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WOŚP ma skwer
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy ma w Poznaniu swój 
skwer. Tę nazwę nadano 
zielonemu terenowi przy wy-
budowanym przez samorząd 
województwa nowym szpi-
talu dziecięcym.         u str. 2

Na szlaku  
z Enigmą
Po 90 latach od złamania 
szyfrów Enigmy w UMWW 
spotkali się samorządowcy, 
naukowcy i pasjonaci z kilku 
miast, którzy podsumowali 
dotychczasowe działania 
upamiętniające kryptolo-
gów i dyskutowali o stwo-
rzeniu wspólnego szlaku 
kulturowego.              u str. 3

Porządkowanie 
finansów
Podczas wrześniowych prac 
sejmiku radni podsumowali 
wykonanie budżetu woje-
wództwa i WPF w I półroczu, 
dokonali zmian w tych do-
kumentach oraz zatwierdzili 
wsparcie dla samorządów 
z regionu.                     u str. 4

Smaczne targi
Niemal 25 tysięcy gości 
przewinęło się w trzy wrześ-
niowe dni przez stoiska 
organizowanych tradycyjnie 
jesienią na MTP Targów 
Smaki Regionów. Wśród 
prezentacji województw 
wyróżniała się jak zawsze ta 
przygotowana przez Wielko-
polskę.                        u str. 11

Inna strona  
samorządu
Kto chodził do szkoły z kała-
marzem, a kto był ostatnio 
u fryzjera? – podsłuchane 
radnych rozmowy przedko-
misyjne. Pies dla marszałka 
– podpatrzone. Uwaga, od-
kurzamy! – o czym pisaliśmy 
lat temu kilkanaście.  
                                     u str. 16

Zainwestowali w kulturę
Na początku października oficjalnie zakoń-
czono dwie duże, kosztujące po kilkadziesiąt 
milionów złotych, inwestycje w instytucjach 
kultury podległych samorządowi wojewódz-
twa. Swoje podwoje udostępnił po remon-
cie pałac w Lewkowie, otwarto też nowe 
pomieszczenia muzeum na Lednicy  
(na zdjęciu).                                               u str. 7

Najdłuższa kadencja?
Kolejne wybory samorządowe (w tym do 
sejmiku) powinny odbyć się jesienią 2023 
roku. Pojawił się jednak pomysł wydłużenia 
kadencji do 30 kwietnia 2024 roku. Ozna-
czałoby to, że obecni radni będą sprawować 
swoje mandaty aż 5,5 roku! Co o tym sądzą 
przedstawiciele samorządu naszego woje-
wództwa?                                                  u str. 6

Nastolatki będą rządzić
Podczas sesji sejmiku, która odbyła się  
26 września, radni jednomyślnie zadecydo-
wali o podjęciu uchwały w sprawie utworze-
nia Młodzieżowego Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego i nadania jego statutu.  
W skład tego nowego gremium wejdzie  
39 radnych reprezentujących 6 okręgów 
wyborczych.                                                u str. 5
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Turystyka po sezonie
Wypoczywając, coraz częściej wybieramy mikroturystykę, spacery, kontakt ze zwierzętami. 

Obchodzony jesienią 
Światowy Dzień Tu-
rystyki to coroczne 

święto całej branży i wszyst-
kich osób zawodowo (sa-
morządowców, naukowców, 
przedsiębiorców, przedsta-
wicieli organizacji pozarzą-
dowych), ale i hobbystycz-
nie związanych z turystyką. 
Wielkopolska odsłona tego 
wydarzenia, zorganizowana 
23 września w pałacu w Ba-
borówku pod Szamotułami, 
sprzyjała rozmaitym podsu-
mowaniom.

– Dziękuję za wasz wysiłek, 
trud, zaangażowanie, dzięki 
którym branża turystyczna 
dynamicznie się w Wielko-
polsce rozwija – zauważył, 
witając gości w Baborówku, 
Jacek Bogusławski z zarzą-
du województwa. – Samo-
rząd regionu inwestuje w in-
frastrukturę krajoznawczą, 
rozwija miejsca wypoczyn-
ku, promuje rozmaite przed-
sięwzięcia i zachęca gości 
do aktywnego wypoczynku 
w najbliższej okolicy.

Zarówno w kuluarach, jak 
i na scenie goście omawiali 
miniony sezon (czy dopisali 
turyści; czy sprzyjała pogoda) 
oraz snuli plany na przyszłość 
(jakie projekty warto rozwi-
jać; co poprawić w ofercie).

– Mimo trudnego roku 
(w 2022 mieliśmy trzecią 
falę COVID-u, rosyjski na-
pad na Ukrainę i pierwsze 
znaki rozwijającego się kry-
zysu gospodarczego) wielko-
polska branża turystyczna ma 
mocne podstawy i dobrze się 
rozwija – zauważył dr Piotr 
Zmyślony z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu.

Spotkanie było również 
świetną okazją do podsu-
mowania ważnych projek-
tów i rozstrzygnięcia presti-
żowych konkursów.

W Baborówku poznaliśmy 
laureatów etapu regionalne-

go rywalizacji na „Najlepszy 
Produkt Turystyczny – Cer-
tyfikat POT”. W tym roku 
w finale Wielkopolskę będą 
reprezentowali: Antidotum 
Airshow Leszno, Średzka Ko-
lej Powiatowa, Multimedial-
na Ekspozycja w kaliskim Ra-
tuszu oraz Centrum Szyfrów 
Enigma. Z kolei nagrodzona 
już wcześniej Brama Pozna-
nia powalczy o Złoty Certy-
fikat POT.

– Kapituła otrzymała 
w 2022 r. 16 zgłoszeń do kon-
kursu. Wszystkie te projekty 
świetnie wpisują się w nasze 
hasło: „Wielkopolska. Wiel-
ka przygoda, wielka historia”. 

To przedsięwzięcia związane 
m.in. z kulturą, koleją, tury-
styką na obszarach wiejskich 
– wymieniał Piotr Zmyślo-
ny, dodając: – Pamiętajmy 
też o nowych trendach: mi-
kroturystyce, spacerach, ofer-
cie lokalnych wyjazdów, co-
raz większym zainteresowa-
niu zwierzętami. 

Właśnie zwierzęta, lo-
kalne wydarzenia, atrakcje 
przyrodnicze czy zabytkowe 
obiekty znalazły się wśród 
nagrodzonych i wyróżnio-
nych zdjęć tegorocznej edy-
cji konkursu fotograficzne-
go, organizowanego przez 
samorząd regionu. Ta rywa-

lizacja ma promować walo-
ry turystyczne Wielkopol-
ski (przyrodę, dorobek hi-
storyczny i kulturowy) i do-
ceniać tych, którzy w sposób 
oryginalny potrafią pokazać 
jej uroki.

– Oceniamy cały zestaw, 
trzy prace ze spójnym pomy-
słem i narracją. To nie mogą 
być tylko trzy ładne zdjęcia 
– mówił w Baborówku, gdzie 
nagrodzono zwycięzców, dy-
rektor Departamentu Sportu 
i Turystyki UMWW Tomasz 
Wiktor.

To nie koniec wyróżnień. 
W pałacu pod Szamotuła-
mi wręczono też dyplomy 

potwierdzające certyfikację 
wielkopolskich punktów in-
formacji turystycznej, a od-
znakami honorowymi na-
grodzono kilka osób zasłu-
żonych dla branży.

Kończącą wydarzenie bie-
siadę poprzedził też tradycyj-
ny wyjazd studyjny. Tym ra-
zem goście zwiedzili zabytki 
Szamotuł, wyróżniające się 
zakłady przemysłowe w oko-
licy oraz kompleks sportowo-
-jeździecki w Baborówku.

Wewnątrz numeru publi-
kujemy 10 zdjęć nagrodzo-
nych w konkursie fotogra-
ficznym.

u str. 8-9

W tegorocznej edycji konkursu fotograficznego o nagrodę marszałka województwa Grzegorz Gaczyński zdobył wyróżnienie  
w kategorii „Atrakcje” za zestaw zdjęć ze zwierzętami, zrealizowany na terenie nadleśnictwa Bolewice.
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NA WSTĘPIE

Artur Boiński

ZROBI SIĘ NIEFAJNIE
Niezależnie od tego, do argumentów której ze stron nam 

bliżej, nie udawajmy: przedłużenie samorządowej kadencji 
to jest decyzja polityczna, jak przecież każda decyzja przez 
polityków właśnie podjęta…

Choć widzę takie czy inne zalety wiosennego wyłaniania 
samorządowych władz różnych szczebli, to jednak przede 
wszystkim zgadzam się, że nie powinno się właściwie w koń-
cówce kadencji – za przeproszeniem – gmerać w zasadach jej 
dotyczących.

Jeżeli już naprawdę trzeba było oddzielić czasowo jedne 
i drugie wybory, to najprostsza byłaby decyzja o samoroz-
wiązaniu się parlamentu – bo to sami zainteresowani decydo-
waliby o swoim położeniu, a nie uszczęśliwiali na siłę innych 
taką czy inną ustawą.

Najbardziej jednak w tym wszystkim niepokoi mnie stwo-
rzenie precedensu. Bo nie wiem, czy ta kilkumiesięczna pro-
longata decyzji wyborców ostatecznie PiS-owi pomoże, czy 
wręcz przeciwnie. Wiem natomiast, że w przyszłości dowol-
nej maści rządzący, jeśli tak im będzie wygodnie, bez proble-
mu znajdą ten czy inny argument, by kombinować z kalenda-
rzem wyborczym. I – jak mówi pokolenie mojej córki – zrobi 
się niefajnie. z

Wodorowe przymiarki 
biznesu i samorządu
Poznań, Kalifornia i Szwe-
cja – w tych miejscach 
przedstawiciele samorządu 
województwa debatowali 
jesienią o wodorze.

Najpierw w dniach 
7-9 września na Politechni-
ce Poznańskiej odbyła się II 
Konferencja „Kolej Wodoro-
wa” HYDROGEN4RAIL – 
Future of Transport. Wzięli 
w niej udział m.in. samorzą-
dowcy, naukowcy, przedsię-
biorcy, przedstawiciele prze-
woźników kolejowych i pro-
ducentów taboru.

– Cieszę się, że wydarzenie 
„Kolej Wodorowa” już po raz 
drugi zorganizowano w stoli-
cy Wielkopolski. Fakt, że tak 
licznie reprezentowane są in-
stytucje, organizacje i przed-
siębiorstwa związane z trans-
portem kolejowym, świadczy 
o tym, jak dużym zaintereso-
waniem i entuzjazmem cie-
szy się temat wodoru w tej 
branży – zauważył wicemar-
szałek Wojciech Jankowiak.  
– Pierwiastek H2 to przy-
szłość i jeden z kluczowych 
elementów zielonej transfor-
macji, bo może być wyko-
rzystywany jako surowiec, 
paliwo lub nośnik i magazyn 
energii.

Kilkanaście dni później, 
w dniach 17-22 września, 
delegacja wielkopolskich sa-
morządowców i naukow-
ców z marszałkiem Markiem 
Woźniakiem i Jackiem Bo-
gusławskim z zarządu wo-
jewództwa na czele, wzięła 
udział w wyjeździe informa-
cyjno-promocyjnym do Ka-
lifornii na wydarzenie „RE+ 
2022”. To największe w Sta-

nach Zjednoczonych targi 
poświęcone technologiom ni-
sko- i zeroemisyjnym. W tym 
roku podzielono je na kilka 
obszarów, dotyczących m.in. 
odnawialnych źródeł energii, 
rozwiązań cyfrowych, elek-
tromobilności oraz techno-
logii wodorowych.

Celem wyjazdu była pro-
mocja regionalnej marki 
„H2Wielkopolska – kierunek 
wodór”, a uczestnicy delegacji 
zapoznali się też z najnowszy-
mi trendami i rozwiązaniami 
w obszarze rozwoju sektora 
energetycznego w USA.

– Drodzy, powiem szcze-
rze, że potrawy przygotowa-
ne na kuchence, która jest 
zasilana energią z wodoru, 
smakują wyśmienicie. Je-
stem w Szwecji, gdzie mia-
łem przyjemność zwiedzić 
pierwszy w Europie samo-
wystarczalny energetycznie 
dom wodorowy – relacjo-
nował z kolei 27 września na 
portalu społecznościowym 
Jacek Bogusławski.

Autorem projektu, wyko-
nawcą i mieszkańcem tego 
domu jest Hans Olof Nilsson, 
który w 2015 r. całkowicie od-
ciął się od zewnętrznych źró-
deł zasilania. Budynek ma 
powierzchnię 500 m kw. i stoi 
na przedmieściach GÖtebor-
ga, a na fali zainteresowania 
tym pionierskim rozwiąza-
niem odwiedziło go już po-
nad 7 tysięcy osób. W okre-
sie letnim dom „działa” dzięki 
panelom słonecznym, a jesie-
nią i zimą załączają się ogni-
wa wodorowe, w których la-
tem magazynowany jest nad-
miar energii.                        RAK

Co nowego  
na lotnisku?

Zmiany w zarządzie lotni-
skowej spółki oraz rekor-
dowe dane na podsumowa-
nie zakończonego lata – to 
najnowsze wieści z poznań-
skiej Ławicy.

Jak informowaliśmy przed 
miesiącem, rada nadzorcza 
Portu Lotniczego Poznań 
Ławica po 16 latach odwoła-
ła Mariusza Wiatrowskiego 
z funkcji prezesa spółki, któ-
rej jednym z udziałowców 
(obok miasta Poznania oraz 
PP Porty Lotnicze) jest woje-
wództwo. Z kolei 13 września 
ten sam organ powołał Zbi-
gniewa Ławnickiego (zwią-
zanego zawodowo z Ławicą 
od 2007 roku) na wicepreze-
sa lotniska. Tym samym spół-
ka ma dwuosobowy zarząd, 
bo swoją funkcję zachował 
dotychczasowy wiceprezes 
Grzegorz Bykowski.

Jednocześnie ogłoszono 
bardzo dobre wyniki dotyczą-
ce ruchu pasażerskiego w po-
znańskim porcie, świadczące 
o jego intensywnej odbudo-
wie po niedawnej covidowej 
zapaści. 

Z przekazanych przez spół-
kę danych wynika, że w ca-
łym okresie wakacyjnym (od 
czerwca do sierpnia) Ławica 
obsłużyła prawie 885 tysię-
cy pasażerów (a od początku 
roku już niemal 1,5 milio-
na). W samym tylko sierp-
niu przez poznańskie lotnisko 
przewinęło się ponad 302 ty-
siące podróżnych, a więc wię-
cej niż w przedpandemicz-
nym sierpniu 2019 roku.  ABO

Marszałek  
(z) filarem

Marszałek Marek Woźniak 
został uhonorowany „Fi-
larem Samorządu Teryto-
rialnego”.

To najważniejsze wyróżnie-
nie przyznawane przez Wiel-
kopolski Ośrodek Kształcenia 
i Studiów Samorządowych. 
Nagroda został wręczona na 
początku września podczas 
odbywającego się w Gdyni 
zjazdu Klubu Wójta, Bur-
mistrza, Prezydenta Miasta 
i Starosty.

Jak uzasadniono uhonoro-
wanie marszałka? WOKiSS 
docenił skuteczne wdra-
żanie w regionie funduszy 
unijnych w ramach dwóch 
odsłon WRPO, inwestycje 
(m.in. w komunikację zbio-
rową, szpital dziecięcy, in-
stytucje kultury), reakcję na 
pandemię, działalność w Eu-
ropejskim Komitecie Regio-
nów, pielęgnowanie pamięci 
o Powstaniu Wielkopolskim.

Marek Woźniak pełni waż-
ne funkcje w samorządzie 
terytorialnym (kolejno na 
szczeblu gminnym, powia-
towym i wojewódzkim) od 
1990 roku.                           ABO

WOŚP ma skwer
Nadano nazwę zielonemu terenowi przy szpitalu dziecięcym.

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomo-
cy ma w Poznaniu 

swój skwer. Tę nazwę nada-
no zielonemu terenowi przy 
przystanku autobusowym 
przy ulicy Wrzoska w Po-
znaniu, tuż obok wybudowa-
nego niedawno przez samo-
rząd województwa szpitala 
dziecięcego – obecnie nazy-
wanego oficjalnie Wielkopol-
skim Centrum Pediatrii.

– To nie jest akademia „ku 
czci”, ale wielka radość, że 
ten skwer będzie wam przy-
pominał to, co robicie dla or-
kiestry, a właściwie sami dla 
siebie – mówił twórca WOŚP 
Jerzy Owsiak, odsłaniając 
4 października tablicę z na-
zwą. Przy okazji przypomniał 
wielomilionowe wsparcie, ja-
kie dzięki zbiórkom przeka-
zano dotąd w sprzęcie dla 
szpitali w Poznaniu, w tym 
dla lecznicy dziecięcej.

–  Cieszymy się, że skwer 
będzie miał taką świetną na-
zwę. Trzymamy kciuki za tę 
wspaniałą ideę „do końca 
świata i jeden dzień dłużej” – 
podsumował marszałek Ma-
rek Woźniak.                       ABO

Oddali hołd bohaterom

Samorząd województwa 
był organizatorem obcho-
dów 83. rocznicy powsta-
nia Polskiego Państwa 
Podziemnego oraz sowie-
ckiej agresji na Polskę.

27 września w Poznaniu 
oddano hołd twórcom i dzia-
łaczom PPP oraz żołnierzom 
Armii Krajowej. Obchody 
rozpoczęła msza św. w koś-
ciele przy ul. Fredry, po której 
uczestnicy wydarzenia udali 
się przed pomnik Polskiego 
Państwa Podziemnego i Ar-
mii Krajowej. 

– Każdego roku przypo-
minamy dni, w których po 
wrześniowej klęsce 1939 r. 
rodził się polski ruch oporu. 
To wyraz zbiorowego przeko-
nania Polaków, że mimo oku-

pacji i wzmożonego terroru 
walka o przetrwanie polskie-
go narodu powinna trwać – 
mówił gospodarz obchodów 
marszałek Marek Woźniak. 
– W niezwykle trudnych wa-
runkach okupacji 27 wrześ-
nia 1939 r. narodziło się Pol-
skie Państwo Podziemne, 
które (choć funkcjonowało 
w ciągłym zagrożeniu, wciąż 
osłabiane represjami) było 
znakomicie zorganizowane, 
działało na ogromną skalę 
i cieszyło się wielkim popar-
ciem społecznym.

Tegoroczne obchody przy-
pomniały i uhonorowały 
udział tysięcy kobiet w funk-
cjonowaniu PPP, a szczegól-
nie Irenę Bobowską, pozna-
niankę z Osiedla Warszaw-

skiego, którą za działalność 
konspiracyjną zamordowa-
no 80 lat temu.

Na zakończenie uroczysto-
ści delegacje (m.in. parlamen-
tarzystów, samorządowców, 
kombatantów, służb mundu-
rowych, wielkopolskiej mło-
dzieży) złożyły przed pomni-
kiem kwiaty i wieńce.

***
17 września przed pomni-

kiem Ofiar Katynia i Sybi-
ru w Ogrodzie Zamkowym 
w Poznaniu przypomniano 
natomiast 83. rocznicę napa-
ści Związku Radzieckiego na 
Polskę w 1939 r. Samorząd 
województwa reprezentował 
podczas tej uroczystości wi-
cemarszałek Wojciech Janko-
wiak.                                     RAK
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Hołd twórcom i działaczom PPP oraz żołnierzom Armii Krajowej oddano 27 września. 
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Tablicę z nazwą odsłonił Jerzy Owsiak z udziałem samorządo-
wych władz województwa i miasta oraz dyrekcji szpitala.
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Lepsze leczenie dzięki WRPO
Samorząd województwa 
dofinansował z funduszy 
unijnych kolejne poznań-
skie placówki medyczne.

4 października uroczyście 
otwarto nowy Pawilon Onko-
logii Dziecięcej oraz Oddział 
Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii Szpitala Klinicznego 
im. Karola Jonschera w Po-
znaniu. Decyzją zarządu wo-
jewództwa dotacja unijna 
z WRPO 2014+ dla tej in-
westycji wyniosła ponad 30 
mln zł.

– To cywilizacyjny skok. 
Powstały tu świetne warun-
ki dla personelu i pacjentów. 

W nowych, przyjaznych prze-
strzeniach zarówno mali pa-
cjenci, jak i ich rodzice będą 
mogli przebywać w godnych 
warunkach. Jest to szczegól-
nie ważne w przypadku leczo-
nych tutaj schorzeń – podkre-
ślił marszałek Marek Woź-
niak, odnosząc się do wcześ-
niejszych realiów, w jakich 
funkcjonowały w tym szpi-
talu klinicznym onkologia 
pediatryczna i hematologia.

Wcześniej, 30 września 
marszałek uczestniczył w ot-
warciu Centrum Innowacyj-
nej Technologii Farmaceu-
tycznej powstałego w ramach 

Collegium Pharmaceuticum 
Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu. To jedno z naj-
nowocześniejszych labora-
toriów medycznych w Euro-
pie. Wartą ponad 46,5 mln 
zł inwestycję (budowę i wy-
posażenie) dofinansowano 
z WRPO 2014+ kwotą prze-
kraczającą 20 mln zł.

– Gratuluję tego projek-
tu – mówił Marek Woźniak. 
– To kolejna cegiełka do bu-
dowania innowacyjnej Wiel-
kopolski. Życzę, aby te nowe 
przestrzenie (naukowe i go-
spodarcze) świetnie ze sobą 
współdziałały.                      RAK

Zrobić biznes w Italii
Ponad 200 przedsiębior-
ców wzięło udział 27 
września w zorganizowanej 
przez Wielkopolski Fun-
dusz Rozwoju konferencji 
online „Doing Business in 
Italy”. 

Do podjęcia działalności 
gospodarczej w tym kraju 
– oferującym ponad 60 mi-
lionów potencjalnych kon-
sumentów – zachęcali nasze 
firmy otwierający wydarzenie 
ambasador Włoch w Polsce 
Aldo Amati i wicemarszałek 
Wojciech Jankowiak.

Podczas konferencji eks-
perci z WFR zaprezentowali 

możliwości eksportowe, uwa-
runkowania prawne oraz ofe-
rowane narzędzia wsparcia 
ekspansji zagranicznej. Do 
zacieśniania kooperacji na 
polu gospodarczym zachęcali 
przedstawiciele władz samo-
rządów od lat współpracują-
cych z Wielkopolską: regio-
nu Emilia-Romagna, miasta 
Imola, gminy Piedimonte San 
Germano. O swoich doświad-
czeniach mówili też praktycy 
od lat prowadzący interesy na 
rynku włoskim oraz zajmują-
cy się wspieraniem współpra-
cy biznesowej między naszy-
mi krajami.                            ABO

Żacy wrócili
Wielkopolskie uczelnie za-
inaugurowały, z udziałem 
przedstawicieli samorzą-
du województwa, nowy rok 
akademicki.

Pierwszy tydzień paździer-
nika to tradycyjnie czas po-
wrotu studentów na uczelnie. 
Regionalny samorząd od wie-
lu lat konsekwentnie wspiera 
ich rozwój, dofinansowując 
z funduszy unijnych np. bu-
dowę nowoczesnych labora-
toriów czy rozwój infrastruk-
tury badawczej.

Przedstawiciele zarzą-
du województwa oraz rad-
ni wzięli udział w kilku uro-
czystych inauguracjach roku 
akademickiego 2022/2023, 
m.in. 3 października w auli 
Uniwersytetu im. Adama Mi-
ckiewicza w Poznaniu, naj-
większej poznańskiej uczel-
ni, kształcącej kilkadziesiąt 
tysięcy studentów.              RAK

Wielkopolska przejmie prezydencję
Nasze województwo przez 
pół roku będzie przewod-
niczyć pracom dwóch waż-
nych organów zrzesza-
jących samorządowców 
szczebla regionalnego.

Od początku stycznia do 
końca czerwca 2023 r. Wielko-
polska sprawować będzie pre-
zydencję w Konwencie Mar-
szałków Województw RP oraz 
w Konwencie Przewodniczą-
cych Sejmików Województw 
RP. Oznacza to, że najważniej-
si samorządowcy, reprezentu-
jący polskie regiony, będą spo-
tykać się u nas, by rozmawiać 
na temat najbardziej pilnych 
kwestii ich dotyczących.

Oba wymienione pod-
mioty są organami opinio-
dawczo-doradczymi Związ-
ku Województw RP.

Na zakończenie posiedze-
nia Konwentu Przewodniczą-

cych Sejmików Województw 
RP, które odbyło się 21 wrześ-
nia w Janowie Podlaskim, 
województwo lubelskie sym-
bolicznie przekazało już na-
szemu regionowi prezydencję 
w tej organizacji. „Stery wła-
dzy” przewodniczącej wiel-
kopolskiego sejmiku Małgo-
rzacie Waszak-Klepce prze-
kazał jej lubelski odpowied-

nik i gospodarz posiedzenia 
Jerzy Szwaj. 

Podczas obrad w Jano-
wie Podlaskim włodarze sej-
mików przyjęli stanowisko 
w sprawie zagrożenia realiza-
cji „Programu Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009- 
-2032”. Samorządowcy za-
apelowali w nim o przyspie-
szenie prac legislacyjnych, 

które uporządkują kompe-
tencje poszczególnych orga-
nów administracji i zapewnią 
odpowiednie finansowanie 
procesu usuwania azbestu. 
Rozmawiano też o działal-
ności kolei regionalnych oraz 
o zmianach w funkcjonowa-
niu systemu ochrony zdro-
wia. 

Z kolei obradujący w tym 
samym czasie w Kazimierzu 
Dolnym Konwent Marszał-
ków Województw RP (w któ-
rym udział wzięła Paulina 
Stochniałek z zarządu woje-
wództwa) został poświęcony 
m.in. nowej unijnej perspek-
tywie finansowej i wdrażaniu 
w jej ramach polityki spójno-
ści, a także wyzwaniom re-
gionów (np. w obszarze edu-
kacji) związanym z kryzysem 
wywołanym wojną w Ukrai-
nie.                                       ABO
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Małgorzata Waszak-Klepka symbolicznie przejęła już w Janowie 
Podlaskim przewodnictwo w Konwencie Przewodniczących Sej-
mików RP.

Na szlaku z Enigmą
Samorządowcy i pasjonaci z kilku miast łączą siły, by upamiętnić kryptologów.

W tym roku mija 
90 lat od złama-
nia szyfrów Enig-

my. Z tej okazji 4 paździer-
nika w UMWW spotkali się 
samorządowcy, naukowcy 
i pasjonaci z kilku polskich 
miast (Bydgoszczy, Cieszyna, 
Kraszewic, Poznania, Pobie-
dzisk, Szamotuł, Sosnowca, 
Warszawy i Wyszkowa), któ-
rzy podsumowali dotychcza-
sowe działania upamiętniają-
ce kryptologów i dyskutowali 
m.in. o stworzeniu wspólne-
go szlaku kulturowego.

– Nigdy dość starań, aby 
z wiedzą o historii świata do-
cierać do odbiorców – mó-
wił marszałek Marek Woź-
niak, witając gości. – Udało 
nam się stworzyć sztafetę wy-
staw „ENIGMA. Odszyfro-
wać zwycięstwo”, którą, przy 
wsparciu i zaangażowaniu 
dyplomatów, zaprezentowa-

liśmy w 48 miejscach za gra-
nicą, na dwóch kontynen-
tach, w 10 wersjach języko-
wych. 

Marszałek przypomniał, 
że samorząd województwa 
dofinansował dotacją unijną 
utworzenie Centrum Szyfrów 

Enigmy, które otwarto w Po-
znaniu we wrześniu 2021 r.

– W ciągu roku tę placów-
kę odwiedziło około 33 tys. 
osób. Centrum się rozwija 
i jest bardzo potrzebne. To 
nie jest klasyczne muzeum, 
ale bardzo nowoczesne, edu-

kacyjne miejsce, w którym 
można się wiele nauczyć, tak-
że poprzez zabawę – stwier-
dził zastępca prezydenta Po-
znania Mariusz Wiśniewski.

Dr Wojciech Mania z Po-
znańskiej Lokalnej Organiza-
cji Turystycznej i dyrektorka 

Poznań Design Festiwal An-
dżelika Jabłońska przeprowa-
dzili ankietę wśród samorzą-
dów i instytucji związanych 
z dziedzictwem kryptologów, 
by ocenić ich potencjał, za-
prezentować pomysły, wy-
mienić doświadczenia. Wnio-
ski?

– Nie ulega wątpliwości, 
że zasoby i potencjały, który-
mi dysponujemy, są ogrom-
ne. Brakuje jednak strategii 
działań i koordynatora za-
rządzającego siecią współpra-
cy i komercjalizacją. Końco-
wym odbiorcą szlaku kryp-
tologów wcale nie muszą być 
turyści, ale chociażby lokal-
ne społeczności. Warto wy-
korzystać i poszerzyć pakiet 
działań i partnerów na takie 
sektory, jak: kultura, eduka-
cja, nauka, biznes, a nawet 
sport – wyliczał Wojciech 
Mania.                                 RAK
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Dotychczasowe działania upamiętniające kryptologów podsumowano w UMWW 4 października.

Zaplanowali 
działania

14 września w  Europejskiej 
Akademii Sportu w branden-
burskim Lindow podpisano 
„Plan działań w zakresie edu-
kacji, młodzieży i sportu na lata 
2022-2025”. Oznacza to zapo-
wiedź przedłużenia współ-
pracy między Wielkopolską 
a Brandenburgią w wymienio-
nych dziedzinach. Sygnatariu-
szami szóstego już takiego do-
kumentu byli: Paulina Stoch-
niałek z zarządu województwa, 
Steffen Freiberg – brandenbur-
ski sekretarz stanu ds. eduka-
cji, młodzieży i sportu, Robert 
Gaweł – wielkopolski kurator 
oświaty, dyrektor Iwona Ma-
tuszczak-Szulc z Urzędu Mia-
sta Poznania.

Gość z Bretanii

Oparta na podpisanym poro-
zumieniu współpraca Wielko-
polski z Bretanią ma już kilku-
nastoletnią historię. Z przed-
stawicielką władz tego fran-
cuskiego regionu Katją Krüger, 
która gościła 22 września w Po-
znaniu, marszałek Marek Woź-
niak rozmawiał o tym, jakie są 
najważniejsze obszary tej ko-
operacji w obecnych, kryzyso-
wych czasach. Z kolei Paulina 
Stochniałek z  zarządu woje-
wództwa towarzyszyła Fran-
cuzce, by zapoznać ją z działal-
nością Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej, Centrum 
Praw Kobiet i Centrum Integra-
cji Cudzoziemców w Poznaniu.

Znajdą partnera?

Nowy ambasador Republiki 
Czeskiej w Polsce Jakub Dürr 
odwiedził na początku paź-
dziernika Wielkopolskę. W Po-
znaniu spotkał się z wicemar-
szałkiem Wojciechem Janko-
wiakiem. Rozmowa była oka-
zją nie tylko do przedstawienia 
charakterystyki naszego woje-
wództwa, ale też do wyrażenia 
woli znalezienia po stronie cze-
skiej regionu, z którym Wielko-
polska mogłaby nawiązać for-
malną partnerską współpra-
cę.                                                ABO

WSPÓŁPRACA  
Z ZAGRANICĄ
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Przedstawiamy tematy, które 
radni poruszali 26 września, 

podczas XLV sesji sejmiku, 
w ramach punktu „interpelacje 

i zapytania”.

Marek Sowa (PiS) złożył zapy-
tanie dotyczące uczczenia 
przez jednostki samorządu 
województwa Dnia bez Sa-
mochodu oraz interpelował 
w sprawie sytuacji w Ośrodku 
Integracji Europejskiej w Ro-
kosowie, a także – wspólnie 
z Adamem Bogrycewiczem 
– na temat wielkopolskiego 
udziału w niedawnym Forum 
Ekonomicznym w Karpaczu.

Adam Bogrycewicz (PiS) interpe-
lował o zwiększenie wsparcia 
udzielanego przez wojewódz-
two rodzinnym ogrodom 
działkowym, prosił o poprawę 
funkcjonalności strony www 
samorządu województwa, 
wystosował – razem z Mar-
kiem Sową – zapytanie o bu-
dowę wiaduktu na przecię-
ciu DW 305 z linią kolejową 
w Nowym Tomyślu.

Małgorzata Stryjska (PiS) wnio-
skowała o zatrzymywanie 
się – także na mniejszych 
stacjach – popołudniowego 
pociągu Kolei Wielkopolskich 
z Poznania do Gniezna, argu-
mentując to potrzebami ucz-
niów wracających ze szkół do 
domów.

Krystyna Kubicka-Sztul (Nowa Lewi-
ca) podziękowała marszałko-
wi i zarządowi województwa 
za wsparcie udziału członków 
Aero-Model-Club ze Środy 
Wlkp. w zawodach pucharu 
świata w Bułgarii.

Henryk Szopiński (PO) zapropo-
nował wystąpienie do woje-
wody o informacje na temat 
planowanych w Wielkopolsce 
kolejowych tras (tak zwanych 
szprych) prowadzących do 
mającego powstać Centralne-
go Portu Komunikacyjnego.

Zofia Itman (PiS) pytała o wybór 
osoby wręczającej w imieniu 
marszałka odznaczenia pod-
czas uroczystości z okazji 660. 
rocznicy nadania praw miej-
skich Golinie.

Łukasz Grabowski (PiS) w swoim 
zapytaniu zainteresował się 
kosztami i efektami wyjazdu 
studyjnego do Tajlandii ko-
leżanek i kolegów radnych 
z sejmikowej Komisji Gospo-
darki.

Ponadto Agnieszka Grzechowiak (Nowa Lewica) 
złożyła pisemną interpelację w sprawie re-
montu drogi wojewódzkiej nr 135 we wsi 
Miały w gminie Wieleń.                                   ABO

SEJMIKOWE PYTANIA
t

Na początku sesji sejmiku, która odbyła się 26 września, nie 
zabrakło patriotycznych i międzynarodowych akcentów. 
Przypomniano bohaterstwo Polaków, którzy wiosną 1944 
roku zdobyli Monte Cassino podczas jednej z najbardziej 
zaciętych bitew II wojny światowej. Wicemarszałek Krzysztof 
Grabowski, wójt gminy Ceków-Kolonia Mariusz Chojnacki 
oraz burmistrz miasta Piedimonte San Germano Gioacchino 
Ferdinandi (który, razem z kilkoma przedstawicielami władz 
tej włoskiej miejscowości, przysłuchiwał się obradom woje-
wódzkich radnych) przypomnieli najważniejsze dane o star-
ciu wojsk alianckich z Niemcami, podkreślili udział Wielko-
polan w tych walkach, poinformowali o dotychczasowych 
staraniach upamiętniających naszych bohaterów, a także 
zapowiedzieli dalsze działania, np. edukacyjne. Dodajmy, że 
obie gminy współpracują w tej sprawie od 2019 roku.     RAK

PAMIĘTAJĄ O POLSKICH BOHATERACH WALCZĄCYCH POD MONTE CASSINO
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Jak powinna jechać kolej do Międzychodu?
Radni wysłuchali podczas sesji zastrze-
żeń wobec planowanej rewitalizacji trasy 
z Szamotuł do Międzychodu.

Przypomnijmy, że gdy rząd ogłosił program 
„Kolej+” (ma uzupełnić lokalną i regionalną 
infrastrukturę na torach, by umożliwić połą-
czenia do miejscowości liczących powyżej 10 
tys. osób), samorząd województwa zgłosił do 
niego aż pięć zadań. Wszystkie zakwalifiko-
wano do drugiego etapu, przyznając im dofi-
nansowanie. Wśród nich jest też rewitalizacja 
linii kolejowej nr 368 Szamotuły – Między-
chód (o długości 56 km, szacunkowy koszt in-
westycji to 438 mln zł), o której dyskutowano 
26 września podczas sesji sejmiku.

Przedstawiciel stowarzyszenia Naturalnie 
Szamotuły Mikołaj Trąbczyński argumento-
wał, że ze względów finansowych, społecz-
nych i spodziewanych problemów komuni-
kacyjnych (na przejazdach kolejowych w tym 
mieście) korzystniejszym wariantem byłoby 
poprowadzenie linii z Międzychodu do Po-

znania przez Wronki, a nie przez Szamotuły.
Początkowo, na etapie sporządzania stu-

dium planistycznego, analizowano dwa wa-
rianty przebiegu trasy. Pierwszy (obecnie 

procedowany przez spółkę PKP PLK) ozna-
cza przywrócenie wcześniejszego połączenia 
przez Szamotuły, a drugi to ewentualny odci-
nek linii od Chrzypska Wielkiego do Wronek, 
który dzisiaj nie istnieje.

– Mieszkam przy tej linii 368 i nie jestem 
przeciwnikiem kolei, która stanowi ekologicz-
ny transport, ale spójrzmy na liczby. Potencjał 
trasy przez Wronki jest dużo większy, bo tyl-
ko w Samsungu, Amice i w więzieniu pracu-
je 6 tys. osób. Część z nich zapewne chętnie 
przesiadłaby się z samochodów do pociągów 
– wyjaśniał Mikołaj Trąbczyński.

Radny Adam Bogrycewicz z PiS, wspomi-
nając o drogowych obwodnicach Wronek 
(zbudowanej) i Szamotuł (planowanej), za-
deklarował ewentualną dyskusję o rewitali-
zacji trasy kolejowej 368 na posiedzeniu sej-
mikowej komisji, a radny Przemysław Ajchler 
z KO dodał, że warto ponownie przyjrzeć 
się wariantowi trasy prowadzącemu przez 
Wronki.                                                          RAK

Porządkowanie finansów
Radni podsumowali wykonanie budżetu województwa i WPF w I półroczu, dokonali zmian  
w tych dokumentach oraz zatwierdzili wsparcie dla samorządów z regionu.

Podczas wrześniowych obrad komisji 
i na sesji sejmiku radni zapoznali się 
z informacją zarządu o przebiegu wy-

konania budżetu województwa oraz wielo-
letniej prognozy finansowej regionu w I pół-
roczu 2022 r., a także dokonali związanych 
z tym bilansem zmian w obu wymienionych 
dokumentach. Ich głównym efektem będzie 
między innymi zmniejszenie o ponad 120 
mln zł (a więc niemal o połowę) przewidywa-
nego na koniec bieżącego roku deficytu w bu-
dżecie województwa. Wiadomo też jednak – 
co zapisano w WPF – że znacząco zwiększy 
się deficyt w regionalnej kasie, planowany 
na kolejny rok.

W trakcie sesji szef klubu PiS Zbigniew 
Czerwiński wskazywał na wzrost wpływów 
województwa z podatków w ostatnich latach 
i na przewidywane w WPF wyraźne zwiększe-
nie tego wskaźnika w 2023 roku. W odpowie-
dzi marszałek Marek Woźniak przypomniał, 
że jednocześnie znacząco wzrosły koszty zwią-
zane z inwestycjami, a także z bieżącym utrzy-
maniem, w ostatnim czasie zwłaszcza doty-
czące cen energii, co negatywnie wpływa na 
bilans samorządowych dochodów i wydatków.

Sejmik po raz kolejny przyjął kilka uchwał, 
których efektem będzie udzielenie wsparcia 
finansowego wielkopolskim gminom i po-

wiatom w różnych obszarach ich działalności.
Kilkaset tysięcy złotych przeznaczono dla 

11 samorządów w ramach programów „Ku-
lisy kultury” oraz „Kultura w drodze”. Nie-
mal milion złotych radni rozdzielili między 
10 gmin – kolejnych uczestników samorzą-
dowego programu „Szatnia na medal” (cho-
dzi o 6 zadań remontowych i 4 inwestycyjne). 
Po 2 gminy zostały beneficjentami dotacji na 
działania w zakresie infrastruktury lekkoatle-
tycznej oraz turystycznej (przekazano im na to 
ponad 200 tys. zł). Gminom Krzywiń i Wło-
szakowice województwo pomogło w zakre-

sie bezpieczeństwa publicznego (inwestycje 
dotyczące ratownictwa wodnego), natomiast 
Łobżenica uzyskała wsparcie na remont stu-
dzienek kanalizacyjnych na DW 242.

Nowością jest kilkudziesięciotysięczne dofi-
nansowanie biegów związanych z uczczeniem 
Powstania Wielkopolskiego. Radni zadecydo-
wali, że w tym roku pieniądze na ten cel trafią 
do Lwówka i Środy Wielkopolskiej. Podczas 
prac komisji zapowiedziano jednak, że w przy-
szłości takie wsparcie może objąć również tego 
typu inicjatywy podejmowane w innych miej-
scowościach.                                                   ABO

FO
T.

 A
RT

U
R 

BO
IŃ

SK
I

Mikołaj Trąbczyński starał się przekonać rad-
nych do zmiany wariantu trasy.

FO
T.

 A
RT

U
R 

BO
IŃ

SK
I

Na wrześniowej sesji radni podjęli wiele ważnych decyzji dotyczących wojewódzkich finansów.
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Wicemarszałek  
Wojciech Jankowiak
– przekazał Zo-
fii Szalczyk, że 
program ograni-
czania marno-
trawstwa i strat 

żywności w Wielkopolsce 
w latach 2022-2025 został 
przyjęty przez zarząd woje-
wództwa 12 sierpnia 2021 r. 
Jego celem strategicznym 
jest stopniowe wdrażanie 
celu 12 i 2 zrównoważonego 
rozwoju z Agendy 2030 i go-
spodarowanie w myśl zasady 
zero waste w rolnictwie, prze-
twórstwie rolno-spożywczym 
i dystrybucji żywności oraz 
wśród konsumentów. W la-
tach 2021 i 2022 przeprowa-
dzono siedem konkursów 
dotacyjnych dla JST oraz or-
ganizacji pozarządowych, na 
przykład na „Wielkopolskie 
Jadłodzielnie”, zakup mobil-
nych kuchni warsztatowych, 
transport i magazynowanie 
żywności uratowanej przed 
zmarnowaniem, ośrodki 
ograniczania marnotrawstwa 
żywności i pomocy żywnoś-
ciowej. Ponadto zorganizo-
wano warsztaty kulinarne dla 
uczniów szkół gastronomicz-
nych z Wielkopolski, wspar-
to przedświąteczną zbiórkę 
żywności, przeprowadzono 
szereg innych wydarzeń pro-
mujących niemarnowanie 
jedzenia.

Członek zarządu 
województwa  
Jacek Bogusławski
– odpisał Ewie 
Panowicz i Hen-
rykowi Szymań-
skiemu w spra-

wie wsparcia klubu Unia 
Leszno. Wskazał, że głównym 
działaniem Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
z zakresu wsparcia klubów 
i stowarzyszeń sportowych 
jest dofinansowanie dzia-
łalności służącej szkoleniu 
dzieci i młodzieży, a także 
poprawie i rozwojowi infra-
struktury sportowej, zgodnie 
z ustawą o sporcie. Jest to 
zadanie własne samorządu, 
realizowane w myśl ustawy 
o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie. 
Mając na względzie potrze-
bę zachowania najwyższych 
standardów merytorycznych, 
obiektywności i transparen-
tności w wydatkowaniu pub-
licznych pieniędzy, należy 
opowiedzieć się za obecną 
formułą oraz unikać rozwią-
zań niewymiernych i mo-
gących budzić wątpliwości 
w zakresie sposobu dystry-
bucji bądź takich, które mo-
głyby nosić znamiona niedo-
zwolonej pomocy publicznej 
(w przypadku podmiotów 
gospodarczych konkuru-
jących ze sobą na zasada-
chrynkowych). 

ZARZĄD ODPOWIADA
t

Przedstawiamy 
wyciąg z odpowiedzi 

udzielonych 
na wcześniejsze 

interpelacje 
i zapytania radnych.
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Wizytę w Chorwacji złożyli przedstawiciele komisji strategii roz-
woju regionalnego.
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Członkowie komisji ochrony środowiska wybrali się do Hesji  
w Niemczech.
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Do Dolnej Saksonii pojechali członkowie komisji planowania 
przestrzennego.
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Reprezentacja komisji gospodarki przebywała na targach  
w Tajlandii.

Radni szukają inspiracji za granicą
Przedstawiciele czterech 
sejmikowych komisji 
uczestniczyli we wrześniu 
w wyjazdach studyjnych.

W dniach 5-9 września do 
Dolnej Saksonii w Niemczech 
pojechali członkowie komisji 
planowania przestrzennego. 
Podglądali tam m.in. nowo-
czesne rozwiązania z wyko-
rzystaniem wodoru i e-mo-
bilności. Od 9 do 13 wrześ-
nia wizytę w Chorwacji zło-
żyli przedstawiciele komisji 
strategii rozwoju regionalne-
go, którzy kontynuują part-
nerską współpracę między 
Wielkopolską oraz Żupanią 
Vukovarsko-Srijemską.

W okresie 20-24 września 
reprezentacja komisji gospo-
darki przebywała w Tajlandii, 
biorąc m.in. udział w targach 
„Food&Hospitality Thailand”, 
a członkowie komisji ochro-
ny środowiska pojechali 
w dniach 27-30 września do 
Hesji w Niemczech, regionu 
partnerskiego Wielkopolski, 
gdzie obejrzeli m.in. jak funk-
cjonuje podziemne składo-
wisko odpadów niebezpiecz-
nych.                                     RAK

Nastolatki będą rządzić
26 września radni jednomyślnie poparli utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Za kilka miesięcy powi-
nien rozpocząć dzia-
łalność Młodzieżowy 

Sejmik Województwa Wiel-
kopolskiego. Podczas wrześ-
niowej sesji „dorosły” sejmik 
przyjął uchwałę w tej sprawie 
oraz nadał nowemu organowi 
statut. Wcześniej te dokumen-
ty trafiły do konsultacji spo-
łecznych, a pozytywną reko-
mendację dla projektów wy-
dała też Komisja Statutowa.

Idzie nowe
– Wydarzyło się przed chwilą 
coś bardzo istotnego w funk-
cjonowaniu naszego samo-
rządu. Dzisiejsza uchwała 
będzie początkiem formal-
nego utworzenia w najbliż-
szym czasie młodzieżowego 
sejmiku, z czego wszyscy się 
bardzo cieszymy i będziemy 
młodzieży kibicować. Dzię-
kuję bardzo i gratuluję nam 
wszystkim – powiedziała po 
jednogłośnym przyjęciu do-
kumentu przewodnicząca 
sejmiku województwa Mał-
gorzata Waszak-Klepka.

W statucie określono za-
sady działania nowego gre-
mium oraz tryb i sposób wy-
łaniania jego członków.

Założenie jest takie, by 
młodzieżowy sejmik (analo-
gicznie do tego „dorosłego”) 
składał się z 39 radnych po-
chodzących z 6 okręgów wy-

borczych. Kandydować – na 
trzyletnią kadencję – będą 
mogli mieszkający w Wielko-
polsce uczniowie tutejszych 
szkół ponadpodstawowych 
w wieku 15-20 lat. Komi-
sja wyborcza, złożona z rad-
nych sejmiku, dokona wybo-
ru składu młodzieżowej rady 
w drodze konkursu.

Młodzieżowy sejmik wy-
bierze ze swojego grona prze-
wodniczącego, dwóch wice-
przewodniczących i sekreta-
rza, powoła też merytoryczne 
komisje. Statut zakłada, że se-
sje będą zwoływane przynaj-
mniej dwa razy w roku.

Opinie, apele,  
stanowiska
Do planowanych zadań 
nowo powołanego gremium 
będą należały: opiniowanie 
projektów uchwał sejmiku 
województwa dotyczących 
młodzieży, udział w opra-
cowaniu dokumentów stra-
tegicznych województwa na 
rzecz tej grupy wiekowej, 
monitorowanie działań re-
gionu w tej sferze. Młodzie-
żowy sejmik będzie mógł 
wyrażać opinie prezentujące 
stanowisko w danej sprawie 
oraz formułować apele doty-
czące podjęcia określonych 
działań. 

Przypomnijmy, że wcześ-
niej, w latach 2017-2019, od-
były się już – zapoczątkowane 
z inicjatywy ówczesnej prze-
wodniczącej sejmiku woje-
wództwa Zofii Szalczyk – 
trzy sesje Sejmiku Młodzieży 
Województwa Wielkopolskie-
go. Jego uczestnicy byli jed-
nak wyłaniani i obradowali 
na nieco innych zasadach niż 
obecnie.                                RAK
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Ilu radnych zasiada w sejmiku? Kto rządzi w województwie, a kto jest w opozycji? Jak wygląda 
praca samorządowej administracji? To zaledwie część wątpliwości, które udało się rozstrzygnąć 
podczas nietypowej lekcji, zorganizownej 29 września w UMWW. Z młodzieżą i nauczycielami  
z XXIX LO w Poznaniu spotkali się przewodnicząca sejmiku Małgorzata Waszak-Klepka oraz dy-
rektor Kancelarii Sejmiku Ryszard Taciak. Uczniowie z Wielkopolski chętnie uczą się teorii o samo-
rządzie, a już wkrótce będą mogli ją wykorzystać także w praktyce.

Młodzieżowy sejmik (analogicznie 
do tego „dorosłego”) będzie składał 
się z 39 radnych pochodzących  
z 6 okręgów wyborczych

t
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Ostatnie wybory samo-
rządowe – w tym do 
sejmiku wojewódz-

twa – odbyły się 21 paździer-
nika 2018 roku. Przed obecną 
kadencją wprowadzono spo-
ro zmian w regulacjach do-
tyczących funkcjonowania 
władz gmin, powiatów i woje-
wództw. Najważniejszą z nich 
było wydłużenie z wcześniej-
szych czterech do pięciu lat 
kadencji samorządów.

Do niedawna wszystko 
wskazywało zatem, że po raz 
kolejny do urn, by wybrać no-
wych radnych, pójdziemy je-

sienią 2023 roku. Teraz jed-
nak pojawił się – zgłoszony 
przez grupę parlamentarzy-
stów PiS – projekt wydłużają-
cy samorządową kadencję do 
30 kwietnia 2024 roku i prze-
suwający o około pół roku 
termin wyborów. Oznacza-
łoby to, że obecni radni będą 
sprawować swoje mandaty aż 
5,5 roku!

29 września w Sejmie pro-
pozycję zmian poparło 231 
posłów (głównie z rządzącej 
Zjednoczonej Prawicy), 209 
(z partii opozycyjnych) było 

przeciw. Projekt trafił teraz 
do Senatu.

Pomysłodawcy argumen-
tują potrzebę zmian tym, 
że jesienią przyszłego roku 
zbiegłyby się wybory parla-
mentarne i samorządowe, co 
miałoby nastręczać proble-
mów organizacyjnych. Prze-
ciwnicy pomysłu wskazują, 
że o zbieżności terminów 
było wiadomo od kilku lat, 
wiosną 2024 roku zbiegną się 
wybory samorządowe i do 
Parlamentu Europejskiego, 
a za chęcią przesuwania gło-
sowania mają stać polityczne 

kalkulacje ze strony rządzą-
cych krajem.

Co o pomyśle wydłużania 
kadencji (także sejmiku) są-
dzą przedstawiciele samo-
rządu województwa? O opi-
nię poprosiliśmy marszałka, 
przewodniczącą sejmiku oraz 
przedstawicieli wszystkich 
sejmikowych klubów rad-
nych (ich wypowiedzi publi-
kujemy obok).

Przypomnijmy przy tej 
okazji, że Sejmik Wojewódz-
twa Wielkopolskiego składa 
się z 39 radnych. Wybieramy 

ich w sześciu okręgach, na 
które podzielone jest nasze 
województwo.

Okręg nr 1 – Poznań – 
5 mandatów.

Okręg nr 2 – powiaty: cho-
dzieski, czarnkowsko-trzcia-
necki, międzychodzki, obor-
nicki, pilski, szamotulski, wą-
growiecki, złotowski – 7 man-
datów.

Okręg nr 3 – powiaty: po-
znański, śremski, średzki, 
gnieźnieński, wrzesiński – 
8 mandatów.

Okręg nr 4 – Konin oraz 
powiaty: koniński, kolski, słu-
pecki, turecki – 5 mandatów.

Okręg nr 5 – Kalisz oraz 
powiaty: kępiński, kaliski, 
ostrowski, ostrzeszowski, ja-
rociński, pleszewski – 7 man-
datów.

Okręg nr 6 – Leszno i po-
wiaty: gostyński, grodziski, 
kościański, krotoszyński, 
leszczyński, nowotomyski, ra-
wicki, wolsztyński – 7 man-
datów.

Jakie są podstawowe kom-
petencje sejmiku?

Do jego wyłącznej właści-
wości należy m.in.: stanowie-
nie aktów prawa miejscowe-
go, w szczególności statutu 
województwa, zasad gospo-
darowania mieniem woje-
wódzkim oraz zasad i trybu 
korzystania z wojewódzkich 
obiektów i urządzeń użytecz-
ności publicznej. Sejmik usta-
la też strategię rozwoju regio-
nu i plan jego zagospodaro-
wania przestrzennego.

Sejmik uchwala budżet 
województwa (a w nim dzie-
li pokaźne nakłady m.in. 
na regionalną kolej i drogi, 
ochronę zdrowia, instytu-
cje kultury, edukację, sport 
itd.) i rozpatruje sprawozda-
nia z jego wykonania. Radni 
podejmują co roku – po de-
bacie nad raportem o stanie 
regionu – uchwałę w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia 
absolutorium zarządowi wo-
jewództwa z tytułu wykona-
nia budżetu. 

Ten „regionalny parla-
ment” może też uchwalać, 
w granicach określonych 
ustawami, przepisy dotyczą-
ce podatków i opłat lokal-
nych. Do sejmiku należy też 
powoływanie i odwoływa-
nie, na wniosek marszałka, 
skarbnika województwa, po-
dejmowanie uchwał w spra-
wach majątkowych regionu, 
a także uchwał w sprawie za-
sad udzielania stypendiów 
dla uczniów i studentów.

Co najważniejsze – od sej-
miku zależy, kto będzie spra-
wował władzę wykonawczą 
w regionie. To radni wybie-
rają bowiem marszałka i po-
zostałych członków zarządu 
województwa.                     ABO

Marek Woźniak, marszałek województwa

– Jestem zdecydowanym przeciwnikiem łamania ustalonego porządku wybor-
czego. Rządząca dziś krajem większość parlamentarna najpierw według własnego 
widzimisię wydłużyła samorządową kadencję do pięciu lat, a teraz odkryła, że to 
pewien problem organizacyjny i wydłuża ją dalej… Trudności organizacyjne są 

tu jednak tylko pretekstem, bo prawdziwym powodem przesunięcia terminu głosowania jest 
kalkulacja polityczna. Należy pamiętać, że demokracja opiera się na stabilności reguł i zasad, co 
szczególnie powinno być przestrzegane przy wyborze władz.

Małgorzata Waszak-Klepka, przewodnicząca sejmiku

– Zmianę tę trudno mi ocenić pozytywnie. Przedłużenie samorządowej kaden-
cji, w trakcie jej trwania, świadczy o niejasnych intencjach i niezrozumiałych po-
wodach pomysłodawców takiego rozwiązania. Organizacja w pierwszej kolejno-
ści wyborów parlamentarnych, a po pół roku wyborów samorządowych wydaje 

się wynikać z czystej partyjnej kalkulacji, podważając demokrację w naszym kraju. Budzi to 
kontrowersje, szczególnie w kontekście braku porozumienia z opozycją w tej sprawie. Przed-
stawione argumenty, mówiące o trudnościach w przeprowadzeniu i organizacji wyborów 
parlamentarnych i samorządowych w ustawowym terminie, nie są wystarczające, zwłaszcza 
że zbieżność czasowa obu głosowań była znana w chwili wydłużenia kadencji do pięciu lat. 
Należy też zauważyć, że przedłużenie kadencji o kolejne pół roku jest sprzeczne z umową 
z wyborcami.

Adam Bogrycewicz, radny PiS

– Posłowie, którzy uchwalili ustawę o wydłużeniu kadencji samorządów, wyszli 
naprzeciw opinii ekspertów z Państwowej Komisji Wyborczej. Przeprowadzenie 
w zbliżonym czasie dużych wyborów parlamentarnych i jeszcze większych samo-
rządowych jest trudne do zorganizowania, rozliczenia, a co ważniejsze – może 

być okazją do nadużyć wyborczych. Być może dlatego opozycja parlamentarna w Sejmie tak 
zaciekle broniła tego, aby te wybory odbyły się razem. Wybory to święto demokracji, obywate-
le muszą być dobrze poinformowani, a proces wyborczy i finansowy – transparentny. O ile ka-
dencji Sejmu i Senatu nie da się wydłużyć, a nie ma podstaw do samorozwiązania parlamentu, 
to Konstytucja RP umożliwia na podstawie ustawy zmianę terminu wyborów samorządowych. 
Argument, że na wiosnę 2024 nałożą się wybory do Parlamentu Europejskiego i samorządowe, 
jest słaby, bowiem będzie pewna odległość czasowa między tymi głosowaniami. 

Agnieszka Grzechowiak, radna Nowej Lewicy

– O tym, że terminy wyborów parlamentarnych i samorządowych zbiegną się, 
wiadomo było już w 2018 roku, kiedy to zdecydowano o wydłużeniu kadencji 
samorządów do pięciu lat. Trudno więc mówić o jakimś zaskoczeniu czy sytua-
cji nadzwyczajnej. Przełożenie terminu głosowania o pół roku ma zabezpieczyć 

interes Zjednoczonej Prawicy, aby mogła utrzymać władzę za wszelką cenę. Dla rządzących 
niekorzystne jest to, że termin wyborów do samorządów przypadałby tuż przed wyborami par-
lamentarnymi; obawiali się negatywnego wpływu takiej sekwencji głosowania na swój wynik. 
Jeśli dodać do tego coraz niższe sondaże partii rządzącej, jej prawdopodobną porażkę w wy-
borach samorządowych, a także zapowiedzi prezesa PiS o „nowym liczeniu głosów” – wygląda 
to wszystko nie tylko na grę na zwłokę, ale i na próbę tzw. ręcznego sterowania wynikami wy-
borów.

Andrzej Pichet, radny PO

– Tę zmianę przyjmuję z niezadowoleniem, jako kolejny przykład psucia państwa. 
Nie może być tak, że w trakcie trwania kadencji jakakolwiek opcja polityczna 
układa sobie kalendarz pod własne potrzeby. To stwarza niebezpieczny prece-
dens. Przecież gdy wydłużano kadencję samorządów, było wiadomo, że w 2023 

roku nastąpi kolizja terminów wyborczych i wtedy obecna władza nie widziała problemu. Cała 
ta zmiana kalendarza wyborczego ma wyłącznie podłoże polityczne. PiS obawia się porażki 
w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych i ewentualny słaby wynik w jesiennych samo-
rządowych tylko pogłębiłby ich przegraną. Przesuwając wybory samorządowe na wiosnę 2024, 
w razie porażki w wyborach do parlamentu będą chcieli gdzieś „ulokować” tych, którzy nie do-
staną się do Sejmu. Żeby nie było kolizji, wystarczy na wiosnę skrócić obecną kadencję Sejmu 
i będzie po sprawie. Na to raczej PiS się nie zdecyduje, bo się boi.

Zofia Szalczyk, radna PSL

– W 1998 r., przy zmianie terminu wyborów do samorządu gmin, Trybunał Kon-
stytucyjny orzekł, że korekty długości kadencji mogą dotyczyć dopiero następ-
nej wobec tej, podczas której Sejm zmienił przepisy. Byłam odtąd przekonana, 
że organy samorządu terytorialnego wybierane są na ściśle ustalony czas, który 

daje im demokratyczną legitymację do reprezentowania wspólnot samorządowych. Podzielam 
pogląd ekspertów Fundacji Batorego, że najlepszą formułą odseparowania w czasie wyborów 
samorządowych od parlamentarnych byłoby podjęcie przez Sejm uchwały o skróceniu swo-
jej kadencji. Głosując w 2018 r., wyborcy mieli też na uwadze czas, na który popierają swojego 
kandydata. Wielu młodych do listopada 2023 r. nabędzie prawo wyborcze, a w wyniku prze-
sunięcia terminu będzie mogło skorzystać z niego dopiero za pół roku. Poza tym tak poważna 
zmiana powinna być poddana konsultacjom społecznym i uzgodniona z innymi partiami.FO
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Czy nowy skład sejmiku wybierzemy dopiero wiosną 2024 roku?

Najdłuższa kadencja w historii?
W parlamencie toczą się prace nad ustawą przesuwającą o pół roku wybory samorządowe.

Wydłużenie kadencji do 30 kwietnia 
2014 roku oznaczałoby, że obecni 
radni będą sprawować swoje mandaty 
aż 5,5 roku!

t



7MONITOR WIELKOPOLSKI październik 2022

www.monitorwielkopolski.pl Z REGIONU

WIĘCEJ PROPOZYCJI INSTYTUCJI
KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA:

www.umww.pl/kultura
t

„Rusałka” na MTP

Teatr Wielki w  Poznaniu za-
prasza 14 października na 
premierę „Rusałki” Antonína 
Dvořáka. Ze względu na re-
mont sceny głównej Opery 
wydarzenie odbędzie się na 
MTP. W tytułowej partii usły-
szymy Iwonę Sobotkę, księ-
ciem będzie Dominik Suto-
wicz, a Ježibabą – Małgorzata 
Walewska. Solistom towarzy-
szyć będą chór i orkiestra po-
znańskiej Opery, które popro-
wadzi dyrygent Martin Legi-
nus. Kolejne odsłony „Rusałki” 
zaplanowano na 16 i 18 paź-
dziernika.

Jazz w Kaliszu

Centrum Kultury i Sztuki w Ka-
liszu informuje o odbywają-
cym się w dniach 10-13 listo-
pada w  mieście nad Prosną 
49. Międzynarodowym Fe-
stiwalu Pianistów Jazzowych. 
Koncerty główne zaplanowa-
no w auli Wydziału Pedago-
giczno-Artystycznego UAM, 
a  Nocny Klub Festiwalowy 
– w kompleksie Calisia One. 
Program wydarzenia dostęp-
ny jest na www.ckis.kalisz.pl.

Wielka ściema

Muzeum Początków Państwa 
Polskiego w Gnieźnie zachę-
ca do obejrzenia wystawy pt. 
„Wielka Lechia – wielka ście-
ma”. Ekspozycja opowiada 
o interesującym zjawisku, ja-
kim jest Wielka Lechia, rze-
komo istniejące na długo 
przed Mieszkiem I imperium 
naszych przodków. Autorzy 
przyglądają się źródłom, sta-
nowiącym podstawę dla tej 
teorii, analizują ją też jako zja-
wisko kulturowe. Wystawa po-
trwa do 26 lutego 2023 r. RAK

POLECAMY
t

Pomogą  
Ukraińcom
Wojewódzki Urząd Pra-
cy w Poznaniu zachęca do 
udziału w projekcie „Po-
moc dla Ukrainy – doradz-
two dla uchodźców i mi-
grantów”.

Ze względu na trwający 
konflikt zbrojny w Ukrainie 
oraz z uwagi na migrantów, 
którzy wcześniej przybyli do 
Wielkopolski w celach zarob-
kowych, samorząd wojewódz-
twa kontynuuje wsparcie dla 
naszych wschodnich sąsia-
dów. WUP w Poznaniu wraz 
z oddziałami zamiejscowymi 
w Kaliszu, Koninie, Lesznie 
i Pile do końca 2023 r. organi-
zuje specjalne doradztwo dla 
uchodźców, dostosowane do 
ich indywidualnych potrzeb.

Fachowcy z wieloletnim do-
świadczeniem prowadzą (sta-
cjonarnie i online) rozmowy 
o aktualnej sytuacji osobisto-
-zawodowej, określają najpil-
niejsze potrzeby zawodowe, 
ustalają priorytety działań. 
Pomagają Ukraińcom w ana-
lizowaniu ofert pracy i przy-
gotowaniu się do rekrutacji 
(CV, rozmowa kwalifikacyj-
na), przekazują informacje 
i wskazówki o skutecznym 
poszukiwaniu zatrudnienia.

Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod numerem 
tel. 61 846 38 28 lub e-mailem: 
a.konieczny@wup.poznan. 
pl.                                             RAK

Marszałkowie  
z wizytą w Zakrzewie

Znamienici goście pojawili 
się 24 września w niewiel-
kim Zakrzewie w północ-
nej Wielkopolsce.

Okazją były międzyregio-
nalne obchody 100-lecia po-
wstania Związku Polaków 
w Niemczech. Ich elementem 
było wystąpienie marszałka 
Senatu RP Tomasza Grodz-
kiego oraz debata pt. „Łączy 
nas historia”, w której udział 
wzięli marszałkowie czterech 
województw: opolskiego An-
drzej Buła, pomorskiego Mie-
czysław Struk, warmińsko-
-mazurskiego Gustaw Ma-
rek Brzezin i wielkopolskie-
go Marek Woźniak.

– Zależało nam na zmianie 
formuły uroczystości jubileu-
szowych, dzięki czemu zyska-
ły one na atrakcyjności. Za-

miast kolejnych historycz-
nych przemówień, zapropo-
nowaliśmy naszym gościom 
wspólną rozmowę, której 
przyczynkiem była historia 
– tłumaczył, związany od lat 
z zakrzewskim Domem Pol-
skim, przewodniczący sejmi-
kowej Komisji Kultury Hen-
ryk Szopiński. – Podczas de-
baty marszałkowie podjęli np. 
tematy funkcjonowania obec-
nych mniejszości narodo-
wych w Polsce, form współ-
pracy i potrzeby tolerancji.

Swoistą kontynuacją za-
krzewskiego spotkania było 
otwarcie 5 października 
w siedzibie Senatu w War-
szawie okolicznościowej wy-
stawy „Związek Polaków 
w Niemczech: ludzie–idee 
–pamięć”.                              ABO

Kto jest innowacyjny?
Do 31 października przed-
siębiorcy mogą zgłosić 
swój udział w konkursie 
„i – Wielkopolska – Inno-
wacyjni dla Wielkopolski”.

W tegorocznej edycji kon-
kursu o nagrodę marszałka 
województwa wyróżnione 
zostaną firmy, które wpro-
wadzają na rynek innowa-
cyjne rozwiązania w ramach 
dwóch kategorii: „Inteligen-
tne specjalizacje dla Wielko-
polski” oraz „H2 Wielkopol-
ska”. Przedsięwzięcie skiero-
wane jest do przedsiębiorców 
mających siedzibę w naszym 
regionie.

Jak co roku, każdy z laure-
atów otrzyma nagrodę pie-
niężną w wysokości co naj-
mniej 30.000 zł oraz skorzy-
sta ze wsparcia promocyjnego 
samorządu podczas wyda-
rzeń o charakterze gospodar-
czym, organizowanych przez 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Zgłoszenia przyjmowane 
są w formie elektronicznej na 
adres: drg.sekretariat@umww.
pl w nieprzekraczalnym ter-
minie do 31 października. Do-
datkowe informacje dostępne 
są na stronach www.iw.org.pl 
oraz www.umww.pl.             RAK

Poszukaj pracownika w UE
20 października na specjal-
nej platformie interneto-
wej odbędą się Europejskie 
Dni Pracy, łączące osoby 
poszukujące zatrudnienia 
z pracodawcami.

Obecne trendy na rynku 
pracy przekształciły pierwot-
ne stacjonarne targi dla praco-
dawców zagranicznych w wy-
darzenie organizowane tylko 
online i skierowane wyłącz-
nie do polskich firm i insty-
tucji. „Work@PL2022” to za-
tem okazja dla tych, którzy są 
zainteresowani dotarciem do 
osób poszukujących zatrud-

nienia z innych krajów UE/
EFTA, w tym również do Po-
laków przebywających za gra-
nicą w tych państwach i pla-
nujących powrót do kraju.

Podczas wydarzenia zareje-
strowani polscy pracodawcy 
otrzymają możliwość bezpo-
średniego kontaktu z osoba-
mi poszukującymi pracy.

Bezpłatne dla uczestników 
wydarzenie, w które zaanga-
żował się m.in. WUP w Po-
znaniu, odbędzie się na stro-
nie internetowej www.euro-
peanjobdays.eu/en/event/wo
rkpl2022.                             RAK
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Marszałkowie – Senatu i czterech województw – podczas jubile-
uszowego spotkania.

Zainwestowali w kulturę
Odwiedzający mogą już podziwiać nowe pomieszczenia marszałkowskich muzeów na Lednicy i w Lewkowie.

Miesiąc temu opisy-
waliśmy placówki 
muzealne podle-

głe samorządowi wojewódz-
twa, informując m.in. o po-
dejmowanych w niektórych 
inwestycjach. Na początku 
października oficjalnie za-
kończono dwie z nich – swo-
je podwoje udostępnił po re-
moncie pałac w Lewkowie, 
otwarto też nowe pomiesz-
czenia muzeum na Lednicy.

– Ta przebudowa to przed-
sięwzięcie bez precedensu – 
podkreślił marszałek Marek 
Woźniak, który 3 październi-

ka uczestniczył w uroczystym 
otwarciu Zespołu Pałacowo-
-Parkowego w podostro-
wskim Lewkowie. Gruntow-
ną modernizację i renowację 
obiektu – związanego przez 
dziesięciolecia z rodziną Lip-
skich – samorząd wojewódz-
twa wsparł prawie 30 mln zł, 
z których niemal połowa po-
chodziła z WRPO 2014+.

Po remoncie parter pała-
cu stał się muzeum, na I pię-
trze powstały pomieszczenia 
edukacyjne, a piwnice prze-
znaczono na cele usługowo-
-gastronomiczne. W oficynie 

zachodniej zbudowano hotel 
z wygodnym zapleczem sa-
nitarnym w każdym poko-
ju, a  lodownię przerobiono 
na piwniczkę ekspozycyjną. 
Drugą częścią inwestycji była 
rozbudowa „starej wozowni” 
o budynek, w którym mieści 
się sala konferencyjno-ban-
kietowa na 130 osób, połą-
czona podziemnym tunelem 
z oficyną zachodnią. Prze-
budowano także otoczenie: 
wewnętrzne drogi, chodniki 
i ścieżki. 

28 mln zł z kolei koszto-
wała rozbudowa infrastruk-

tury magazynowo-konser-
watorsko-wystawienniczej 
Muzeum Pierwszych Pia-
stów na Lednicy. Tu znów 
zainwestował samorząd wo-
jewództwa, także korzystając 
ze środków unijnych w ra-
mach WRPO 2014+. 7 paź-
dziernika oficjalnie otwarto 
nowy budynek mieszczący 
nowoczesne pracownie ar-
cheologiczne, konserwator-
skie i naukowe, sale eduka-
cyjne, kinowe, ekspozycyj-
ne i konferencyjne, a także 
pomieszczenia magazynowe 
oraz techniczne.

Podczas uroczystości pod-
kreślano, że to spełnienie ma-
rzeń kilku pokoleń muzeal-
ników, by godnie wyekspo-
nować pamiątki związane 
z początkami polskiej pań-
stwowości. Natomiast mar-
szałek Marek Woźniak, pod-
kreślając skalę i wagę zre-
alizowanej inwestycji, za-
deklarował jej kontynuację 
w nowej odsłonie unijnych 
funduszy. Wspomniał też 
o rozmowach z ministrem 
kultury o współprowadzeniu 
lednickiej placówki przez re-
sort.                                      ABO
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Nowe muzeum udanie wkomponowuje się w lednicki krajobraz.
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Piękne wnętrza wyremontowanego pałacu w Lewkowie.
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Konkurs fotograficzny 
o nagrodę marszał-
ka województwa to 

przedsięwzięcie organizowa-
ne przez samorząd co dwa 
lata, na zmianę z konkursem 
na najlepszą pracę magister-
ską z zakresu turystyki. Mogą 
w nim wziąć udział osoby 
pełnoletnie, amatorsko bądź 
profesjonalnie zajmujące się 
fotografią.

Taka rywalizacja ma z jed-
nej strony promować walo-
ry turystyczne naszego regio-
nu (przyrodę, dorobek histo-
ryczny i kulturowy), a z dru-
giej – doceniać tych, którzy 
w sposób oryginalny potrafią 
pokazać jego uroki.

Jak zwyciężyć w konkursie? 
Wyzwanie polega na przygo-
towaniu zestawu trzech foto-
grafii w danej kategorii: „Za-

bytkowe obiekty”, „Atrakcje 
przyrodnicze”, „Wydarzenia”.

– Oceniamy cały zestaw, 
trzy prace ze spójnym pomy-
słem i narracją. To nie mogą 
być tylko trzy ładne zdjęcia 
– mówił 23 września w Ba-
borówku, gdzie nagrodzono 
zwycięzców, dyrektor Depar-
tamentu Sportu i Turystyki 
UMWW Tomasz Wiktor.

Pula nagród w konkursie 
wynosiła łącznie 15 tys. zł. 
W tym roku zgłoszono 399 
prac, z których 357 spełniło 
wymogi formalne. Kapituła 
przyznała dziewięć nagród fi-
nansowych oraz pięć wyróż-
nień, które podczas gali w Ba-
borówku (tam odbyły się wiel-
kopolskie obchody Świato-
wych Dni Turystyki) wręczył 
laureatom Jacek Bogusławski 
z zarządu województwa.

– Na niektórych fotogra-
fiach są obiekty, które poja-
wiały się już w poprzednich 
latach. Dlaczego? Bo są foto-
geniczne, choć kapituła stara 
się też szukać nowych miejsc, 
krajobrazów i ujęć, obok któ-
rych nie można przejść obo-
jętnie. Myślimy o zmianie 
kategorii: zamiast „Zabytko-
wych obiektów” pojawiłaby 
się np. „Architektura”, bo nie 
brakuje także nowoczesnych 
rozwiązań, które warto pro-
mować – podsumował To-
masz Wiktor.

Obok prezentujemy kil-
kanaście spośród nagrodzo-
nych i wyróżnionych zdjęć VI 
edycji konkursu, a wszystkie 
docenione przez jury prace 
można obejrzeć na stronie 
internetowej: www.fotokon-
kurs.wielkopolskie.pl.        RAK

Jakie atrakcje turystyczne dostrzegli         w Wielkopolsce miłośnicy fotografii
Prezentujemy kilkanaście zdjęć spośród nagrodzonych oraz wyróżnionych podczas tegorocznej edycji konkursu fotograficznego,                            organizowanego przez samorząd regionu.

Poznański Stary Rynek i okoliczne zabytki sfotografował Piotr Gołębniak.

Mariusz Malinowski uwiecznił Europejski Piknik Napoleoński w Sierakowie. Rogaliński Park Krajobrazowy w obiektywie Piotra Gołębniaka.
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Jakie atrakcje turystyczne dostrzegli         w Wielkopolsce miłośnicy fotografii
Prezentujemy kilkanaście zdjęć spośród nagrodzonych oraz wyróżnionych podczas tegorocznej edycji konkursu fotograficznego,                            organizowanego przez samorząd regionu.

Ujęcie rzeki Gwdy w zimowej odsłonie wykonał Krzysztof Tollas. Za cały zestaw kapituła przyznała 
autorowi pierwsze miejsce w kategorii „Atrakcje”.

Piotr Cybichowski otrzymał wyróżnienie za zdjęcia wykonane podczas XVII Europejskich i XX  
Krajowych Zawodów Sikawek Konnych w Racocie.

Grzegorz Gaczyński fotografował zwierzęta (tutaj lis) na terenie 
nadleśnictwa Bolewice.

Antidotum Airshow Leszno 2022 w obiektywie wyróżnionego 
przez jury Adama Brambora. 

Kadr Marka Roemera wykonany w Parku Dzieje w Murowanej 
Goślinie (widowisko „Orzeł i Krzyż”).

Paweł Stobiński „przyłapał” zabytkowy parowóz w okolicach Granowa Nowotomyskiego.

Kadr z Drawska nad Notecią, ukazujący jaz z 1898 roku, wykonał Rafał Haniszewski.
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ny internowaniem i wywiezieniem 
na wschód przez Armię Czerwoną, 
przedostał się na teren Generalnego 
Gubernatorstwa i osiadł w Warsza-
wie. Został ordynatorem Oddziału 
Chirurgicznego Szpitala PCK przy 
ul. Smolnej w Warszawie. Rów-
nocześnie prowadził konspiracyj-
ne wykłady dla studentów Tajnego 
Uniwersytetu Warszawskiego, dzia-
łał też w Tajnym Komitecie Porozu-
miewawczym Lekarzy Demokratów 
i Socjalistów. W 1941 roku utwo-
rzył Poradnię Gruźlicy Kostno-Sta-
wowej dla ubogiej ludności stolicy. 
Skontaktował się z przebywającym 
w warszawskim getcie profesorem 
Ludwikiem Hirszfeldem i zorgani-
zował akcję krwiodawstwa na rzecz 
ludności żydowskiej. Często udzie-
lał też pomocy mieszkańcom get-
ta, co wiązało się z niebezpieczny-
mi wyprawami na stronę żydowską. 
W Warszawie znano go i szanowano 
– jako człowieka i wybitnego spe-
cjalistę.

Śmierć na służbie
21 lipca 1942 roku został wezwany 
(tym razem legalnie, z przepustką 
wydaną przez niemiecką policję) 
na ulicę Chłodną, na konsultację 
do chorego Abe Gutnajera, znane-
go warszawskiego antykwariusza. 
Moment był najgorszy z możliwych 
– w tym właśnie dniu rozpoczynał 
się pierwszy etap likwidacji war-
szawskiego getta i żandarm wyda-
jący przepustkę ostrzegał profesora, 
by zrezygnował z wizyty u chorego. 

Taka ewentualność była jednak dla 
lekarza nie do pomyślenia. 

Podczas konsylium do mieszka-
nia nagle wtargnęli funkcjonariu-
sze gestapo. Co się dalej stało, wie-

my tylko z opowieści świadków. We-
dług jednej z nich profesor Raszeja 
zamierzał się wylegitymować, lecz 
Niemcy odczytali to jako gest sięga-
nia po broń i natychmiast zastrzelili 
wszystkie osoby obecne w mieszka-
niu. Następnego dnia zwłoki profe-
sora wydano rodzinie, z przeprosi-
nami „za pomyłkę”. Według innej 
wersji F. Raszeja i asystujący mu 
dr Kazimierz Polak zginęli w ma-
sowej egzekucji wszystkich miesz-
kańców domu, zarządzonej nagle 
przez Niemców. Jak było naprawdę 
– tego dziś już nie ustalimy; wiado-
mo tylko, że gestapo wiedziało o po-
tajemnych wyprawach profesora do 
getta i możliwe, że jego śmierć nie 
była dziełem przypadku. Profesor 
miał być pochowany w zbiorowej 
mogile i potem potajemnie ekshu-
mowany.

Konspiracyjny „Biuletyn Infor-
macyjny” tak informował o tych 
wydarzeniach: „Akcja wywoże-
nia [mieszkańców getta] potrwa 
prawdopodobnie kilka tygodni. 
W czasie mordowania Żydów zgi-
nęło w getcie kilku Polaków prze-
bywających tam służbowo. M.in. 
zamordowano znakomitego chi-
rurga, prof. uniwers. poznańskie-
go – Raszeję, wezwanego do get-
ta za przepustką na konsylium”. 
W również konspiracyjnym „Abe-
cadle Lekarskim” napisano: „Zginął 
śmiercią lekarza podczas niesienia 
pomocy poniżonemu i prześlado-
wanemu za murami choremu Ży-
dowi. Śmierć jego w dzisiejszych 

czasach rozbestwienia staje się 
pięknym symbolem tak rzadkiego 
dziś człowieczeństwa […]”.

Zamordowany profesor medycy-
ny spoczywa na Cmentarzu Powąz-
kowskim w Warszawie.

Los braci
Charakterystyczny był los trzech 
braci Raszejów. Już w pierwszym 
roku wojny hitlerowcy zamordowa-
li Maksymiliana – profesora teologii 
moralnej, i Leona – prawnika, pre-
zydenta miasta Torunia. W końcu 
lat trzydziestych wszyscy trzej byli 
umieszczeni na listach wywiadu nie-
mieckiego, przewidziani do ekster-
minacji – Leon w słynnej Księdze 
Gończej. Widnieją też na opubliko-
wanej w 1947 roku „Liście strat kul-
tury polskiej”.

Profesor Franciszek Raszeja miał 
opinię wybitnego specjalisty w swej 
dziedzinie, wrażliwego lekarza. Był 
wysoki, postawny, lekko łysiejący, 
raczej poważny, powszechnie szano-
wany. Zginął na posterunku, udzie-
lając pomocy choremu. Zrozumia-
łe jest więc, że gdy 13 sierpnia 1953 
roku poznańskim szpitalom na-
dano patronów, Szpital Miejski nr 
2 otrzymał imię Franciszka Raszei. 
Jego imieniem nazwano też jedną 
z ulic w Warszawie i osiedle w jego 
rodzinnym Chełmnie, a 11 kwiet-
nia 2000 roku Instytut Yad Vashem 
w Jerozolimie uhonorował Francisz-
ka Raszeję tytułem Sprawiedliwego 
wśród Narodów Świata. z

CO ZA HISTORIA

W centrum Pozna-
nia przy ul. Mi-
ckiewicza mie-
ści się Szpital 
im. Franciszka 

Raszei, którego historia wpisana jest 
w szczególny sposób w dzieje sto-
licy Wielkopolski – to tutaj udzie-
lano pomocy ofiarom tragicznych 
wydarzeń z czerwca 1956 roku. Na-
zwa placówki utrwaliła się na do-
bre w świadomości mieszkańców, 
ale rzadko kto zastanawia się nad 
osobą jej patrona. Warto więc przy-
pomnieć jego sylwetkę.

Fronty i studia
Franciszek Raszeja urodził się 
2 kwietnia 1896 roku w Chełmnie 
na Pomorzu, był synem urzędnika 
pocztowego. Ukończył tamtejsze 
gimnazjum, a w grudniu 1914 roku 
został powołany do służby w ar-
mii niemieckiej. Walczył na froncie 
wschodnim, gdzie w grudniu 1914 
roku pod Łowiczem dostał się do 
niewoli rosyjskiej i do końca wojny 
przebywał w Taszkiencie, a potem 
na Uralu. Po wybuchu rewolucji lu-
towej w 1917 roku uciekł do Piotro-
grodu, a stamtąd na początku na-
stępnego roku przez Zatokę Fińską 
i Finlandię przedostał się do kraju. 

Początkowo nie zamierzał być le-
karzem, podjął studia filozoficzne 
na uniwersytecie berlińskim, jed-
nak w 1919 roku przeniósł się do 
Münster na studia medyczne. Pod-
czas wojny polsko-bolszewickiej  
F. Raszeja służył w oddziale sanitar-
nym. W latach 1920-1922 studio-
wał na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
ostatecznie jednak medycynę ukoń-
czył w 1923 roku na nowo utworzo-
nym Uniwersytecie Poznańskim. 

Należał do słuchaczy uzdolnio-
nych i sumiennych. Natychmiast po 

uzyskaniu dyplomu doktora wszech 
nauk lekarskich (z takim tytułem 
kończyło się wówczas studia me-
dyczne) objął stanowisko asystenta 
w Klinice Ortopedycznej Uniwersy-
tetu Poznańskiego. Mieściła się ona 
w Poznańskim Zakładzie Ortope-
dycznym im. Bronisława Saturni-
na Gąsiorowskiego na Łazarzu. Była 
pierwszą i długo jedyną kliniką tej 
specjalności w Polsce, kierowaną 
przez prof. Ireneusza Wierzejew-
skiego. Doktor Raszeja był więc ko-
legą przyszłego profesora Wiktora 
Degi.

Sukcesy i awanse
Franciszek Raszeja szybko awanso-
wał. Po śmierci prof. Wierzejewskie-
go w 1930 roku objął po nim wy-
kłady dla studentów. Równocześnie 
kierował oddziałem ortopedii Ubez-
pieczalni Społecznej w Swarzędzu 
i organizował Poliklinikę Ortope-
dyczną w Poznaniu. Habilitował 
się na Uniwersytecie Poznańskim 
w 1931 roku, a rok później objął 
prowadzenie Kliniki Ortopedycz-
nej w stolicy Wielkopolski. Pięć lat 
później został profesorem nadzwy-
czajnym na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Poznańskiego. 

Z czasem kierowana przez niego 
klinika zyskała sławę ogólnopol-
ską, jako nowoczesny ośrodek lecz-
niczy, ale też centrum naukowe. Su-
mienny, rzeczowy, otwarty na no-
winy naukowe wyniósł kierowaną 
przez siebie klinikę na wysoki po-
ziom specjalistyczny. W 1928 roku 
prof. Raszeja był współzałożycielem 
i członkiem zarządu Polskiego To-
warzystwa Ortopedycznego, redak-
torem kwartalnika „Chirurgia Na-
rządów Ruchu i Ortopedia Polska”, 
a także wiceprezesem Towarzystwa 
Zwalczania Gośćca. Do chwili wy-
buchu wojny F. Raszeja opublikował 
w kilku językach około 40 prac na-
ukowych. W dalszym ciągu czuł się 
związany ze środowiskiem akademi-

ckim, należał do Polskiej Korporacji 
Akademickiej Baltia.

Z Kowla do Warszawy
Był daleki od jakichkolwiek uprze-
dzeń narodowościowych czy raso-
wych; jako jeden z nielicznych pro-
fesorów Uniwersytetu Poznańskiego 
podpisał list przeciwko gettu ław-
kowemu dla żydowskich studentów, 
potępiał antysemicką nagonkę i wy-
darzenia, do jakich doszło w latach 
trzydziestych na tutejszym uniwer-
sytecie.

Zmobilizowany w 1939 roku jako 
chirurg, znalazł się ze swym szpi-
talem aż w Kowlu, skąd zagrożo-

Marek Rezler
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Był wysoki, postawny, lekko łysiejący, raczej poważny.
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W noszącym imię Franciszka Raszei szpitalu udzielano pomocy ofiarom tragicznych wydarzeń z czerwca 1956 roku.

„Śmierć jego w dzisiejszych czasach 
rozbestwienia staje się pięknym symbolem 
tak rzadkiego dziś człowieczeństwa”

t

Patron szpitala
Kim był doktor Franciszek Raszeja, którego imię nosi jedna z najbardziej  
znanych poznańskich lecznic?
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Od 150 lat  
z pszczołami
17 września jubileusz 
150-lecia działalności ob-
chodziło Koło Pszczelarzy 
im. Klemensa Kruszew-
skiego w Kościanie, jedno 
z najstarszych takich sto-
warzyszeń w kraju.

W trakcie uroczystości 
w Kościańskim Ośrodku Kul-
tury wicemarszałek Wojciech 
Jankowiak wręczył zasłużo-
nej organizacji odznakę ho-
norową „Za zasługi dla wo-
jewództwa wielkopolskiego”. 
Odebrał ją prezes Zdzisław 
Mejsak, stojący na czele koła 
od 32 lat.

– Odznaka przyznawana 
jest osobom fizycznym i in-
stytucjom, które w sposób 
szczególny budują pomyśl-
ność naszego regionu, słu-
żą jego rozwojowi, kultywu-
ją tradycję, kulturę. A koło 
pszczelarzy w Kościanie jest 
związane z przyrodą, dba 
o nią, dba o życiodajne owa-
dy, podtrzymuje tradycję, ale 
też oddziałuje na gospodarkę 
– mówił Wojciech Jankowiak.

Organizacja zrzeszająca 20 
członków powstała w 1871 r. 
Obecnie liczy 51 pszczelarzy 
i posiada 1573 rodziny pszcze-
le.                                           RAK

Nowości na drogach
Powstające rondo w Przyłę-
ku, nowa ścieżka rowerowa 
pomiędzy Połajewem i Po-
łajewkiem oraz przebudo-
wa niebezpiecznego skrzy-
żowania w Lipie – to przy-
kłady ostatnich inwestycji 
na drogach wojewódzkich.

Budowa ścieżki rowerowej 
przy drodze wojewódzkiej nr 
178 na terenie gminy Połaje-
wo odbywała się w dwóch eta-
pach, a pierwszy zrealizowa-
no w 2021 r. Długość nowej, 
oddanej obecnie do użytku 
trasy, której budowa koszto-
wała samorząd województwa 
2,3 mln zł, to prawie 2 km.

– Cieszy mnie, że zaspo-
koiliśmy lokalną potrze-
bę mieszkańców, zgłasza-
ną przez ich przedstawicieli. 
Nowo powstała ścieżka spra-
wi, że mieszkańcy będą mogli 
przemieszczać się komforto-
wo i bezpiecznie wzdłuż ru-
chliwej drogi wojewódzkiej 
– podkreślił wicemarszałek 
Wojciech Jankowiak, który 
15 września wizytował inwe-
stycję w towarzystwie parla-

mentarzystów, samorządow-
ców (w tym radnych woje-
wództwa) oraz drogowców.

Względy bezpieczeństwa 
zadecydowały też o kolejnej, 
trwającej jeszcze inwestycji 
przy DW nr 178. W miejsco-
wości Lipa w gminie Ryczy-
wół drogowcy za 2,5 mln zł 
przebudowują niebezpieczne 
skrzyżowanie z drogą gmin-
ną, wyznaczając tam m.in. 
dodatkowy pas ruchu do 
skrętu w lewo, budując dwie 
nowe zatoki autobusowe, 
chodnik i doświetlone przej-
ście dla pieszych.

4,6 mln zł kosztuje z ko-
lei budowa nowego ronda 
w Przyłęku (gmina Nowy 
Tomyśl). Zdaniem Wojciecha 
Jankowiaka, który 13 wrześ-
nia przyglądał się tej inwesty-
cji, rondo, wraz z niedawno 
powstałą gminną drogą, po-
zwoli odciążyć ulice Nowego 
Tomyśla od ciężkiego ruchu 
generowanego przez lokalne 
przedsiębiorstwa, a zmierza-
jącego w kierunku autostrady 
A2.                                       RAK

Nie chcemy marnować żywności
W Wielkopolsce rocznie 
marnuje się prawie 0,5 mln 
ton żywności. Jak staramy 
się zapobiegać temu nieko-
rzystnemu zjawisku?

– Ten problem coraz częś-
ciej interesuje społeczeń-
stwo. Drożejąca żywność oraz 
koszty jej wytwarzania powo-
dują, że zaczynamy dostrze-
gać, jak ważne jest racjonal-
ne kupowanie oraz pełne za-
gospodarowanie produktów 
żywnościowych w naszych 
domach – zauważa wicemar-
szałek Krzysztof Grabowski. 
I – z okazji obchodzonego 29 
września Międzynarodowe-
go Dnia Świadomości o Stra-
tach i Marnowaniu Żywności 
– przypomina o działaniach 
podejmowanych przez samo-
rząd województwa.

Należą do nich konkursy 
dotacyjne („Wielkopolskie 
Jadłodzielnie” oraz „Mobil-
ne kuchnie warsztatowe”), 
skierowane do samorzą-
dów oraz wspierające rozwój 
i funkcjonowanie organiza-
cji pozarządowych zajmują-
cych się pomocą żywnościo-
wą. Dofinansowywane są też 
transport i magazynowanie 
jedzenia uchronionego przed 
zmarnowaniem. Inicjowane 

i finansowane są również roz-
maite akcje edukacyjne, skie-
rowane głównie do młodych 
Wielkopolan.

– Dotychczas z budżetu 
województwa przeznaczyli-
śmy już prawie 400 tys. zł na 
powstanie jadłodzielni oraz 
ponad 360 tys. zł na trans-
port i magazynowanie żyw-
ności uratowanej przed zmar-
nowaniem – wylicza Krzysz-
tof Grabowski. – Wspieramy 
w ten sposób cenne inicjaty-
wy oraz umożliwiamy pozy-

skanie wsparcia finansowego 
przez samorządy i organiza-
cje pozarządowe w naszym 
regionie.

Od kilkunastu miesięcy sa-
morząd województwa reali-
zuje „Program ograniczania 
marnotrawstwa i strat żyw-
ności w Wielkopolsce na lata 
2021-2025”. Problem i po-
trzeba zaradzenia mu zostały 
również zauważone i zapisa-
ne w „Strategii rozwoju woje-
wództwa wielkopolskiego do 
2030 roku”.                            ABO

Drugie życie kaflarni

– Wpisuję dziś to miejsce 
na moją osobistą listę pe-
reł rewitalizacji w Wiel-
kopolsce, obok Tlenowni 
w Czempiniu i Starej Ga-
zowni w Krobi – oświad-
czył marszałek Marek Woź-
niak, uczestnicząc w otwar-
ciu odnowionej Starej Ka-
flarni w Zdunach.

Uroczystość, która odbyła 
się w tej południowowielko-
polskiej gminie 30 września, 
była okazją do podkreślenia, 
że nie położenie miejscowo-
ści, a kreatywność włoda-
rzy ma największy wpływ na 
pozyskiwanie wsparcia ze-
wnętrznego, także z samorzą-
du województwa. Zduny do-
stały bowiem z  WRPO 2014+ 

na różne przedsięwzięcia nie-
mal 30 mln zł.

Na projekt, który obej-
mował rewitalizację Sta-
rej Kaflarni, z WRPO prze-
znaczono 5,5 mln zł. Dzięki 
temu ten kiedyś największy 
na ziemiach polskich obiekt 
produkcyjny tego typu zy-
skał drugie życie. W ramach 
przebudowy utworzono po-
mieszczenia dla organiza-
cji pozarządowych, a także 
przestrzenie konferencyjne, 
mieszkalne, wystawiennicze, 
muzealno-edukacyjne oraz 
gastronomiczne. Ponadto po-
wstały sala amfiteatralna do 
spotkań i warsztatów teatral-
nych, kino społecznościowe 
oraz muszla koncertowa.  ABO
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Zduny zyskały miejsce, którym mogą się szczycić.
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Ścieżkę rowerową między Połajewem i Połajewkiem oficjalnie 
otwarto 15 września.
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Jedna z mobilnych kuchni warsztatowych zakupionych dzięki 
pieniądzom z budżetu województwa.

Smaczne targi
Za nami kolejna edycja „Smaków Regionów” na MTP.

Niemal 25 tysięcy go-
ści przewinęło się – 
w trzy wrześniowe 

dni – przez stoiska organizo-
wanych tradycyjnie jesienią 
na MTP Targów Smaki Regio-
nów. Mogli się oni zapoznać 
z ofertą 180 wystawców oraz 
wziąć udział w warsztatach 
(np. z wypiekania bułek czy 
przygotowywania przetwo-
rów owocowo-warzywnych).

Wśród prezentacji po-
szczególnych województw 
wyróżniała się jak zawsze ta 
przygotowana przez Wiel-
kopolskę. Można tam było 
zobaczyć i skosztować sma-
kołyki oferowane przez 29 
wytwórców żywności regio-
nalnej: przetworów owoco-
wo-warzywnych, mlecznych 
oraz mięsnych, a także mio-
dów i olejów.

– To produkty, których nie 
znajdziemy w marketach. 
Często droższe, ale dzięki 
swojej wysokiej jakości nie-
zmiennie godne polecenia 
– zachwalał wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski, który 
podczas targów uczestniczył 
we wręczeniu „Pereł Kulinar-
nych”, przyznawanych przez 
Polską Izbę Produktu Regio-
nalnego i Lokalnego. 

Z kolei marszałek Marek 
Woźniak, który uroczyście 

otworzył całe wydarzenie, 
wręczał Medale Targów Sma-
ki Regionów. – Ten medal stał 
się pewną marką. Pozwala 
producentom legitymować 
się nim wobec konsumentów, 
jako elementem wzmacniają-
cym potwierdzenie jakości tej 
żywności – podkreślił mar-
szałek.

Smaki Regionów to od lat 
nie tylko możliwość zapozna-
nia się z dobrymi tradycyjny-
mi produktami i ich nabycia, 

ale też okazja do uczestnictwa 
w towarzyszących im wyda-
rzeniach artystycznych czy 
edukacyjnych.

W tym roku, na zaprosze-
nie samorządu wojewódz-
twa, gościem wydarzenia 
był Kurt Scheller – założy-
ciel Akademii Kulinarnej, 
pierwszej tego typu szkoły 
w Polsce. Szwajcar nie tylko 
czarował publiczność przygo-
towywanymi przez siebie po-
trawami, ale i podpowiadał, 

jak nie marnować żywności. 
Dzięki jego obecności targi 
stały się także okazją do zdo-
bycia wiedzy przez uczniów 
wielkopolskich szkół gastro-
nomicznych, którzy wzię-
li udział w specjalnych war-
sztatach kulinarnych. Z Kur-
tem Schellerem spotkało się 
kilkuset przyszłych gastrono-
mów z powiatów kaliskiego, 
ostrzeszowskiego, rawickie-
go, krotoszyńskiego, wrzesiń-
skiego i pilskiego.                 ABO
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Tegoroczne stoisko Wielkopolski prezentowało się wyjątkowo efektownie.
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WOJEWÓDZKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU
www.brd.poznan.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

Marek Szykor WORD Poznań

Wielkopolskie jednostki OSP z nowym sprzętem

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

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

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

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

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

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

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

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

Uczestnicy spotkań mieli
okazję do odświeżenia wiedzy 
o obowiązkowym wyposażeniu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marek Szykor WORD Poznań

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

się. Ponadto sprawność fizyczna jest
mniejsza, co wynika z wieku, nabytych
chorób i innych czynników.
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Pięć wojewódzkich ośrodków ru-
chu drogowego cyklicznie do-
posaża w niezbędny sprzęt jed-
nostki ochotniczej straży po-
żarnej, policji oraz służb ratun-
kowych. 

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

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

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

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

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

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

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

Marek Szykor WORD Poznań

Wielkopolskie jednostki OSP z nowym sprzętem

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

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

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

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

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

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

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

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

Uczestnicy spotkań mieli
okazję do odświeżenia wiedzy 
o obowiązkowym wyposażeniu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marek Szykor WORD Poznań

Spotkanie z seniorami w gnieźnieńskiej szkole.

FO
T.

 M
. S

ZY
KO

R

W miarę upływu lat refleks każdego
człowieka ulega osłabieniu, 
a czas reakcji na bodźce wydłuża

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

Zdejmij nogę z gazu 
Od 16 do 22 września we wszystkich europejskich krajach prowadzono akcję „ROADPOL Safety Days”  
pod wspólnym tytułem „Żyj i ratuj życie”.

Przedsięwzięcie polega 
na wspólnych działa-
niach policji ruchu dro-

gowego oraz innych podmio-
tów działających w obszarze 
bezpieczeństwa na drogach. 
Z założenia ma ograniczyć do 
zera liczbę ofiar śmiertelnych 
w wypadkach komunikacyj-
nych. Od kilku lat we wrześ-
niu Automobilklub Wielkopol-
ski wraz z partnerami zapra-
sza przed siedzibę w Pozna-
niu przy ul. Towarowej 35/37 
(budynek „DELTA”), aby pro-
mować bezpieczne uczestni-
ctwo w ruchu.

Mobilne miasteczko
Dzięki zaangażowaniu Auto-
mobilklubu Wielkopolski, Wy-
działu Ruchu Drogowego Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu, poznańskiego Za-
rządu Okręgowego Polskiego 
Związku Motorowego, Straży 
Miejskiej Miasta Poznania, Od-
działu Regionalnego Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego i Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Poznaniu powstało mobilne 
miasteczko ruchu drogowego, 
w którym odbywały się war-
sztaty i spotkania edukacyj-
ne związane z problematyką 
brd. Omawiano m.in. sposoby 
zapobiegania zdarzeniom na 
drodze, przede wszystkim wy-
padkom śmiertelnym.

Pokazy i zajęcia prowadzo-
ne były przez policjantów 

wielkopolskiej policji i ratow-
ników z Automobilklubu Wiel-
kopolski i Polskiego Związku 
Motorowego. Zainteresowane 
osoby mogły skorzystać z sy-
mulatora dachowania, prze-
konując się, jak ważne jest 
prawidłowe zapięcie pasów 
bezpieczeństwa i rozmiesz-
czenie przewożonego baga-
żu w sytuacji wypadku drogo-
wego. Ratownicy z AW i PZM 
chętnym przypominali pod-
stawowe zasady udzielania 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej, także przy użyciu de-
fibrylatora. 

Każdy z uczestników spot-
kania mógł zapoznać się 
z wyposażeniem karetki po-
gotowia ratunkowego, nie-
zbędnym do ratowania życia 
i zdrowia ofiarom wypadków 
drogowych. Tradycyjnie już 
dużym zainteresowaniem cie-
szył się policyjny samochód 
pościgowy, postrach piratów 
drogowych. 

Ważne są odblaski
Funkcjonariusze Straży Miej-
skiej Miasta Poznania zorga-
nizowali, przy współpracy 
pracowników WORD Poznań 
oraz KRUS, stoisko edukacyj-
ne, przy którym wszystkich 
chętnych wyposażono w ele-
menty odblaskowe. Ich uży-
wanie, szczególnie w zbliża-
jącym się okresie jesienno-
-zimowym, znacząco wpływa 
na bezpieczeństwo osób pie-

szych. Przy stoisku dostępne 
były również materiały eduka-
cyjne, przypominające zasady 
bezpiecznego poruszania się 
po drogach.

Najmłodsi uczestnicy ruchu 
drogowego, przede wszyst-
kim z poznańskich szkół, 
przypomnieli sobie zasady 
poruszania się po przejściach 
dla pieszych, seniorzy mo-
gli otrzymać wydawnictwa 
traktujące o bezpieczeństwie 
osób starszych na drodze, i nie 
tylko.

Wszyscy mogli uzyskać 
szczegółowe informacje doty-
czące znowelizowanych ostat-
nio przepisów prawa o ruchu 
drogowym, zagrożeń (zwłasz-
cza w okresie jesienno-zimo-
wym) na jezdniach, zdobycia 

prawa jazdy, ubezpieczeń ko-
munikacyjnych itp.

Wysoka frekwencja podczas 
imprezy świadczy o dużym za-
interesowaniu, od dziecka do 
seniora, szeroko pojętą tema-
tyką bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym.

Bezpieczna droga  
do szkoły
Ponadto 26 września w Śre-
mie już po raz piętnasty prze-
prowadzono akcję pod ha-
słem „Bezpieczna droga do 
szkoły”, kierowaną do pierw-
szoklasistów ze szkół podsta-
wowych powiatu śremskiego. 
Inicjatorami przedsięwzięcia 
byli policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Śremie 
i klub Relax.

Tegoroczną edycję, w któ-
rej wzięło udział ponad 600 
uczniów z terenu gminy, za-
inicjowano na terenie tar-
gowiska miejskiego w Śre-
mie przy ul. Grunwaldzkiej. 
Omówiono podstawowe za-
sady poruszania się po przej-
ściu dla pieszych oraz wska-
zano, jak należy zachować się 
na drodze, kiedy ruchem dro-
gowym kieruje policjant ru-
chu drogowego.

Następnie – pod opieką po-
licjantów – dzieci udały się na 
przejście dla pieszych, na któ-
rym, pomimo że działała syg-
nalizacja świetlna, ruchem 
kierował policjant. W spot-
kaniu wzięła również udział 
strażniczka miejska, która 
omówiła z uczniami znaki dro-
gowe, zwłaszcza te dotyczące 
osób pieszych.

Na zakończenie spotkania 
dzieci odwiedził uwielbiany 
przez wszystkich, i małych 
i dużych, sierżant Pyrek, który 
zachęcił pierwszoklasistów do 
zabawy i śpiewania piosenek 
mówiących o bezpieczeństwie 
ruchu drogowego. Każde dzie-
cko otrzymało elementy od-
blaskowe ufundowane przez 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Poznaniu oraz 
lokalny sklep budowlany. Ko-
lejne spotkania z pierwszaka-
mi odbyły się 28 i 29 września 
w szkołach wiejskich.

W tym roku organizatorzy 
akcji „Bezpieczna droga do 

szkoły” zaprosili również se-
niorów. Policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Śremie 
rozmawiali z osobami starszy-
mi o niebezpieczeństwach, 
które związane są z brakiem 
uwagi czy rozkojarzeniem. 
Zwrócili się też do zebranych 
z prośbą o stosowanie zasa-
dy ograniczonego zaufania 
wobec innych użytkowników 
dróg.

Na koniec spotkania przy-
był, podobnie jak na spot-
kaniach z dziećmi, sierżant 
Pyrek oraz „żywa” maskotka 
lokalnego sklepu budowla-
nego, i zachęcili seniorów 
do wspólnej zabawy. Każdy 
senior otrzymał od przed-
stawicielki Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Poznaniu specjalną ksią-
żeczkę skierowaną do osób 
60+, w której przypomniano 
o zasadach bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Rozda-
no również opaski odblasko-
we, które przyczynią się do 
poprawy bezpieczeństwa 
osób starszych na drogach.

Przed nami początek jesie-
ni i zapewne wielu kierowców 
wykorzysta jeszcze sprzyjają-
cą aurę na weekendowe wy-
pady za miasto. Jedźmy ostro-
nie, zdejmując nogę z gazu. 
Zadbajmy o to, aby nie tylko 
w naszym województwie po-
prawiło się bezpieczeństwo 
na drogach. 

Marek Szykor WORD Poznań

FO
T.

 2
X 

M
A

RE
K 

SZ
YK

O
R

W mobilnym miasteczku ruchu drogowego odbywały się warsztaty i spotkania edukacyjne  
związane z problematyką bezpieczeństwa.

Najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego, przede wszystkim z poznańskich szkół, przypomnieli  
sobie zasady poruszania się po przejściach dla pieszych.
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26 września w Śremie już po raz piętnasty przeprowadzono  
akcję pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”.



13MONITOR WIELKOPOLSKI październik 2022

www.monitorwielkopolski.pl PROMOCJA PROW

Dotacja z PROW pozwoli scalić kolejne wielkopolskie grunty
Władze powiatu czarnkow-
sko-trzcianeckiego pozy-
skały fundusze z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 na 
realizację projektu zakła-
dającego scalenie grun-
tów w miejscowości Krosin 
w gminie Połajewo. 

Umowę w sprawie przy-
znania pomocy na to zadanie 
podpisano 9 sierpnia w siedzi-
bie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskie-
go w Poznaniu. Powiat otrzy-
mał na ten cel ponad 14,4 mln 
złotych.

Scalanie gruntów pole-
ga na wydzielaniu nowych 
działek ewidencyjnych, 
o innym ukształtowaniu  
w stosunku do pierwotnych. 
Tego typu prace wykonuje się, 

by zmniejszyć liczbę małych, 
rozproszonych działek (skła-
dających się na gospodar-

stwa) oraz dla powiększenia 
ich średniej wielkości. Z zało-
żenia ma to doprowadzić do 

poprawy rentowności go-
spodarstw objętych proce-
sem scaleniowym. Zgodnie 

z PROW na lata 2014-2020 
przeprowadzenie takiego pro-
cesu ma ułatwić prowadzenie 
produkcji rolnej i ograniczyć 
koszty ponoszone w gospo-
darstwach. 

W obecnej perspektywie 
budżetu unijnego, dzięki 
wydłużeniu realizacji PROW 
2014-2020 o dwa lata, poja-
wiły się nowe środki do roz-
dysponowania wśród benefi-
cjentów planujących realiza-
cję inwestycji scaleniowych. 
O fundusze na ten cel z powo-
dzeniem zawnioskowało sta-
rostwo powiatu czarnkowsko-
-trzcianeckiego.

– Operacja scalania grun-
tów poprawi strukturę prze-
strzenną gospodarstw rol-
nych we wsi Krosin. Jej uczest-
nikom zostanie wytyczony 

w terenie przebieg nowych 
granic nieruchomości (działek 
ewidencyjnych) oraz wykona-
na trwała stabilizacja punk-
tów granicznych. Nastąpi wy-
tyczenie i urządzenie funkcjo-
nalnej sieci dróg, w tym dróg 
dojazdowych do gruntów 
rolnych i leśnych oraz dojaz-
dów do zabudowań gospo-
darczych – wymienia Feliks 
Łaszcz, starosta czarnkowsko-
-trzcianecki. – Z uwagi na fakt, 
że postępowanie scaleniowe 
finansowane jest w 100 proc. 
ze środków publicznych (bez 
ponoszenia kosztów przez 
uczestników takiego proce-
su), zainteresowanie miesz-
kańców jest duże i dlatego to 
już druga tego typu operacja 
realizowana na terenie gminy 
Połajewo.

Dla miłośników dobrego jedzenia
Inkubator kuchenny w Krwonach w gminie Brudzew to miejsce, w którym mieszkańcy mogą przygotowywać konfitury,  
soki, powidła, rozwijać swoją działalność produkcyjną, przetwórczą i sprzedażową.

Projekty realizowane przy 
udziale środków Europej-
skiego Funduszu Rolne-

go na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich wyróżniają się 
często swoją innowacyjnoś-
cią. Świetnym przykładem no-
watorskiego podejścia do roz-
woju produktu lokalnego jest 
projekt  „Fundacji ze Smakiem”, 
która działa w gminie Brudzew 
w powiecie tureckim.

Dla mieszkańców gmin 
zrzeszonych w LGD Turkow-
skiej Unii Rozwoju T.U.R fun-
dacja stworzyła inkubator 
kuchenny w Krwonach, który 
otwarto uroczyście 8 sierpnia. 
Zadanie zrealizowano w ra-
mach działania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społecz-
ność” z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Kwota pomocy 
wyniosła niemal pół miliona 
złotych.

W ramach projektu dofi-
nansowano szereg prac mo-
dernizacyjnych związanych 
m.in. z instalacją wodocią-
gową, elektryczną i kanali-
zacyjną oraz remont toalety 
i piwnicy. Zakupiono także 
niezbędne wyposażenie in-

kubatora, na które składają 
się meble do salki wystawo-
wo-sprzedażowej oraz biura, 
laptop z oprogramowaniem 
i kserokopiarka.

Działania inkubatora kon-
centrują się na wspieraniu ob-

szarów wiejskich i ich miesz-
kańców oraz krzewieniu idei 
życia w zgodzie z naturą. Pla-
cówka oferuje m.in. wynajmo-
wanie na godziny pomiesz-
czeń i wyposażenia kuchni, 
doradztwo (głównie w zakre-

sie przetwórstwa rolno-spo-
żywczego i gastronomii, po-
zyskiwania środków na roz-
wój działalności przetwórczej, 
znakowania żywności), sprze-
daż produktów, a także orga-
nizację szkoleń i warsztatów 
dla rolników i domowników 
z obszarów LGD. 

Konfitury i powidła oparte 
na starych recepturach, zawie-
rające  „niebanalne połączenie 
smaków”, soki, herbaty owo-
cowe i ziołowe, chipsy owoco-
we i warzywne, liofilizowane 
owoce, kiszonki i przeciery – 

to tylko niektóre z produktów 
oferowanych przez wyśmieni-
te kucharki.

Wszystkie produkty moż-
na kupić w słoiczkach 
z gwarancją ich walorów, 
zarówno smakowych, jak 
i zdrowotnych. Część po-
wstałych w wyniku przetwo-
rzenia produktów oferowa-
na jest przez rolników, a po-
została część sprzedawana 
jest w ich imieniu przez in-
kubator kuchenny. Placówka 
prezentuje produkty w miej-
scu wytworzenia, w spe-

cjalnie przeznaczonym do 
tego celu pomieszczeniu  
z ekspozycją i ladą.

Produkty z inkubatora moż-
na znaleźć także w sklepach 
wielkopowierzchniowych na 
stoiskach ze zdrową żywnoś-
cią oraz na festiwalach sma-
ku i targach żywnościowych.

Inkubator kuchenny pro-
muje przetwarzanie produk-
tów ekologicznych o wysokiej 
jakości, rozwija nowe przed-
sięwzięcia gospodarcze, ini-
cjuje powstawanie nowator-
skich lokalnych produktów, 
takich, jak: naturalne konfitu-
ry, powidła, kiszonki, pastery-
zowane soki owocowe i wa-
rzywne, jak również chleby na 
zakwasie. W ten sposób wy-
tworzone produkty stają się 
wizytówką regionu oraz anga-
żują mieszkańców w rozwój 
lokalnej przedsiębiorczości.

Dzięki powstaniu inkubato-
ra Krwony zyskały też cenne 
miejsce do spotkań i prowa-
dzenia warsztatów kulinar-
nych. Ten nowy, ważny punkt 
na mapie powiatu tureckiego 
pozwoli zaktywizować wiele 
grup społecznych, m.in. dzie-
ci, młodzież, koła gospodyń 
wiejskich oraz placówki edu-
kacyjne. 
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Umowę w sprawie przyznania pomocy z PROW podpisano 9 sierpnia w siedzibie Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Powiat czarnkowsko-trzcianecki otrzy-
mał na scalanie gruntów ponad 14,4 mln zł.
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Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brudzewie uczestniczyły  
w warsztatach dotyczących przygotowania wyśmienitej pizzy.

W inkubatorze odbywają się liczne warsztaty. Na zdjęciu labora-
torium z tworzenia mydła przy użyciu własnoręcznie tłoczonych 
olejów i hydrolatów.
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Bliżej kosmosu 
Studenci z Politechniki Poznańskiej, doktoranci i naukowcy  
będą rozwijać technologie nie z tej ziemi.

Fundusze europejskie 
wspierają innowacyjne 
myślenie, wizjonerskie 

projekty, badania i ciągłe dą-
żenie do zmian. Dzięki nim 
świat może się rozwijać. Twór-
cami zmian są często naukow-
cy, których śmiałe pomysły co-
raz częściej przekładają się na 
rzeczywistość.

Swoją cegiełkę dokłada do 
tego Politechnika Poznań-
ska, która będzie realizowa-
ła swoje kosmiczne marzenia 
na terenie kampusu Kąkole-
wo. Naukowcy poprowadzą 
tu prace badawcze i rozwojo-
we, związane m.in. ze statka-
mi powietrznymi. Tych moż-
liwości nie byłoby, gdyby nie 
ogromne wsparcie z funduszy 
europejskich. Na pięć projek-
tów badawczych Politechnika 
Poznańska pozyskała łącznie 
36 mln zł z WRPO 2014-2020.

Kampus już jest
Uczelnia do tych przedsię-
wzięć szykowała się od kilku 
lat. Już w 2019 r. pozyskała po-
nad 13 mln zł z funduszy unij-
nych na przedsięwzięcie pod 
nazwą „Aerosfera. Lotnisko 
rzeczy”. Jego realizacja nastą-
piła na lotnisku w Kąkolewie.

– To bez wątpienia ważny 
projekt – zauważa marsza-
łek Marek Woźniak. – Może 
on przynieść wiele sukce-
sów w innowacyjnych dzie-
dzinach, wykorzystujących 
nowoczesne technologie: od 
obserwacji powierzchni ziemi, 
przez kwestie bezpieczeństwa 
i telekomunikację, po obser-
wację obiektów kosmicznych 
i nieba. 

Dawne lotnisko w Kąkole-
wie stało się swoistym cen-
trum dowodzenia Politech-
niki Poznańskiej. Studenci zy-
skali tu miejsce, które pozwala 
na szereg badań, mogących 
w przyszłości zmienić nasz 
świat. Dbają o to m.in. koła na-
ukowe, które będą wykorzy-
stywać technologię dostęp-
ną w kampusie. To najnowszy 
sprzęt przeznaczony dla po-
trzeb transportu lotniczego, 
eksploatacji użytkowej (pilo-
taż), logistyki (transport) oraz 
monitorowania w zakresie 
zasobów naturalnych, ochro-
ny środowiska, zdarzeń i ka-
tastrof naturalnych. Ponadto 
nowa infrastruktura będzie 
pomocna przy neutralizacji 
katastrof.

W kampusie są realizowa-
ne różne zadania w zakresie 
technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych (ICT), bezza-
łogowych statków powietrz-
nych (BSP) i załogowych stat-
ków powietrznych (ZSP). 
Dodatkowo studenci w pro-
gramie studiów mają kurs pi-
lota samolotu. Wszystko to 
sprawia, że lotnisko tętni ży-
ciem. W przyszłości powsta-
nie tu ośrodek szkoleniowo-
-dydaktyczny, w którym piloci 
będą mogli mieszkać na sta-
łe i nie dojeżdżać codziennie 
z Poznania.

Jeszcze czekamy
Politechnika realizuje na lot-
nisku jeszcze inne projekty 
unijne, które sięgają kosmo-
su. Pierwszy z nich to „Ośro-
dek testowania robotów kos-
micznych”, który skupi się na 

tworzeniu i testowaniu pro-
totypów pojazdów planetar-
nych. Powstaje m.in. nowo-
czesna hala testowa umożli-
wiająca stworzenie warunków 
zbliżonych do tych panują-
cych w kosmosie. 

Drugie przedsięwzięcie, 
„Stanowisko obserwacji, nad-
zoru i śledzenia obiektów sa-
telitarnych”, pozwoli stwo-
rzyć roboty pozycjonujące, 
zapewniające bardzo wyso-
ką precyzję pomiarów dyna-
micznych zjawisk zachodzą-
cych w przestrzeni kosmicz-
nej. Z tych rozwiązań mogą 
skorzystać wszelkie instytu-
cje i przedsiębiorstwa zajmu-
jące się obserwacjami astro-
nomicznymi, w tym Polska 
Agencja Kosmiczna czy Eu-
ropejska Agencja Kosmiczna.

Trzeci projekt skupia się na 
komunikacji satelitarnej i gro-
madzeniu danych. W praktyce 
oznacza to, że przedsięwzięcie 
zwiększy dostępność polskich 
rozwiązań dla systemów łącz-
ności ze sztucznymi satelitami 
Ziemi poruszającymi się po ni-
skich orbitach wokół niej. 

Pierwszych efektów tych in-
westycji można spodziewać 
się w 2023 roku. 

Natomiast czwarty projekt 
z zakresu medycyny pozwo-
li na wykonywanie doświad-
czeń związanych z wykorzy-
staniem sztucznej inteligencji 
w zakresie przetwarzania da-
nych medycznych i informa-
cji o środowisku, które wpły-
wają na życie człowieka. To 
przedsięwzięcie jest realizo-
wane w murach Politechniki 
Poznańskiej.                      MARK

Oddaj głos do 23 października
Trwa rywalizacja na najlep-
sze projekty unijne w ple-
biscycie „Łączy nas WIEL-
kopolskiE”. Głosy można 
oddawać jeszcze do 23 paź-
dziernika za pośrednictwem 
strony laczynaswielkopol-
skie.pl. 

Biznes, kultura, architektura, 
lokalne społeczności, ekologia 
– we wszystkich tych obsza-
rach od lat obecne są fundu-
sze europejskie, przyczyniają-
ce się do pozytywnych zmian 
w naszym regionie. Spośród 
tysięcy zrealizowanych pro-
jektów wybraliśmy 19, z gro-
na których to internauci w ra-
mach plebiscytu „Łączy nas 
WIELkopolskiE” wybierają naj-
lepsze przedsięwzięcia. 

Zasady są proste: każdego 
dnia można oddać jeden głos 
na wybranego beneficjenta 
w każdej z czterech kategorii: 
„Łączy nas… innowacyjny bi-
znes”, „Łączy nas… architektu-
ra i kultura”, „Łączy nas… do-
bry klimat”, „Łączy nas… spo-
łeczna misja”. Następnego dnia 
można zagłosować ponownie. 

Informacje na temat nomi-
nowanych projektów znaj-

dują się na stronie interneto-
wej laczynaswielkopolskie.pl. 
Przy każdym projekcie umieś-
ciliśmy również kwestionariu-
sze „O funduszach przy ka-
wie”, w których realizatorzy 
poszczególnych przedsię-
wzięć dzielą się swoimi prze-
myśleniami i doświadczenia-
mi w nieco mniej oficjalnej 
formie. 

Rozstrzygnięcie plebiscytu 
odbędzie się 9 listopada na 
terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. Wyda-
rzenie będzie również trans-
mitowane online (kanał YT 
WRPO Wielkopolska). Oprócz 
ogłoszenia zwycięzców zapla-
nowaliśmy także cztery pane-
le dyskusyjne z udziałem no-
minowanych.                     MARK
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Studenci zyskali miejsce do wykonywania badań, mogących w przyszłości zmienić świat.

Finiszujemy z programem 
Zakończyły się negocjacje 
nowego programu unijne-
go dla Wielkopolski. 

Jesteśmy jednym z pierw-
szych regionów w kraju, który 
uzgodnił kształt perspektywy 
finansowej do roku 2027. Te-
raz musimy poczekać na za-
twierdzenie dokumentu przez 
Komisję Europejską. 

– Jesteśmy na dobrej dro-
dze, aby pierwsze konkursy 
z puli Fundusze Europejskie 
dla Wielkopolski 2021-2027 
mogły zostać ogłoszone wios-
ną przyszłego roku. Wszyscy 
czekają na te pieniądze – 
mówi marszałek Marek Woź-
niak po spotkaniu negocja-
cyjnym z Komisją Europejską, 
które odbyło się 29 września.

– Dziękuję panu marszałko-
wi i jego współpracownikom 
za wyjątkowe zaangażowanie 
w rozwój Wielkopolski i do-
skonałą współpracę. Gratuluję 
znakomitego Planu Sprawied-
liwej Transformacji na rzecz 
Wielkopolski Wschodniej – 
podsumowała Lucie Zackova 
z Dyrekcji Generalnej ds. Poli-
tyki Regionalnej i Miejskiej KE. 

Gelu Calacean z Dyrekcji 
Generalnej ds. Zatrudnienia, 
Spraw Społecznych i Włącze-

nia Społecznego także zwrócił 
uwagę na ambitny plan trans-
formacji wschodniej Wielko-
polski i mocny akcent poło-
żony w nim na kwestie spo-
łeczne.

Przypomnijmy, że negocja-
cje FEW 2021-2027 rozpoczę-
ły się w połowie marca od wy-
słania projektu programu do 
Brukseli. Trzy miesiące później 
otrzymaliśmy pierwsze uwagi 
i komentarze. Wtedy też roz-
poczęły się intensywne prace 
nad uzgodnieniami treści za-
pisów tego ponad 400-stron-
nicowego dokumentu. Od-
było się wiele spotkań urzęd-
ników marszałka z przed-
stawicielami KE. Służyły one 
szczegółowemu omówieniu 

zapisów i uzgodnieniu wspól-
nego stanowiska.

Finałowe rozmowy prowa-
dził marszałek Marek Woź-
niak, a w sprawach związa-
nych z Europejskim Fundu-
szem Społecznym wspierał 
go wicemarszałek Wojciech 
Jankowiak. Władze krajowe 
reprezentowała Małgorzata 
Jarosińska-Jedynak, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Fundu-
szy i Polityki Regionalnej.

W następnym kroku, po 
zatwierdzeniu programu, 
nastąpi opracowanie tzw. 
uszczegółowienia, a potem 
przyjęcie kryteriów wyboru 
projektów. Dopiero wtedy 
zostaną ogłoszone pierwsze 
konkursy.                              DPR
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Negocjacje programu odbyły się w formule online.



MONITOR WIELKOPOLSKI październik 2022

www.monitorwielkopolski.pl
15

PROMOCJA WRPO

u Konin: 5 września swoją działalność rozpoczęło Środowi-
skowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży 
DREWS w Koninie. Takiego miejsca, w którym w dobrych warun-
kach, w atmosferze intymności, można udzielić wsparcia mło-
dym ludziom, brakowało dotąd na mapie miasta. To kolejna pla-
cówka w regionie, która zajmuje się pomaganiem najmłodszym 
Wielkopolanom w kryzysach psychicznych. Wcześniej powstały 
takie miejsca m.in. w Poznaniu, Obornikach czy w Pile. Dofinan-
sowanie unijne dla konińskiej placówki to ponad 4,7 mln zł.

u Poznań: instalacja upamiętniającą pierwszą siedzibę Mieszka 
I i Dobrawy na Ostrowie Tumskim została uznana przez jurorów 
prestiżowego amerykańskiego konkursu CODAawards 2022 
za najlepszą realizację architektoniczną na świecie w kategorii 
„Liturgical”. Szklana instalacja, obok kościoła pw. Najświętszej 
Maryi Panny in Summo na Ostrowie Tumskim, przedstawia za-
rys reliktów Palatium Mieszka I i jego żony Dobrawy. Nawiązuje 
do starego muru. Sukces cieszy podwójnie, ponieważ nagro-
dzona instalacja jest częścią większego projektu „Tu się wszyst-
ko zaczęło…”, dofinansowanego kwotą ponad 8 mln zł z UE.

u Poznań: ciąg dalszy sukcesów beneficjentów WRPO 2014-
-2020. Tym razem Centrum Szyfrów Enigma znalazło się w fi-
nałowej piątce plebiscytu, zorganizowanego przez Muzeum 
Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl. Wy-
grało w kategorii „Wydarzenie Historyczne 2021 roku”, poko-
nując inne projekty, takie jak: rewitalizacja zamku krzyżackiego 
w Szczytnie, otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, 
otwarcie Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie czy 
jubileusz 500-lecia wawelskiego dzwonu Zygmunta. Przypo-
mnijmy, że powstanie centrum było możliwe dzięki funduszom 
unijnym (ponad 10 mln zł).

u Powiat gnieźnieński: starostwo podsumowało zrealizowa-
ny projekt, podnoszący atrakcyjność szkolnictwa zawodowego. 
W dwóch osobnych poddziałaniach przy udziale środków unij-
nych z WRPO (około 11 mln zł) wzniesiono nowoczesny budy-
nek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a tak-
że odnowiono jego starą siedzibę. Odbywają się tutaj głównie 
zajęcia teoretyczne, ale nowy wygląd zyskały również miejsco-
we warsztaty. Wyposażono je w nowoczesny sprzęt z najwyż-
szej możliwej półki – maszyny, obrabiarki, takie same, jak te, 
które wykorzystują firmy z regionu. Uczniowie uczą się, jak je 
programować, by na zakończenie swojej edukacji szybko od-
naleźć się na rynku pracy.

u Wielkopolska: od 7 do 9 października trwały Dni Otwarte 
Funduszy Europejskich, które tym razem zorganizowano w for-
mule hybrydowej (stacjonarnie i online). W Wielkopolsce odby-
ło się kilkanaście wydarzeń, m.in. w Poznaniu, Koninie, Gnieź-
nie, Czempiniu czy Racocie (gmina Kościan). Organizatorem 
DOFE jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Akcja 
jest częścią szerszej kampanii, którą prowadzi Komisja Euro-
pejska o nazwie #EUinmyregion, dzięki której obywatele UE 
mogą poznać różnorodność projektów unijnych.                MARK

Fundusze Europejskie na skróty

Zakrzewo, Konin… Eurofundusze są wszędzie! 
Chcesz wiedzieć, jak zmie-
nia się Wielkopolska z fun-
duszami europejskimi? Czy-
taj e-magazyn „Nasz Re-
gion” na stronie wrpo.wiel-
kopolskie.pl i na portalach 
lokalnych.

O czym przeczytasz w paź-
dziernikowym numerze? Od-
wiedziliśmy Klub Seniora 
w Zakrzewie. Dla podopiecz-
nych to drugi dom, w którym 
mogą liczyć nie tylko na profe-
sjonalne wsparcie, ale również 
na ciekawy program zajęć. Pi-
szemy też o środowiskowych 
centrach zdrowia psychiczne-
go dla dzieci i młodzieży w Ko-
ninie oraz w Pile. O tym, jak 
potrzebne to miejsca, świad-
czy to, że w pierwszych tygo-
dniach funkcjonowania pla-

cówek po pomoc zgłosiło się 
kilkudziesięciu młodych ludzi.

Prawdziwy raj dla przed-
stawicieli szeroko rozumia-
nej branży kreatywnej mie-
ści się od kilku tygodni w po-
znańskim „eN Studios”. Przy 
unijnym wsparciu z Wielko-

polskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 
2014-2020 Collegium Da Vinci 
stworzyło przestrzeń, w której 
w pełni ujawnia się moc no-
wych technologii. O tym, jak 
ważną funkcję w budowaniu 
konkurencyjności firm pełnią 

dziś innowacje i jak istotne jest 
zacieśnianie współpracy na li-
nii biznes – nauka, rozmawia-
my z Jackiem Wawrzynowi-
czem, dyrektorem Centrum In-
nowacji i Transferu Technologii 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu.                             MARK

Pobiegli z funduszami
Jak zdobywać wiedzę o dotacjach i Unii Europejskiej? Np. gdy naukę łączy się  
z rekreacją. Stąd pomysł Urzędu Marszałkowskiego na imprezę plenerową  
„zaBIEGaj o FUNdusze”.

Kilkuset biegaczy na star-
cie, mnóstwo dyskusji 
o funduszach europej-

skich (także pokazywanych 
„na żywo” w telewizji), na ko-
niec performans MY, w któ-
rym zobaczyliśmy artystów 
Polskiego Teatru Tańca… Tak 
w skrócie można podsumo-
wać to, co działo się podczas 
piątej edycji wydarzenia „za-
BIEGaj o FUNdusze”, która od-
była się 18 września nad Jezio-
rem Maltańskim w Poznaniu.

Wydarzenie połączyło edu-
kację o funduszach europej-
skich z aktywnością na świe-
żym powietrzu.

Jak co roku biegacze mieli do 
wyboru dwa dystanse – jedno 
okrążenie wokół Jeziora Mal-
tańskiego (5,4 km) i dwa okrą-
żenia (10,8 km). Tym razem po-
goda była idealna dla sportow-

ców: kilkanaście stopni powy-
żej zera, słońce za chmurami. 
Na krótszym dystansie zwycię-
żył Adrian Graczyk z Czarnko-
wa, a na dłuższym – Paweł Ta-
rasiuk z Poznania.

Ale „zaBIEGaj o FUNdusze” to 
przede wszystkim wydarzenie 
edukacyjne. Z tego powodu 
na ustawionych na wschod-
nim brzegu jeziora (od ulicy 
Wiankowej) stoiskach moż-
na było porozmawiać na unij-
ne tematy. Do odpowiedzi na 
wszelkie pytania byli gotowi 
konsultanci z Głównego Punk-
tu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich w Poznaniu oraz 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Unię Europejską promował 
także punkt konsultacyjny Eu-
rope Direct w Poznaniu, który 
opowiadał o bieżących działa-
niach UE. Duży akcent został 

położony na Europejski Rok 
Młodzieży 2022.

Nad Maltą można też było 
poznać tych, którzy z unijnej 
dotacji już skorzystali: spółkę 
Koleje Wielkopolskie, Wielko-
polską Organizację Turystycz-
ną, Wielkopolską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości 
i spółkę genXone. Dodatko-
wą atrakcją był występ tance-
rzy z Polskiego Teatru Tańca, 
w performansie MY. Przypo-
mnijmy, że poznański teatr za 
pieniądze unijne wybudował 
swoją siedzibę, która mieści 
się w budynku starej kamieni-
cy przy ulicy Taczaka 8 (okoli-
ce Starego Miasta w Poznaniu).

Impreza była dobrą okazją 
do przypomnienia, że w tym 
roku obchodzimy 18-lecie 
obecności Polski w UE. Nie 
brakowało akcentów z tym 

związanych. Np. na osiemna-
stego zawodnika biegu (ko-
bietę i mężczyznę) czekała 
dodatkowa nagroda.

Dużo mówiono o efek-
tach unijnego wsparcia, któ-
re widać praktycznie w każdej 
dziedzinie życia. O doświad-
czeniach związanych z reali-
zacją projektów unijnych „od 
kuchni” mówili goście zapro-
szeni do studia plenerowego 
telewizji WTK. Spektrum po-
ruszonych tematów było sze-
rokie (tak jak obszary wspar-
cia z UE). Goście opowiadali 
m.in. o 18 latach Polski w UE, 
rewitalizacji Czempinia, budo-
wie Centrum Szyfrów Enigma, 
znaczeniu edukacji ekologicz-
nej, transporcie kolejowym, 
ale także o rehabilitacji osób 
po udarze mózgu czy edukacji 
obywatelskiej.                     MARK
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W biegu wystartowało kilkuset zawodników. Nad Maltą wystąpili aktorzy Polskiego Teatru Tańca.



16 MONITOR WIELKOPOLSKI październik 2022

www.monitorwielkopolski.plINNA STRONA SAMORZĄDU

MONITOR WIELKOPOLSKI – MAGAZYN SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Kancelaria Sejmiku
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 62 67 030, fax 61 62 67 031
Rada Programowa: Adam Cukier, Zbigniew Czerwiński (sekretarz), Marek Gola, Krzysztof Grabowski  
(zastępca przewodniczącej), Zofia Itman, Tatiana Sokołowska (przewodnicząca)
Redakcja: Artur Boiński (redaktor naczelny), Piotr Ratajczak (sekretarz redakcji)
Adres redakcji: al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pokój 842, tel. 61 62 67 036, 
fax 61 62 67 031, e-mail: monitor@umww.pl, www.monitorwielkopolski.pl
Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy. Zastrzegamy sobie prawo do redakcji tekstów. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. 
Projekt graficzny: Zofia Komorowska  Skład: Rafał Otocki  

PODSŁUCHANE

POWIEDZIANE

UCZESANE

Czy może być lepszy czas na 
rozmowy o szkole niż wrze-
sień? I to właśnie na eduka-
cyjne dysputy zebrało się rad-
nym oczekującym na rozpo-
częcie wrześniowych obrad 
online sejmikowej Komisji 
Rodziny i Polityki Społecz-
nej. Było m.in. o tym, jakie to 
zmiany zachodzą w polskiej 
oświacie; nie mogło więc za-
braknąć i wspomnień…

– Ja pamiętam, jak jeszcze 
z kałamarzem do szkoły cho-
dziłam – przywołała obrazy 
z dzieciństwa skarbnik wo-
jewództwa Elżbieta Kuzdro-
-Lubińska.

– A ja – ożywił się na to rad-
ny Leszek Bierła – dopóki nie 
weszły długopisy, nie umia-
łem pisać, bo miałem za cięż-
ką rękę i ciągle kleksy robiłem!

Podczas kończącego wrześ-
niową sesję sejmiku punktu 
„interpelacje i zapytania” szef 
klubu PO Henryk Szopiński 
pytał o przebieg w naszym 
województwie linii kolejo-
wych biegnących do plano-
wanego przez rząd Central-
nego Portu Komunikacyj-
nego. Wspomniał przy tym, 
że jakiś czas temu wojewoda 
jako pełnomocnika od tych 
kwestii na nasz region wska-
zał sejmikowego radnego PiS 
Adama Bogrycewicza.

– Czy pan radny coś wię-
cej by nam powiedział na ten 
temat? – zagaiła przewod-
nicząca sejmiku Małgorzata 
Waszak-Klepka.

– Szanowna pani przewod-
nicząca – zripostował Adam 
Bogrycewicz. – Interpelacje 
i zapytania radnych są kie-
rowane do zarządu woje-
wództwa. Mam nadzieję, że 
już w przyszłej kadencji będę 
odpowiadał na nie w tym cha-
rakterze.

Posiedzenia online w naszym 
sejmiku miewają swoją spe-
cyfikę. Pewnie dlatego nie po 
raz pierwszy opisujemy na tej 
stronie krótkie konwersacje 
między radnymi, dotyczące 
ich wyglądu, ubrania, wize-
runku.

Czy warto chodzić do fry-
zjera, by zaskoczyć gości no-
wym lookiem? Który z rad-
nych i dlaczego goli głowę 
na łyso? Takie m.in. dylematy 
pojawiły się przed rozpoczę-
ciem wrześniowych, zdalnych 
obrad sejmikowej Komisji 
Strategii Rozwoju Regional-
nego i Współpracy Między-
narodowej.

– Patrycjo, czy ty masz 
nowy wizerunek? – podpy-
tywała Patrycję Przybylską 
Zofia Szalczyk.

– To taka fryzura na szyb-
ko: spięłam włosy, bo tak mi 
wygodniej – skomentowała 
najmłodsza radna.

– Ja też byłem dziś u fry-
zjera, ale tylko po to, by ogo-
lić głowę na łyso – relacjono-
wał, głaszcząc się po głowie, 

uśmiechnięty Henryk Szy-
mański.

– No właśnie, chociaż w na-
szym przypadku po wizycie 
u fryzjera nie widać niestety 
żadnego efektu – podsumo-
wał, prezentując łysinę, Ma-
rek Gola.

Każdy, kto ma w domu psa, wie, że z posiadaniem czworonoga wiążą się określone obowiąz-
ki. Pupila trzeba m.in. nakarmić, wyprowadzić na spacer, posprzątać po nim. Jak się jednak 
okazuje, nie dotyczy to wszystkich… ras.
Ciekawy egzemplarz zaprezentowali (podczas forum „H2POLAND” na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich) studenci Politechniki Poznańskiej. Młodzież oprócz atrakcji zwią-
zanych z tematyką wodorową pokazała swoje projekty, m.in. rakietę HEXA, bolid sportowy 
i… podobne do psa roboty kroczące. Ich akrobacje, sztuczki i ukłony wywołały entuzjazm 
oraz uśmiech obserwujących te wyczyny marszałka Marka Woźniaka, sekretarza wojewódz-
twa Tomasza Grudziaka oraz prorektor ds. współpracy zewnętrznej Uniwersytetu Artystycz-
nego prof. Bogumiły Jung.
– To rewelacyjne rozwiązanie. Pupila nie musimy ani karmić, ani poić, nie trzeba też po nim 
sprzątać czy też wyprowadzać go codziennie na spacer. No i nie szczeka głośno, denerwując 
sąsiadów – reklamował nietypowy wynalazek prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospo-
darką Politechniki Poznańskiej prof. Michał Wieczorowski.
Podobnego robota/psa marszałek Marek Woźniak spotkał także na początku września na te-
renie lotniska w Kąkolewie w powiecie grodziskim, gdzie uroczyście otwarto nowoczesny 
kampus badawczo-rozwojowy Politechniki Poznańskiej.
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„Inna strona samorządu” zagościła na naszych łamach ponad  
15 lat temu i od tego czasu niezmiennie cieszy się uznaniem 
 czytelników. Mamy sygnały, że wielu z nich od tego właśnie  

miejsca rozpoczyna comiesięczną lekturę „Monitora”,  
a bohaterowie zamieszczanych tu tekstów i zdjęć często żywo,  

niejednokrotnie emocjonalnie reagują na to, co o nich napisali-
śmy lub jak pokazaliśmy… Postanowiliśmy odkurzyć stare  

roczniki i przypomnieć, co przykuwało – czytelników 
 i naszą – uwagę przez minione półtorej dekady.
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Nie przewodniczący sejmiku, nie marszałek ani nikt 
z  członków zarządu, nie któryś z  przewodniczących 
klubów… Podczas nadzwyczajnej sesji sejmiku 14 listo-
pada zdecydowanie królem mediów był nowy radny PO 
Killion Munyama.

PODPATRZONE                                              XII 2007

USŁYSZANE                          VIII 2007

Laboranty radnego Ajchlera

W wyjątkowej formie oratorskiej był na ostatniej przed 
wakacyjną przerwą sesji radny Zbigniew Ajchler, wie-
lokrotnie ożywiając senną atmosferę na sali obrad. 
Oto, czym między innymi szef klubu LiD poruszył 
radnych:

▶  Przecież marszałek sam nie przygotowuje wszyst-
kich dokumentów, bo jak by miał sam to robić, 
to by zwariował.

▶  Malęctwo, jakim są Charcice.  
(dyskusja o ZOZ-ach)

▶  Rząd nam trochę skapnie i jest happy. A ja 
chciałbym wiedzieć, panie marszałku, czy my 
jesteśmy happy, czy nie jesteśmy happy.  
(debata nad kontraktem wojewódzkim)

▶  Nie chodzi tu o jakieś laboranty.  
(prośba do marszałka o krótkie wyjaśnienia)

LICZBY NIE KŁAMIĄ?                            VI 2007

3243 – tyle złotych brutto zarabia mie-
sięcznie urzędnik samorządu 
wojewódzkiego w Wielkopolsce.

To, podana przez Główny Urząd Statystyczny, śred-
nia za grudzień 2006 roku, obejmująca zarówno naj-
wyższe stanowiska kierownicze oraz pensje członków 
zarządów danych jednostek samorządu, jak i zarob-
ki początkujących pracowników najniższego szczeb-
la (pensje zasadnicze referentów zaczynają się od 890 
złotych brutto).

Dla porównania, urzędnicy gminni w naszym wo-
jewództwie zarabiają średnio 2812 złotych, a powia-
towi – 2472 złote. Najlepiej wiedzie się zatrudnionym 
w administracji państwowej – tu wielkopolska średnia 
wynosi 3383 złote. 

Średnia krajowa dla wszystkich pracowników ad-
ministracji publicznej wynosiła na koniec ubiegłego 
roku 2804 złote. GUS zwraca uwagę, że w trakcie roku 
2006 średnie zarobki samorządowców wzrosły o pra-
wie 170 złotych.
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Niektórzy radni skarżą się, że mimo wizyty u fryzjera trudno  
u nich dostrzec spektakularne efekty i nowy look.
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Adam Bogrycewicz w oczeki-
waniu na zmianę charakteru 
swojej pozycji w samorządzie 
województwa…


