ter, jednak dofinasowanie 
unijne przeznaczone jest na 
jego niekomercyjną odsło-
nę – mówił marszałek Marek 
Woźniak podczas podpisywa-
nia umowy.

Rzeczywiście to przedsię-
wzięcie w pierwszej kolejno-
ści badawcze, ale także gospo-
darcze i dydaktyczne. Obiekt 
jest ważny z punktu widzenia 
rozwoju kampusu uniwersyte-
tu, mieszczącego się w kwar-
tale ulic Przybyszewskiego, 
Polnej, Bukowskiej i  Marce-
lińskiej w Poznaniu. 

W tym miejscu na ukończe-
niu jest także budowa Colle-
gium Pharmaceuticum – in-
nego przedsięwzięcia Uni-

wersytetu Medycznego z ob-
szaru B+R, na które uczelnia 
pozyskała 20 mln zł dotacji UE. 
Budynek jest już w stanie su-
rowym zamkniętym. Obecnie 
trwają prace montażowe i wy-
kończeniowe. 

Collegium będzie służyło 
naukowcom z dziedziny far-
maceutyki. W ramach zadania 
B+R będą opracowywać ra-
zem z przedsiębiorcami nowe 
leki i rozwiązania dla tej gałęzi 
gospodarki.                        MARK
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Tak będzie wyglądało Collegium Humanum po zakończeniu inwestycji.
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uBliscy mówią na mnie…  prezes. 
uW samorządzie najbardziej lubię… pracę na rzecz miast, 

powiatów i gmin wschodniej Wielkopolski.
u Bycie Wielkopolaninem oznacza… dumę z historii, którą 

przez wieki utrwalały kolejne pokolenia naszych przodków.
uPolityka to dla mnie… działanie; zabieganie i dbanie o 

wspólne dobro dla naszego regionu.
uGdybym musiał zmienić zawód… zostałbym zawodowym 

politykiem.
uGdy skończyłem 18 lat… byłem marzycielem, w myślach 

snułem swoją historię, którą w późniejszych latach wcielałem 
konsekwentnie w życie. 

uNa starość… dobrze byłoby mieć poczucie, że przeżyłem 
swoje życie dokładnie tak jak chciałem.

u Żałuję, że… zbyt mało czasu w przeszłości poświęcałem 
swoim dzieciom.

uMoim największym atutem jest… umiejętność podniesie-
nia się po porażce.

uMoja największa słabość to… tworzenie dookoła siebie 
chaosu przez szybkość działania.

uNikomu dotąd nie mówiłem, że… chciałbym wydłużyć 
dobę do 48 godzin, aby móc zrobić wszystko, co planuję na 
jeden dzień. 

uWierzę, że… Polska w końcu przestanie być podzielona.
uMam nadzieję na… szybki powrót do normalności po 

epidemii.
uKocham… swoją rodzinę.

Robert Popkowski
u ur. 9 września 1966 r., Konin
u  prezes „Cloon” sp. z o.o., przewodniczący 

Solidarnej Polski w Wielkopolsce
u wybrany z listy PiS, w okręgu nr 4
u 11.302 głosy

Robert Popkowski:

Tworzę chaos
wokół siebie
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PODPATRZONE PRZECZYTANE

Bywa, że podczas zdalnych 
posiedzeń sejmikowych ko-
misji przed ekranami kom-
puterów zasiadają nie tylko 
radni i urzędnicy. W lutym 
na przykład kamery aplika-
cji „Zoom”, z której korzysta-
ją uczestnicy obrad, zareje-
strowały wizerunek (bo gło-
su, niestety, nie zabierali…) 
dwóch nietypowych gości. 
Poseł Tadeusz Tomaszew-
ski przysłuchiwał się ponad 

kwadrans informacji o spor-
cie dzieci i młodzieży w Wiel-
kopolsce, którą referowano 
podczas posiedzenia Komisji 
Kultury Fizycznej i Turystyki 
(parlamentarzysta wcześniej 
kierował nią, kiedy zasiadał 
w sejmiku). Z kolei 2,5-letnia 
Natalka przyglądała się (choć 
tylko kilkanaście sekund), jak 
pracuje… mama, czyli Anna 
Sieradzka z Kancelarii Sejmi-
ku UMWW, obsługująca Ko-

misję Planowania Przestrzen-
nego i Infrastruktury Tech-
nicznej. Nie udało się nam 
niestety ustalić, czy tematyka 
nie odpowiadała młodej da-
mie, czy też wybrała inne cie-
kawsze zajęcia, ale jej obec-
ność szybko zauważono.

– Ma na imię tak, jak moja 
wnuczka, a wszystkie Natalie 
to fajne dziewczyny! – sko-
mentował z uśmiechem rad-
ny Henryk Szymański.

Wiadomo, takie e-maile co 
jakiś czas dostaje każdy. Jed-
nak nagromadzenie cieka-
wych propozycji, które ostat-
nio wpadły nam na służbową 
skrzynkę, naprawdę nas za-
skoczyło!

Najpierw niejaka Kathari-
na (w adresie będąca Emmą) 
a to po polsku, a to po niemie-
cku informowała nas, że zo-
staliśmy wybrani „za pomocą 
komputerowego spinballa, aby 
otrzymać Fundusze Pomocy 
(darowizna w wysokości 678 
500,00 euro) od Kathariny He-
dwig Muller”. Przebiła ją jej-
mość podpisująca się skrom-
nie jako „Pani Lisa Robinson”, 
robiąca nam (acz używając 
formy męskiej) wyrzut: „Kil-
ka razy próbowałem wysłać 
e-mail na to konto, ponieważ 
zostałeś wybrany do mojego 
projektu charytatywnego, aby 
osobiście otrzymać 1,2 miliona 
dolarów darowizny w gotów-
ce”. Charles Jackson chciał nas 
uszczęśliwić kwotą 5 milionów 
dolarów. Najlepsza jednak była 
Rita Williams, która miała dla 
nas 6,5 mln „zielonych”. Szko-
puł w tym, że chciała, byśmy 
przekazali je na wdowy, w do-
datku „propagując słowo Boże 
w swoim kraju”…
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Poseł Tadeusz Tomaszewski przysłuchiwał się 
obradom ponad 15 minut...

…a  2,5-letnia Natalka wytrzymała na komisji 
zaledwie kilkanaście sekund.

Już tyle razy pojawiały się na naszych 
łamach zwierzęta, które pracujący 
zdalnie samorządowcy pokazali świa-
tu na ekranie monitora, że nie chcie-
liśmy do tematu wracać. Jednak oka-
zuje się, że w zmienionej pandemią 
rzeczywistości nie tylko dzika zwie-
rzyna poczyna sobie coraz śmielej… 
Także domowi pupile zaczynają – i to 
w sensie dosłownym – wchodzić swo-
im panom na głowę.
Gdy w lutym marszałek Marek Woź-
niak podpisywał zdalnie umowę do-
tyczącą stypendiów dla białoruskich 
studentów z prorektorem UAM prof. 
Rafałem Witkowskim, temu ostatnie-
mu nagle kot wskoczył na ramiona 
(zdjęcie u  góry). – Bardzo przepra-
szam. Nasze biuro rektorskie jest na 
pracy zdalnej, stąd takie niecodzienne 
przygody – stwierdził profesor. – Ale 
to jest bardzo mądry kot, bo w tylu 
spotkaniach online już wziął udział!
Chyba równie mądry, a przynajmniej 
towarzyski jest kot radnego Krzysz-
tofa Dembińskiego, który zasłonił na 
moment kamerkę, gdy tylko jego pan 
zaczął przemawiać podczas lutowego 
posiedzenia sejmikowej Komisji Go-
spodarki (zdjęcie u dołu).

WSKOCZONE
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