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Dożynki… online
Organizowane co roku przez samorząd 
województwa regionalne święto plonów 
z powodu pandemii znów nie odbędzie się 
w tradycyjnej formule. Tym razem święto-
wanie czasu zakończenia żniw i podzięko-
wanie rolnikom za ich ciężką pracę ma się 
przenieść do przestrzeni internetowej.  
Na czym będzie polegać?                     u str. 6

Atomowe marzenia
Po raz kolejny powrócił temat 
umiejscowienia jednej z planowanych 
elektrowni atomowych w Wielkopolsce. 
Koniński Pątnów jest jedną z czterech 
rekomendowanych przez rząd lokalizacji, 
w których może powstać taki obiekt  
– wynika z informacji przekazanych radnym 
podczas lipcowych prac sejmiku.      u str. 3

Radni o pieniądzach
Podczas lipcowej sesji sejmiku radni podjęli 
decyzje dotyczące przekazania pomocy 
finansowej gminom i powiatom  
na zadania z zakresu m.in. retencji, inwestycji 
w obiektach kulturalnych, sportowych 
i turystycznych. Przyjęli też stanowisko 
dotyczące zadań i środków na gospodarkę 
odpadami.                                              u str. 4 i 5
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Mamy medale 
olimpijskie
Trzy razy stawali na podium 
igrzysk olimpijskich w Tokio 
zawodnicy z wielkopolskich 
klubów. To niejedyne regio-
nalne akcenty podczas tej 
imprezy. Na co mogą liczyć 
medaliści ze strony samorzą-
du województwa?      u str. 2

Samorządy chcą 
przywrócić kolej
Czy pociągi z pasażerami 
pojawią się na pięciu wielko-
polskich liniach? Podpisano 
umowy na prace planistycz-
ne dotyczące tras zgłoszo-
nych przez województwo do 
programu „Kolej+”.     u str. 7

Podziemny świat
Tym razem w naszym cyklu 
„co za historia” dr Marek 
Rezler pisze o tym, jak Po-
znań przez lata budował 
miejską sieć wodociągów 
i kanalizacji.               u str. 10

Kto jest kim  
u marszałka 
Sporo zmieniło się w ostat-
nich miesiącach w orga-
nizacji i na stanowiskach 
dyrektorskich w Urzędzie 
Marszałkowskim. Przedsta-
wiamy aktualną strukturę 
samorządowej administracji 
regionu.                      u str. 11

Inna strona  
samorządu
Czarek youtuber z długimi 
włosami – o kim mowa? 
Marszałek chciał „robić 
w atomie”. Czy w Rokoso-
wie straszy? Kaliszkowice 
Ołobockie lepsze od Berlina! 
Szczęście niejedno ma imię.   
                                       u str. 16
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W Wielkopolsce nie brakuje atrakcji dla osób zainteresowanych turystyką wodną. Liczne jeziora, czyste rzeki i szlaki wodne przyciągają coraz więcej żeglarzy,  
motorowodniaków i kajakarzy.

Wakacje tuż za miedzą
Pandemia sprawiła, że więcej Polaków spędza urlop w kraju. Dokąd wyjechać, choć na weekend,  
by wypocząć i uniknąć zgiełku? Do lasu, nad wodę czy może na wyprawę rowerową?

W myśl zasady „cudze 
chwalicie, swego 
nie znacie…” za-

chęcamy do spędzenia urlopu 
za miedzą. Warto wypocząć 
aktywnie nad wodą, wśród la-
sów, zabytków i innych wiel-
kopolskich atrakcji.

„Zanocuj w lesie” – to nowa 
propozycja Lasów Państwo-
wych, które od 1 maja udo-
stępniły turystom w każdym 
z 429 nadleśnictw specjal-
nie przygotowane miejsca. 
W każdym może nocować 
maksymalnie dziewięć osób, 
ale nie dłużej niż dwie noce 
z rzędu. 

Taki wypad z namiotem 
(pieszo czy rowerem) do lasu 
i spanie w głuszy są coraz bar-
dziej popularne i zyskały na-
zwę bushcraft. Chodzi o to, by 
uciec choć na weekend od cy-
wilizacji i mieć frajdę z pod-

stawowych czynności: przy-
gotowania sobie jedzenia na 
łonie natury, kąpieli w stru-
myku, rozpalenia ogniska 
w wyznaczonym miejscu.

– Kontakt z naturą to dla 
jednych ucieczka od codzien-
ności, dla innych próba od-
nalezienia równowagi. Są 
tacy, dla których obcowanie 
z przyrodą jest pasją, ale znaj-
dą się i tacy, dla których bę-
dzie ono wyzwaniem – tłu-
maczy Artur Krysztofiak, dy-
rektor biura Wielkopolskiej 
Organizacji Turystycznej.

Pandemia wpłynęła też na 
rozwój innego segmentu tu-
rystyki. Od lata 2020 r. kilku-
krotnie zwiększyła się liczba 
osób wypożyczających lub 
kupujących na własność przy-
czepy kempingowe i kampe-
ry. Zapewniają one wygodę: 
wyposażone są w miejsca 

noclegowe, aneksy kuchen-
ne, toalety, miejsca do wy-
poczynku i specjalne namio-
ty. Ich zaletą jest możliwość 
podróżowania, zwiedzania 
i noclegu nawet w kilkuna-
stu miejscowościach podczas 
krótkiego urlopu.

– Jeszcze kilkanaście lat 
temu latem na polskich kem-
pingach królowały przycze-
py, jednak ostatnimi czasy 
większą popularnością cieszą 
się kampery. Nie ma jedno-
znacznej odpowiedzi na pyta-
nie, co jest lepszym wyborem 
– mówi Tomasz Wiktor, dy-
rektor Departamentu Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego.

W naszym regionie znaj-
dziemy też wiele propozy-
cji dla gości zainteresowa-
nych turystyką wodną. Licz-
ne jeziora, czyste rzeki i szla-

ki wodne przyciągają sporo 
żeglarzy, motorowodniaków 
i kajakarzy.

– Rejs łodzią lub spływ ka-
jakiem to zupełnie inny spo-
sób zwiedzania niż jazda au-
tem czy rowerem. Z pozio-
mu wody zmienia się nam 
perspektywa. To też najlep-
szy sposób na bliski kontakt 
z naturą i nieco oderwania 
się od codziennego zgiełku 
i pośpiechu, zwłaszcza, jeśli 
mieszkamy w dużym mieście 
– zachęca Artur Krysztofiak.

Nie każdy ma jednak chęć 
czy umiejętności, by pływać 
żaglówką czy łodzią motoro-
wą. Dla tych, którzy chcą spę-
dzić na wodzie kilka godzin 
zamiast kilku dni, a także dla 
rodzin z dziećmi, atrakcyjną 
ofertą może być spływ kaja-
kowy. Najchętniej wybiera-
ne są trasy północnej Wiel-

kopolski na Rurzycy, Drawie, 
Gwdzie czy Wełnie.

Ponadto w ostatnich la-
tach w Wielkopolsce powsta-
ło wiele kilometrów nie tyl-
ko bezpiecznych i wygodnych 
dróg rowerowych, ale też zin-
tegrowanych z nimi kolejo-
wych centrów przesiadko-
wych.

– Łącząc te dwa sposoby 
przemieszczania, oszczędza-
my środowisko oraz dbamy 
o zdrowie. A jeśli przy oka-
zji mamy szansę odkrycia 
nowych, nieznanych nam 
dotychczas miejsc, grze-
chem byłoby nie skorzystać 
– uśmiecha się Andrzej Ka-
leniewicz z Departamentu 
Sportu i Turystyki UMWW, 
który proponuje czytelnikom 
„Monitora” cztery trasy wy-
cieczek rowerowych po Wiel-
kopolsce.                    u str. 8-9
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Nasi z medalami
Trzy razy stawali na podium igrzysk olimpijskich w Tokio zawodnicy  
z wielkopolskich klubów.

Dwoje zawodników re-
prezentujących wiel-
kopolskie kluby wra-

ca z igrzysk olimpijskich 
w Tokio z medalami. 

Kajakarka Karolina Naja, 
reprezentująca obecnie bar-
wy Posnanii, dołączyła do 
grona najbardziej utytuło-
wanych polskich multime-
dalistów olimpijskich. Na 
500-metrowym dystansie 
zdobyła srebro w „dwójce”, 
a następnie brąz w „czwórce” 
(z wcześniejszych lat miała 
już w swoim dorobku dwa 
tego rodzaju krążki za trze-
cie miejsca). Dodatkową na-
grodą okazało się dla naszej 
sportsmenki niesienie pol-
skiej flagi podczas ceremonii 
zamknięcia igrzysk.

Brązowym medalistą olim-
pijskim został również zapaś-
nik Tadeusz Michalik. Za-
wodnik poznańskiego klubu 
Sobieski w przeszłości dwu-
krotnie był sportowym sty-
pendystą samorządu woje-
wództwa. Poszedł w ślady 
uprawiającej tę samą dyscy-
plinę starszej siostry Moniki, 
która przed pięciu laty rów-
nież stanęła na trzecim stop-
niu podium w Rio de Janeiro. 
Wówczas był to jeden z dwóch 
wielkopolskich medali – dru-
gim było srebro Marty Wal-
czykiewicz, wywalczone w ka-
jaku na dystansie 200 metrów.

Na tegorocznych igrzy-
skach niestety po raz kolej-

ny nikt nie dołączył do wiel-
kopolskiego „złotego jedyna-
ka” Szymona Ziółkowskiego. 
A on, tym razem w roli trene-
ra, mógł cieszyć się w Japonii 
z brązowego medalu swojego 
podopiecznego Pawła Fajdka. 
Pośrednio związanych z na-
szym regionem medalowych 
akcentów było jeszcze kil-
ka (i wszystkie, co ciekawe, 
związane z rzutem młotem). 
Po kolejne złoto olimpijskie 

sięgnęła pochodząca z Rawi-
cza i trenująca kiedyś rów-
nież w Poznaniu Anita Wło-
darczyk. Brąz w tych samych 
zawodach zdobyła Malwina 
Kopron – w przeszłości tre-
nująca w Poznaniu trzykrot-
na stypendystka samorządu 
województwa.

Warto przypomnieć, że po 
raz pierwszy wszyscy spor-
towcy z wielkopolskich klu-
bów, którzy uzyskali kwa-

lifikację na igrzyska, otrzy-
mywali od województwa 
stypendium olimpijskie 
w wysokości 3000 złotych 
miesięcznie. Co więcej, ci za-
wodnicy, którzy w Tokio za-
jęli tzw. punktowane miejsce 
(a więc przynajmniej ósme), 
to stypendium będą pobierać 
jeszcze do końca 2022 roku. 
Oprócz wspomnianej dwój-
ki medalistów są to: lekkoat-
leci Joanna Fiodorow i Jakub 
Krzewina, kajakarze Tomasz 
Barniak i Marta Walczykie-
wicz, wioślarz Wiktor Chabel 
i taekwondzistka Aleksandra 
Kowalczuk.

Ponadto samorząd woje-
wództwa od wielu lat przyzna-
je też każdorazowo nagrody 
wielkopolskim sportowcom, 
którzy zdobywają medale mi-
strzostw świata i Europy oraz 
– oczywiście – tym, którzy 
przywiozą olimpijskie krążki. 
Złoto igrzysk wyceniane jest 
na 20.000 złotych, srebro to 
nagroda w wysokości 15.000 
złotych, a brązowy medalista 
dostaje 10.000 złotych.

Osobną kategorię stanowią 
stypendia olimpijskie i na-
grody za zdobyte medale dla 
sportowców niepełnospraw-
nych. Przypomnijmy, że let-
nie igrzyska paraolimpijskie 
odbędą się w Tokio na przeło-
mie sierpnia i września. Także 
tam z medalowymi szansami 
pojadą zawodnicy z Wielko-
polski.                                  ABO

NA WSTĘPIE

Artur Boiński

DOBRA OFERTA
To już drugie z rzędu „pandemiczne wakacje” i po raz drugi 
też na łamach „Monitora” zachęcamy Wielkopolan do rozwa-
żenia możliwości spędzenia urlopu za miedzą. Po ubiegłorocz-
nej propozycji skorzystania z atrakcji Szlaku Piastowskiego lub 
oferty licznych gospodarstw agroturystycznych, tym razem 
proponujemy regionalny wypoczynek na rowerze, w kajaku 
lub na łódce, na kempingu czy też pod namiotem.

Czy warto wakacje spędzić w naszym regionie? Jestem prze-
konany, że tak! I nie chodzi już nawet o przywoływane w ta-
kich przypadkach „cudze chwalicie, swego nie znacie…”. I na-
wet też nie o ryzyko związane obecnie z podróżami zagra-
nicznymi czy o ponad miarę zatłoczone nadbałtyckie plaże 
oraz tatrzańskie szlaki (no i dokumentowane co jakiś czas 
„rachunki grozy” z turystycznych knajpek). Główny argu-
ment przemawiający za postawieniem na wypoczynek po 
wielkopolsku jest taki: to po prostu naprawdę dobra oferta. z

Wodór na lotnisku? 
Samorządowcy z Wielko-
polski przebywali w lipcu 
z wizytą studyjną w Nider-
landach, gdzie obejrzeli 
m.in. Groningen Airport 
Eelde, tj. port lotniczy 
tworzący (jako pierwszy 
w świecie) Lotniczą Dolinę 
Wodorową.

Jak wodór sprawdzi się na 
lotniskach? Czy da się wyko-
rzystać ten pierwiastek nie 
tylko w transporcie kolejo-
wym i drogowym? W jaki 
sposób rozwijać gospodarkę 
opartą na wodorze? Odpo-
wiedzi na takie pytania szu-
kała grupa wielkopolskich 
samorządowców i przedsta-
wicieli poznańskiej „Ławicy” 
(pod przewodnictwem Jacka 
Bogusławskiego z zarządu 
województwa), która podglą-

dała pionierskie rozwiązania 
u zachodnich partnerów.

Meiltje H. de Grot, prezes 
portu lotnicznego, scharak-
teryzowała obiekt w Gronin-
gen i rozwiązania, które mają 
pozwolić dostosować jego 
infrastrukturę do zobowią-
zań klimatycznych i zmniej-
szenia emisji CO2. Gronin-
gen ma stać się najbardziej 
zrównoważonym ekologicz-
nie portem w całej Europie 
m.in. dzięki wykorzystaniu 
zielonego wodoru. Pierwia-
stek ma być produkowany na 
lotnisku przy użyciu energii 
pochodzącej z farmy fotowol-
taicznej. Wodór będzie wy-
korzystywany do tankowania 
pojazdów obsługi naziemnej 
lotniska, a w przyszłości do 
samolotów i dronów.          RAK

1 sierpnia o godz. 17 w Poznaniu zawyły syreny, po których 
minutą ciszy uczczono pamięć poległych w powstaniu war-
szawskim. Jednocześnie przy poznańskim pomniku Polskie-
go Państwa Podziemnego i Armii Krajowej rozpoczęły się 
uroczystości związane z 77. rocznicą wybuchu zrywu. Wziął 
w nich udział marszałek Marek Woźniak, który wraz z przed-
stawicielami samorządów i wojewody oddał hołd powstań-
com. Po zakończeniu uroczystości przy pomniku kwiaty zło-
żono także pod tablicą AK w krużgankach kościoła oo. Do-
minikanów.                                                                                      RAK

ODDALI HOŁD POWSTAŃCOM 
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Polskie ślady

Do 30 sierpnia w sali daw-
nego kościoła ewange-
lickiego w Odolanowie 
można obejrzeć wystawę 
pt. „Ścieżki życia – polskie 
ślady w regionie Ren-Men. 
Historyczna mozaika”.

Wystawa opowiada o losach 
Polaków zamieszkujących po-
łudniową Hesję – współcześ-
nie i w przeszłości. Polska 
wersja powstała dzięki wspar-
ciu samorządu województwa 
w ramach obchodów 20. rocz-
nicy partnerstwa Hesji i Wiel-
kopolski. Można ją obejrzeć 
w poniedziałki i czwartki 
w godz. 13-18 oraz w środy 
od godz. 10 do 14.

Ekspozycja porusza m.in. 
bolesne tematy związane 
z okresem II wojny światowej, 
pracą przymusową, przesied-
leniami i rozliczeniami z na-
rodowosocjalistyczną prze-
szłością Niemiec. Przybliża 
emigracyjne etapy życia zna-
nych osobistości, ale też opo-
wiada o codziennych perype-
tiach życiowych Polaków na 
obczyźnie.                          RAK

Najsmaczniejsze w Wielkopolsce
W parku w Długiej Wsi 
oraz na targowisku na tere-
nie gminy Dobra odbył się 
7 sierpnia finał wojewódzki 
XX edycji konkursu „Na-
sze Kulinarne Dziedzictwo 
– Smaki Regionów”. 

Celem przedsięwzięcia jest 
promocja regionalnej żyw-
ności oraz zachęcenie miesz-
kańców obszarów wiejskich 
do poszukiwania alterna-
tywnych źródeł dochodu. 
Organizatorem konkursu 
jest Polska Izba Produktu 
Regionalnego i Lokalnego 
w partnerstwie z Urzędem 
Marszałkowskim Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

– Tegoroczna edycja była 
wyjątkowa nie tylko ze wzglę-
du na jubileusz, ale również 
na rekordową liczbę zgłoszo-
nych potraw i produktów. Do 
oceny zgłoszono blisko 60 
produktów oraz 30 potraw, 
które prezentowało 15 dru-
żyn składających się głównie 
z Kół Gospodyń Wiejskich 
– podkreśla wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski, któ-

ry gratulował nagrodzonym 
m.in. razem z przewodniczą-
cym sejmikowej Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Czesła-
wem Cieślakiem.

Komisja konkursowa oce-
niająca produkty przyznała 
11 nagród głównych, 8 wy-
różnień oraz 8 nominacji do 
Perły 2021, a w kategorii po-
traw ustanowiono 3 nagrody 

główne oraz 2 nominacje do 
Perły 2021.

Ostateczne rozstrzygnię-
cie i przyznanie Perły 2021 
odbędzie się 3 październi-
ka 2021 roku podczas ogól-
nopolskiego finału konkursu 
„Nasze Kulinarne Dziedzi-
ctwo – Smaki Regionów” na 
Międzynarodowych Targach 
Poznańskich.                      ABO
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Jeden z regionalnych specjałów nagrodzonych w konkursie.
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Tadeusz Michalik z marszałkiem Markiem Woźniakiem i Jackiem 
Bogusławskim z zarządu województwa podczas wręczania sty-
pendium olimpijskiego samorządu województwa.
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Atomowe marzenia
Czy jest realne powstanie polskiej elektrowni jądrowej w wielkopolskim Pątnowie?

Po raz kolejny – za spra-
wą wypowiedzi przed-
stawicieli rządu o po-

trzebie budowy polskich si-
łowni jądrowych – powrócił 
temat umiejscowienia jednej 
z nich w Wielkopolsce (przed 
laty mówiono wiele o Klem-
piczu, dziś w grę wchodzi ra-
czej wschód województwa).

Koniński Pątnów jest jedną 
z czterech rekomendowanych 
przez rząd lokalizacji, w któ-
rych może powstać polska 
elektrownia atomowa – wyni-
ka z informacji przekazanych 
radnym województwa przez 
przedstawicieli Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska. O tej 
kwestii rozmawiano podczas 
lipcowego posiedzenia sejmi-
kowej Komisji Strategii Roz-
woju Regionalnego i Współ-
pracy Międzynarodowej.

Zajmujący się tą tematyką 
ministerialni urzędnicy – za-
proszeni z inicjatywy lobbu-
jącej za konińską lokalizacją 
radnej Zofii Itman – przed-
stawili zalety budowy tego 
typu elektrowni dotyczące 
różnych sfer życia. Jak wska-
zano, do rekomendowanych 
przez rząd lokalizacji dla bu-
dowy takiego obiektu nale-
żą nadmorskie Lubiatowo 

i Żarnowiec, a także Bełcha-
tów oraz właśnie wielkopolski 
Pątnów. Żadne wiążące decy-
zje w tej sprawie nie zapadły, 
najprawdopodobniej jednak 
pierwsza polska elektrownia 
jądrowa będzie budowana 
w jednej z pomorskich miej-
scowości. 

Jak podkreślano podczas 
dyskusji, samorząd woje-
wództwa jest gotów wes-
przeć ideę lokalizacji elek-
trowni w naszym regionie, 
potrzebny jest jednak dialog 
między stronami oraz udzie-
lenie przez rząd konkretnych 
odpowiedzi na wiele pytań 

dotyczących takiej inwesty-
cji (jak np. wybór technologii, 
kwestie dialogu społecznego, 
formuła i terminarz takiej in-
westycji). – Bez nich to na-
dal jest jedynie takie trochę 
sprzedawanie marzeń – mó-
wił podczas posiedzenia ko-
misji i na lipcowej sesji sej-

miku marszałek Marek Woź-
niak. 

Wcześniej marszałek za-
pewniał, że „w Wielkopol-
sce jesteśmy przekonani 
o zaletach lokalizacji elek-
trowni atomowej w naszym 
regionie” w czerwcowym li-
ście wystosowanym do pre-
miera. Poprosił w nim Ma-
teusza Morawieckiego o po-
twierdzenie lokalizacji jednej 
z planowanych elektrowni ją-
drowych na terenie Wielko-
polski. Wskazał, że region 
„posiada odpowiednie zaso-
by kadrowe, instytucjonalne 
i infrastrukturalne, niezbęd-
ne dla efektywnej budowy, 
zarządzania oraz utrzymania 
całego ekosystemu energe-
tycznego”, a w województwie 
można w łatwy sposób uru-
chomić niezbędny potencjał 
naukowo-badawczy. 

Jednocześnie Marek Woź-
niak zapewnił w liście, że 
energetyka jądrowa „wpisuje 
się w rozwój Wielkopolskiej 
Doliny Wodorowej, będąc 
działaniem komplementar-
nym, zapewniającym praw-
dziwy zielony wodór dla ca-
łej Polski i wspomagając de-
karbonizację całych sektorów 
przemysłowych”.                ABO

WYDARZENIA

Zawodowy mariaż  
samorządu z UAM
Uniwersytet im. A. Mickie-
wicza w Poznaniu przystę-
puje do samorządowego 
projektu „Czas zawodow-
ców BIS – zawodowa Wiel-
kopolska”.

13 lipca Paulina Stochnia-
łek z zarządu województwa 
i prof. dr hab. Bogumiła Ka-
niewska, rektor UAM,  pod-
pisały deklarację współpra-
cy w ramach tego projektu. 
Obie strony zamierzają pro-
wadzić wspólne działania na 
rzecz rozwoju kształcenia za-
wodowego w regionie. Celem 
jest m.in. podniesienie pozio-
mu kompetencji i kwalifikacji 
kształcenia z zakresu nowych 
technologii multimedialno-
-filmowych. 

Warsztaty, wykłady, pro-
jekcje i pokazy dla uczniów 
poprowadzi wykwalifikowa-
na kadra akademicka z Wy-
działu Filologii Polskiej i Kla-
sycznej UAM, wykorzystując 
nowoczesny sprzęt zainstalo-
wany w specjalistycznych sa-
lach dydaktycznych.

– Poprzez kształcenie za-
wodowe w tym kierunku Po-
znań dołączy do grona sil-
nych ośrodków kinemato-
grafii w Polsce – powiedziała, 

parafując dokument, Paulina 
Stochniałek. 

Przypomnijmy, że „Czas 
zawodowców BIS…” realizu-
ją wspólnie samorząd woje-
wództwa i Politechnika Po-
znańska we współpracy z za-
interesowanymi samorząda-
mi, pracodawcami i szkołami 
kształcącymi zawodowo z ca-
łej Wielkopolski. Do tej pory 
do programu przystąpiło 80 
szkół.

Dzięki temu uczniowie 
mogą odbywać staże w zakła-
dach pracy, brać udział w za-
jęciach w innowacyjnych la-
boratoriach oraz korzystać 
z „Systemu zawodowcy”, ko-
jarzącego przedsiębiorców 
poszukujących praktykantów 
z uczniami.                         RAK

Wielkopolskie książki
Stanisław Borowiak i Piotr 
Bojarski zostali laureatami 
tegorocznej edycji nagród 
Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk na najlep-
szą książkę o Wielkopolsce.

Konkurs organizowany jest 
od 2018 roku we współpracy 
z samorządem województwa. 
Gala finałowa czwartej edycji 
odbyła się 27 lipca w poznań-
skiej siedzibie PTPN. Na-
grody wręczyli zwycięzcom 
marszałek Marek Woźniak 
i prezes PTPN (jednocześnie 
przewodniczący sejmikowej 
Komisji Edukacji i Nauki) Fi-
lip Kaczmarek.

W kategorii literatura na-
ukowa wybrano książkę Sta-
nisława Borowiaka „Dwór 
a wieś folwarczna w Poznań-
skiem w drugiej połowie XIX 

i na początku XX wieku”, opar-
tą na dysertacji doktorskiej au-
tora, a wydaną przez Wydaw-
nictwo Nauka i Innowacje. 

W kategorii beletrystyka 
i literatura popularnonauko-
wa nagrodzono publikację 
Piotra Bojarskiego „Fiedler. 
Głód świata” (Wydawnictwo 
Poznańskie). Jak pisze w lau-
dacji prof. Tomasz Mizerkie-
wicz, „książka pozwala na 
nowe spotkanie z niezwykle 
bogatym i skomplikowanym 
życiorysem poznańskim XX 
wieku (…), to ważne osiąg-
nięcie nowej polskiej biogra-
fistyki, która unika brązow-
nictwa i pokazuje, że prawda 
biograficzna leży w połącze-
niu świetnych i nieświetnych 
stron portretowanej osobo-
wości”.                                 ABO

Z WRPO dla szpitali

Szpital Miejski im. Józefa 
Strusia oraz Szpital Kli-
niczny Przemienienia Pań-
skiego to beneficjenci pra-
wie 12-milionowej dotacji 
z WRPO 2014+, przekaza-
nej przez samorząd woje-
wództwa.

– Szpitalowi im. Józe-
fa  Strusia przyznaliśmy po-
nad 6,5 mln złotych na zakup 
sprzętów i wyposażenia, a tak-
że modernizację pomiesz-
czeń – mówił, podpisując 23 
lipca umowy, marszałek Ma-
rek Woźniak. Zwrócił uwagę, 
że pomoc z budżetu unijnego 
stanowi interwencję dotyczącą 
skutków COVID-19. – Ważne 
jest, aby odbudować potencjał 
diagnostyczny i terapeutyczny 
tego dużego miejskiego szpita-
la, nadwyrężony w czasie wal-
ki z pandemią.

Część dotacji trafi też do 
innej miejskiej placówki – 
ośrodka POSUM.

Szpital Kliniczny Przemie-
nienia Pańskiego przeznaczy 
natomiast unijną dotację na 
utworzenie i wyposażenie 
sali hybrydowej dla Oddziału 
Chirurgii Ogólnej i Naczyń. 
Ta nowoczesna infrastruk-
tura umożliwi wykonywanie 
skomplikowanych zabiegów 
z zakresu chirurgii naczyń. 

28 lipca marszałek wziął 
też udział w uroczystej inau-
guracji budowy Centralne-
go Zintegrowanego Szpitala 
Klinicznego na poznańskim 
Grunwaldzie – największej 
obecnie obok samorządo-
wego Wielkopolskiego Cen-
trum Zdrowia Dziecka inwe-
stycji medycznej w Wielko-
polsce.                                  ABO
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Deklarację podpisano 13 lipca.
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Nagrody wręczono podczas gali w siedzibie PTPN.
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Umowy z przedstawicielami szpitali podpisał w UMWW marsza-
łek Marek Woźniak.
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Czy okolice Konina mogą wyglądać tak, jak szwedzkie Forsmark, w którym elektrownię atomową 
Wielkopolanie wizytowali już kilkanaście lat temu?

Złapią deszcz
Podpisano już umowy na 
dofinansowanie przez wo-
jewództwo zadań reali-
zowanych przez gminy 
i powiaty w ramach tego-
rocznej edycji programu 
„Deszczówka”.

– Oszczędzanie wody, któ-
rej coraz bardziej nam bra-
kuje, jest bardzo ważnym 
zadaniem. Dziękuję, że bie-
rzecie państwo udział w tym 
programie, bo to wyraz dba-
łości o środowisko i myśle-
nia o przyszłości nas wszyst-
kich – mówił wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski, któ-
ry 10 sierpnia w siedzibie 
UMWW podpisał umowy 
z gminami Czarnków, Do-
piewo, Margonin, Oborniki, 
Wolsztyn i Września. Samo-
rządy, dzięki dofinansowa-
niu z budżetu województwa, 
planują budowę instalacji, 
które pozwolą zbierać wody 
opadowe z dachów budyn-
ków użyteczności publicznej 
(m.in. szkoły, obiekty sporto-
we), a następnie wykorzystać 
je do podlewania okolicznej 
zieleni.

„Deszczówka” jest rea-
lizowana przez samorząd 
województwa po raz drugi. 
W ubiegłym roku z dofinan-
sowania skorzystało 34 wnio-
skodawców. W obecnej edycji 
programu przewidywane jest 
wsparcie dla 23 zadań zgło-
szonych przez wielkopolskie 
samorządy.                          ABO
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Adam Bogrycewicz 
(PiS) zgłosił interpe-
lację w sprawie ko-
nieczności naprawy 
drogi wojewódzkiej 
nr 174 oraz zapyta-

nie dotyczące podróży służbo-
wych Pauliny Stochniałek z zarzą-
du województwa. Pytał również 
o zachowanie zasad reżimu sa-
nitarnego w Urzędzie Marszał-
kowskim podczas zdalnych sesji 
sejmiku.

Jan Grzesiek (PSL) 
w złożonej interpe-
lacji pytał o to, czy 
samorząd woje-
wództwa zamierza 
wystąpić z wnio-

skiem o pozyskanie dofinanso-
wania, a jeżeli tak, to jakich in-
westycji, w ramach ogłoszonego 
naboru do rządowego funduszu 
Polski Ład.

Witosław Gibasiewicz 
(PiS) wniósł o prze-
kazanie mu pisma 
od dyrektor muze-
um – pałacu w Lew-
kowie dotyczącego 

finansowania koncepcji wystawy 
w tym miejscu. Mówił też o po-
trzebie dofinansowania przez sa-
morząd województwa kolejnych 
edycji festiwalu rockowego w Ja-
rocinie.

Przemysław Ajchler 
(PO) w swoim wystą-
pieniu zwrócił uwa-
gę na bardzo złą 
sytuację, w jakiej 
znaleźli się liczni 

w Wielkopolsce hodowcy trzody 
chlewnej, w związku z wystąpie-
niem choroby ASF i o potrzebie 
podjęcia w tej kwestii odpowied-
niej interwencji przez administra-
cję rządową.

Ewa Panowicz (PO) in-
terpelowała o dofi-
nansowanie budo-
wy drogi łączącej 
ulice Sygietyńskie-
go i Portugalską, 

w pobliżu lądowiska helikopte-
rów przy Wojewódzkim Szpita-
lu Zespolonym w Lesznie. Pytała 
również o fakt zatrudnienia rad-
nego Krzysztofa Dembińskiego 
w firmie Enea.

Zofia Itman (PiS) zgło-
siła interpelacje 
dotyczące ograni-
czenia możliwości 
sprzedaży produk-
tów przy okazji or-

ganizowanych „prezentacji” oraz 
ochrony przed uciążliwym hała-
sem. Poruszyła też kwestię orga-
nizacji spotkania komisji sejmiku 
z przedstawicielami ministerstwa 
w sprawie elektrowni atomowej.

Zbigniew Czerwiń-
ski i Marek Sowa (PiS) 
w złożonej wspól-
nie interpelacji 
poruszyli kwestię 
wsparcia finanso-
wego Chóralnych 
Koncertów Kame-
ralnych Grand Prix 
Polskiej Chóralisty-
ki im. Stefana Stuli-
grosza, co umożli-

wiłoby organizację imprez towa-
rzyszących w różnych miastach 
regionu. 

Marek Gola (PO) od-
niósł się do kry-
tycznej wypowie-
dzi pod swoim 
adresem radnego 
Krzysztofa Dembiń-

skiego z poprzedniej sesji, zarzu-
cając mu „zakłamanie, hipokryzję 
i oszukanie swoich wyborców” 
[w związku z faktem złożenia 
mandatu – red.].

Andrzej Pichet (PO) 
zgłosił interpelację 
w sprawie chodni-
ka wzdłuż DW 450 
w Chotowie. Wypo-
wiedział się też kry-

tycznie o sposobie naboru samo-
rządowych wniosków o dofinan-
sowanie w ramach rządowego 
Polskiego Ładu.

Mirosława Rutkowska-
-Krupka (PO) przeka-
zała podziękowania 
od OSP w Gromad-
nie za dofinanso-
wanie przez woje-

wództwo zakupu pojazdu dla tej 
jednostki. Przypomniała, że w ra-
mach Polskiego Ładu wojewódz-
two ma aplikować o środki na 
jedną inwestycję kolejową i dwie 
drogowe.

SEJMIKOWE PYTANIA
t

Przedstawiamy tematy, które radni poruszali  
19 lipca, podczas XXXIII sesji sejmiku, w ramach punktu 

„interpelacje i zapytania”.

Ponadto radni złożyli następujące pisemne interpelacje i zapytania: 
Adam Bogrycewicz (PiS) – w sprawie korespondencji z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego dotyczącej działalności na dział-
ce stanowiącej własność gminy Piła; Zofia Itman (PiS) – na temat braku 
w niektórych rodzajach pojazdów kolejowych wysuwanych progów za-
bezpieczających przed wpadnięciem w lukę między stopniami pociągu 
a peronem.                                                                                                              ABO

Nie ma już klubu KO
Największy klub radnych w wiel-
kopolskim sejmiku zmienił w lip-
cu nazwę.

Dotychczasowy klub Koali-
cji Obywatelskiej od teraz zmie-
nia nazwę na klub Platformy Oby-
watelskiej. Podczas lipcowej sesji 
przewodnicząca sejmiku Małgo-
rzata Waszak-Klepka poinformo-
wała, że na jej ręce wpłynęło pismo 
w tej sprawie od przewodniczące-
go klubu Henryka Szopińskiego. 
Jednocześnie – zgodnie z wymo-
gami ustawy o samorządzie woje-
wództwa – klub złożył oświadcze-
nie o udzieleniu poparcia zarządowi 
województwa.

Jak tłumaczyła podczas sesji radna 
Tatiana Sokołowska, zmiana nazwy 
wynika z faktu, że obecnie wszyst-
kie osoby zasiadające w klubie są już 

członkami Platformy Obywatelskiej. 
To efekt przejścia do PO czworga 
radnych Nowoczesnej – partii bę-
dącej jednym z podmiotów tworzą-
cych Koalicję Obywatelską. Na taki 
krok przed rokiem zdecydowali się 
Marek Gola, Ewa Panowicz, Andrzej 
Pichet i Paulina Stochniałek.

Liczący 15 radnych klub PO jest 
najliczniejszy w wielkopolskim sej-
miku. Jego członkowie piastują sta-
nowiska marszałka, członka zarzą-
du województwa, przewodniczące-
go i wiceprzewodniczącego sejmiku, 
a także przewodniczących aż sied-
miu sejmikowych komisji. 

Przypomnijmy, że w sejmiku 
funkcjonują również 13-osobo-
wy klub PiS, 7-osobowy klub PSL, 
3-osobowy klub SLD-Lewica Razem 
oraz jeden radny niezrzeszony.  ABO

Pomoc po pożarze

Województwo wielkopolskie wes-
prze ze swojego budżetu mało-
polską miejscowość Nowa Biała.

Podczas lipcowej sesji radni pod-
jęli uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej gminie Nowy 
Targ na usunięcie zniszczeń spowo-
dowanych pożarem w położonej na 
jej terenie Nowej Białej.

Kataklizm z 19/20 czerwca po-
chłonął tam kilkadziesiąt budynków 
mieszkalnych i gospodarczych, spo-
wodował też straty w infrastruktu-
rze publicznej. I to właśnie na odbu-
dowę sieci wodociągowej (nie mo-
gąc, w myśl obowiązujących przepi-
sów, wspomóc bezpośrednio osób 
poszkodowanych) województwo 
wielkopolskie przekaże tamtejsze-
mu samorządowi ze swojego budże-
tu 100 tys. zł.                                 ABO

Za dużo zadań,  
za mało pieniędzy
Sejmik o potrzebie zwiększenia nakładów na administrację samorządową 
zajmującą się w województwie gospodarką odpadami.

Radni 19 lipca, podczas prze-
prowadzonej w trybie zdal-
nym sesji, jednogłośnie przy-

jęli stanowisko sejmiku dotyczące 
realizacji przez samorząd woje-
wództwa zadań w zakresie gospo-
darki odpadami. Ta uchwała to – jak 
można przeczytać w uzasadnieniu – 
pokłosie między innymi czerwcowej 
dyskusji na posiedzeniu sejmikowej 
Komisji Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej i inicjatywa radnej 
Zofii Szalczyk.

W stanowisku wskazano, że w wy-
niku zmian ustawowych przez ostat-
nie trzy lata marszałkom woje-
wództw dodano wiele nowych lub 
rozszerzonych zadań dotyczących 
problematyki gospodarki odpada-
mi. Dokument zawiera katalog kil-

kunastu takich nowo przekazanych 
kompetencji.

To skutkowało znaczącym wzro-
stem postępowań administracyj-
nych w omawianym zakresie. Na 
przykład jeszcze w 2018 roku do 
UMWW wpłynęły 382 wnioski do-
tyczące tej dziedziny, a już w roku 
ubiegłym było ich aż 744. Znaczący 
wzrost liczby wniosków w ramach 
udostępniania informacji o środo-
wisku i jego ochronie wywołały też 
problemy z funkcjonowaniem bazy 
danych o produktach i opakowa-
niach oraz o gospodarce odpadami 
(słynne BDO).

Co najważniejsze, w ślad za no-
wymi obowiązkami – choć w zdecy-
dowanej większości są to tak zwane 
zadania zlecone z zakresu admini-

stracji rządowej – nie przekazano 
jednak samorządowi dodatkowych 
środków, które umożliwiłyby utwo-
rzenie nowych etatów.

„Sejmik Województwa Wielko-
polskiego wyraża stanowisko, iż 
cedowanie na jednostki samorządu 
terytorialnego nowych kompetencji, 
bez wprowadzenia mechanizmów 
finansowych umożliwiających wy-
wiązanie się z nałożonych obowiąz-
ków, stoi w sprzeczności z zasadą 
zapewnienia tymże jednostkom 
udziału w dochodach publicznych 
odpowiednio do przypadających im 
zadań” – uznali w przyjętym doku-
mencie radni.

Stanowisko sejmiku zostało skie-
rowane do premiera oraz ministra 
klimatu i środowiska.                   ABO
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Stanowisko przyjęto na lipcowej sesji, prowadzonej w trybie zdalnym przez przewodniczącą sejmiku Małgorzatę 
Waszak-Klepkę.
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Wicemarszałek Wojciech Jankowiak
– odpisał Zofii Itman w spra-
wie odbudowy przystanku 
kolejowego Patrzyków na linii 
Warszawa – Kunowice. Wska-
zał, że rządowy program roz-

budowy / modernizacji przystanków kole-
jowych na lata 2021-2025 powstał w opar-
ciu o rządową diagnozę społeczno-gospo-
darczą, pod kątem dostępu społeczeństwa 
do kolei. Lokalizacje nowych przystanków 
były przedmiotem analiz wykonywanych 
przez PKP PLK we współpracy z Minister-
stwem Infrastruktury. W przypadku Pa-
trzykowa jest to w zasadzie odtworzenie 
istniejącego do połowy lat 90. XX wieku 
przystanku, w nieco zmienionej lokaliza-
cji. Inicjatorem i wnioskodawcą jest gmina 
Kramsk, a szacowany przez PKP PLK koszt 
budowy wynosi około 7 mln zł. W ramach 
programu samorząd województwa wystę-
puje jako organizator publicznego trans-
portu zbiorowego, z którym właściwe ko-
mórki PLK powinny konsultować przyjęte 
rozwiązania.
– odpowiedział na zapytania Adama Bogry-
cewicza.
W odniesieniu do spotkania w związku 
z otwarciem DW 123 po modernizacji po-
informował, że szczegóły każdego podob-
nego wydarzenia, w tym przypadku or-
ganizowanego przez WZDW, ustalane są 
z zarządem województwa (decernentem) 
oraz z władzami lokalnego samorządu, jeśli 
ten włącza się w jego organizację. Z uwa-
gi na stan zagrożenia epidemiologicznego 
uroczystość miała charakter symboliczny, 
a lista gości ograniczała się do przedstawi-
cieli okręgu obejmującego część powia-
tu czarnkowsko-trzcianeckiego, na terenie 
którego zrealizowano inwestycję, i została 
zaproponowana oraz uzgodniona z wła-
dzami gminy Krzyż Wielkopolski, które 
współorganizowały wydarzenie. Żadne 
z powyższych działań nie było próbą wy-
kluczenia, pominięcia czy dyskryminacji 
kogokolwiek, a jedynie miało na celu ogra-
niczenie liczby uczestników do osób, które 
bezpośrednio lub pośrednio były zaanga-
żowane lub realnie wspierały inwestycję na 
wszelkich etapach jej przygotowania bądź 
prowadzenia.
W sprawie budowy ronda w Chodzieży 
w ramach drogi wojewódzkiej nr 193 prze-
kazał, że zwrócono się do Wojewódzkie-
go Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu 
z prośbą o dokonanie analizy i przedsta-
wienie możliwych działań na wskazanym 
obszarze pozwalających na podjęcie reali-
zacji przedmiotowego zadania.
– odniósł się do interpelacji Ewy Panowicz 
dotyczącej naprawy DW 309 w Bojano-
wie. Poinformował, że prace z zakresu od-
chwaszczenia chodników i koszenia traw 
zostały powierzone firmom zewnętrznym. 
Przeprowadzona w terenie wizja nie wyka-
zała, by przedmiotowy odcinek był w nie-
odpowiednim stanie technicznym, stwarza-
jącym zagrożenie dla jego użytkowników.
– w sprawie budowy ścieżek rowerowych 
przy przebudowie lub budowie nowych 
dróg wojewódzkich poinformował Mar-
ka Sowę, że każdorazowo przed przystą-
pieniem do realizacji nowego przedsię-
wzięcia analizuje się również możliwość 
uwzględnienia takich obiektów. Ocenia się 
najbardziej korzystne warianty przebiegu 
potencjalnej inwestycji, mając na uwadze 
np. wnioski od samorządów lub osób pry-

watnych, uwarunkowania terenu, wprowa-
dzenie rozwiązań najmniej uciążliwych dla 
właścicieli nieruchomości, przez które pla-
nowane przedsięwzięcie ma przebiegać. 
Pod uwagę bierze się przede wszystkim 
bezpieczeństwo wszystkich użytkowników 
dróg, nie zapominając o kosztach realizacji 
zaprojektowanych inwestycji.

Członek zarządu województwa  
Jacek Bogusławski
– odpisał Henrykowi Szymań-
skiemu na temat możliwości 
wykorzystania zużytego pod-
łoża po uprawie pieczarek na 

polach uprawnych przez rolników. Wskazał, 
że przepisów ustawy o odpadach nie sto-
suje się do biomasy w postaci innych, nie-
będących niebezpiecznymi, naturalnych 
substancji pochodzących z produkcji rol-
niczej lub leśnej, jednakże z wyłączeniem 
producentów pieczarek, którzy nie prowa-
dzą działalności rolniczej oraz producen-
tów kwalifikujących podłoże jako odpad 
np. o kodzie 02 01 99. Wówczas producent 
pieczarek jako wytwórca odpadów powi-
nien przekazać je wyłącznie podmiotom 
posiadającym odpowiednie uprawnienia 
do ich zagospodarowania. Jeśli zużyte pod-
łoże po uprawie pieczarek (biomasa) wyko-
rzystywane jest w rolnictwie, leśnictwie lub 
do produkcji z takiej biomasy za pomocą 
procesów lub metod, które nie są szkodli-
we dla środowiska ani nie stanowią zagro-
żenia dla życia i zdrowia ludzi, to nie jest 
konieczne uzyskanie zezwolenia na prze-
twarzanie odpadów.
– w odniesieniu do zapytania Adama Bo-
grycewicza przekazał, że UMWW nie pro-
wadził korespondencji w sprawie działki 
1321/2 obręb 19, należącej do gminy Piła. 
Podkreślił, że umowa na ponad 23 mln zł, 
podpisana z powiatem pilskim przed sie-
dzibą ZST przy ul. Ceglanej, jest powodem 
do dumy i radości. Prawo do przeżywania 
sukcesu z podpisania umowy mogą mieć 
osoby, które opracowywały wniosek o dofi-
nasowanie, wspierały tę inicjatywę nie tyl-
ko słowem oraz te, które w najważniejszym 
momencie mają możliwość podniesienia 
ręki za przyjęciem budżetu województwa,  
a tym samym faktycznie popierają takie 
dofinansowanie. Wyraził również nadzieję, 
że radny będzie wspierał takie inicjatywy, 
głosując m.in. za przyszłorocznym budże-
tem województwa.

Dyrektor Biura Prawnego UMWW 
Małgorzata Ratajczak
– odpowiedziała z upoważ-
nienia marszałka na zapy-
tanie Adama Bogrycewicza 
w sprawie konfliktu intere-

sów w działalności członka zarządu woje-
wództwa Jacka Bogusławskiego. Wskaza-
ła, że ustawodawca – w art. 6 ust. 1 ustawy 
o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 
publiczne – zezwolił członkom zarządów 
województw na zasiadanie w radzie nad-
zorczej spółki z udziałem jednostki samo-
rządu terytorialnego, pod warunkiem ich 
wskazania przez wymienione w tym prze-
pisie podmioty. Powyższe oznacza, że usta-
wodawca uznał, iż taka sytuacja – zgod-
nie z obowiązującymi przepisami – nie jest 
przejawem stronniczości czy interesowno-
ści w rozumieniu zakazu, o którym mowa 
w art. 4 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy.   ABO

ZARZĄD ODPOWIADA
t

Przedstawiamy wyciąg z odpowiedzi udzielonych na wcześniejsze 
interpelacje i zapytania radnych.

Woda, sport i kultura
Województwo przekazuje pieniądze wielkopolskim  
gminom i powiatom.

Kilkanaście uchwał do-
tyczących przekazania 
z budżetu wojewódz-

twa pomocy finansowej jed-
nostkom samorządu teryto-
rialnego z Wielkopolski pod-
jęli radni, którzy obradowa-
li online na sesji sejmiku 19 
lipca.

Trzy z nich dotyczyły roz-
dysponowania dostępnych 
puli środków w ramach tego-
rocznych edycji programów, 
realizowanych przez samo-
rząd województwa.

Na retencję
Zaproponowana już po raz 
drugi „Deszczówka” to przed-
sięwzięcie wspomagające re-
tencjonowanie i wykorzy-
stanie wód opadowych z da-
chów obiektów użyteczności 
publicznej. Dofinansowanie 
w wysokości prawie miliona 
złotych trafi w tym roku do 
22 gmin i jednego powiatu. 
Samorządy najczęściej planu-
ją zbudować takie instalacje 
przy obiektach oświatowych 

lub sportowych (o podpisa-
niu pierwszych umów z gmi-
nami piszemy na stronie 3).

W ramach wprowadzone-
go po raz pierwszy progra-
mu „Kulisy kultury” 24 gmi-
ny dostaną pieniądze na za-
dania remontowe, a 6 – na 
inwestycyjne. Do ich dyspo-
zycji zarezerwowano ponad 
1,5 miliona złotych. Chodzi 
o modernizację infrastruktu-
ry takich obiektów, jak centra, 
ośrodki czy domy kultury.

Dla środowiska
Kolejny, również debiutują-
cy, program „Błękitno-zielo-
ne inicjatywy dla Wielkopol-
ski” ma wspierać inwestycje 
samorządów, które pomogą 
chronić i wzmacniać przyro-
dę oraz jej naturalne procesy. 
Wyłoniono 9 takich projek-
tów, na które JST dostaną od 
województwa niespełna 140 
tys. zł.

W środku sezonu urlopo-
wego z pewnością przydadzą 
się gminom pieniądze na 

działania i zakupy związane 
z ratownictwem wodnym. 
Decyzją radnych ponad 160 
tys. zł na zadania w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego 
przekazano do Buku, Cho-
dzieży, Krotoszyna, Sierako-
wa i Szamotuł.

Ważne zaplecze
W sumie ponad 1,2 milio-
na złotych rozdysponowano 
na mocy lipcowych sejmiko-
wych uchwał na inwestycje 
samorządów dotyczące spor-
tu i turystyki. Sześć kolejnych 
gmin będzie mogło podpisać 
z województwem umowy na 
dofinansowanie zadań w ra-
mach programu „Szatnia na 
medal”. Trzy gminy i jeden 
powiat podzielą między sie-
bie kilkaset tysięcy złotych 
na prace przy infrastruktu-
rze sportowej służącej lekko-
atletom. Z kolei do Gniezna, 
Krzyża Wlkp., Skulska i Śmi-
gla trafi dofinansowanie na 
zadania w zakresie upo-
wszechniania turystyki.   ABO

Po dłuższej przerwie spowo-
dowanej pandemią sejmikowi 
radni znów mogli odbyć część 
obrad „w terenie”. Komisja 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej 13 lipca gościła 
w zlokalizowanym w Witaszycz-
kach jarocińskim Zakładzie Go-
spodarki Odpadami. Radnym 
funkcjonowanie obiektu przy-
bliżyli prezes spółki i jednocześ-
nie członek komisji Witosław Gi-
basiewicz oraz burmistrz Jaro-
cina Adam Pawlicki. Z kolei 16 
lipca kilkoro radnych z Komisji 
Gospodarki mogło naocznie 
przekonać się, jak przebiega 
remont zamku będącego sie-
dzibą Ośrodka Integracji Euro-
pejskiej w Rokosowie.            ABO

RADNI RUSZYLI W TEREN
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Za tegoroczny chleb podziękujemy online
Samorząd województwa zaprasza wszystkich Wielkopolan na… „internetowe dożynki”.

Od początku swojego 
istnienia samorząd 
województwa co roku 

organizował regionalne do-
żynki w jednym z wielkopol-
skich miast. Wojewódzkie 
święto plonów odbywało się 
zarówno w mniejszych miej-
scowościach, jak i w najwięk-
szych miastach, z Poznaniem 
na czele. W 2020 roku po raz 
pierwszy, w związku z pande-
mią, wydarzenie nie odbyło 
się. W tym roku również nie 
zaplanowano organizacji do-
żynek w formie plenerowej. 
Tym razem świętowanie cza-
su zakończenia żniw i podzię-
kowanie rolnikom za ich cięż-
ką pracę ma się przenieść do 
przestrzeni internetowej. 

15 sierpnia rusza dożynko-
wa kampania #MamyChleb. 
Do połowy września warto za-
glądać do internetu (facebo-
ok.com/umwwpl/, kanał YT 
Wielkopolska: ZOOM youtu-
be.com/c/wielkopolskazoom, 
hasztagi #MamyChleb oraz 
#DożynkiWielkopolskie2021) 
i słuchać Radia Poznań.

Organizatorom zależy, by 
Wielkopolanie wirtualnie 

podzielili się chlebem, ale 
też zatrzymali się w codzien-
nym biegu, rozejrzeli się wo-
kół i z letnich plonów ziemi 
przygotowali okolicznościo-
we dekoracje. Służyć temu 
mają dwie akcje.

W konkursie „Podziel się 
zakwasem” wielkopolscy „do-
mowi piekarze” mogą wygrać 
robot do wyrabiania ciasta 
na chleb, zestaw foremek do 
wypieku, koszyk do wyrasta-
nia ciasta,  kamień piekarni-

czy czy zestaw ekologicznych 
mąk. Trzeba oznaczyć profil 
Dożynki Wielkopolskie 2021, 
dodać zdjęcie swojego wypie-
ku i zaprosić pod nim 3 oso-
by ze znajomych, z którymi 
chce się podzielić zakwasem 

na prawdziwy chleb. Oczywi-
ście – choć to już poza kon-
kursem – można też zorgani-
zować dla bliskich degustację 
swoich wypieków.

Z kolei akcję „Dożynkowe 
dekoracje” można chyba na-
zwać zbiorowym – choć prze-
kazanym wirtualnie – podzię-
kowaniem Wielkopolan dla 
naszych rolników za ich cało-
roczny trud. Samorząd zachę-
ca mieszkańców wojewódz-
twa do chwalenia się ozdo-
bami wykonanymi z darów 
natury, najlepiej w klimacie 
dożynkowym, poprzez wysy-
łanie zdjęć lub filmików z na-
graniami swoich kompozycji. 
Ułożenie tradycyjnych wień-
ców dożynkowych jest trud-
ną i czasochłonną sztuką, 
dlatego w ramach akcji moż-
na oczywiście przygotować 
prostsze kompozycje, które 
przyozdobią domy i ogrody. 
„Niech dary natury wielko-
polskiej ziemi posłużą nam 
do wykonania dekoracji, bez 
narzuconej formy. Dajmy się 
ponieść dożynkowej fanta-
zji!” – zachęcają samorzą-
dowcy.

Do kogo skierowane jest 
zaproszenie do udziału w tych 
„internetowych dożynkach”? 
Generalnie do wszystkich 
Wielkopolan, w szczególno-
ści zaś do osób, które poszu-
kują informacji o zdrowym 
odżywianiu, pieką chleb sa-
modzielnie oraz do aktyw-
nie działających na terenach 
wiejskich: domów kultury, 
kół gospodyń wiejskich, so-
łectw, stowarzyszeń i zrzeszeń 
z naszego regionu.

„Liczymy na to, że przenie-
sienie kampanii promującej 
święto plonów do internetu 
wzmocni i pobudzi zaintere-
sowanie tą tradycją w gronie 
mieszkańców Wielkopolski, 
zwłaszcza tych młodszych. 
Mamy nadzieję, że uda nam 
się w nowatorski sposób kul-
tywować wieloletnią tradycję, 
docierając z nią do jak naj-
większej liczby odbiorców” 
– podkreślają organizatorzy 
akcji. 

Efekty obu dożynkowych 
wirtualnych przedsięwzięć 
będziemy prezentować rów-
nież na łamach „Monitora 
Wielkopolskiego”.               ABO
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Samorząd województwa zachęca, by za tegoroczne plony i wypiekany z nich chleb w Wielkopol-
sce podziękować w nietypowy sposób.
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Dla fotografów

Do 30 października można 
nadsyłać zgłoszenia i zdjęcia 
do konkursu „Wielkopolska 
Press Photo 2021”, organizo-
wanego przez Wojewódzką 
Bibliotekę Publiczną i Cen-
trum Animacji Kultury w Po-
znaniu. Pasjonaci fotografii 
mogą przysłać maksymal-
nie po trzy prace w każdej 
z sześciu kategorii: „Wydarze-
nia”, „Człowiek i jego pasje”, 
„Życie codzienne”, „Sport”, 
„Przyroda i ekologia”, „Czas 
pandemii”.

Festiwal aktorów

Teatr im. W. Bogusławskiego 
w Kaliszu zaprasza w dniach 
18-25 września na 61. Kali-
skie Spotkania Teatralne – 
Festiwal Sztuki Aktorskiej. 
Wydarzenie zaplanowano 
początkowo w maju, ale or-
ganizację utrudniła pande-
mia. Jak co roku na kaliskiej 
scenie w konkursowe szranki 
staną artyści i zespoły, które 
w ostatnich kilkunastu mie-
siącach zdobyły uznanie za-
równo polskiej publiczności, 
jak i teatralnych krytyków.

Pływać w kosmosie

Na 18 września na scenie Te-
atru Nowego w Poznaniu 
zaplanowano premierę spek-
taklu pt. „Tak sobie w kosmo-
sie pływam”. Dorota Abbe, 
pomysłodawczyni i reżyser-
ka spektaklu, przyjrzała się 
wynikom ankiety przeprowa-
dzonej wśród nastolatków: 
– Ze wszystkich wyłania się 
obraz samotnych i nieszczę-
śliwych młodych ludzi, którzy, 
zamiast przeżywać najpięk-
niejsze lata życia, zamykają 
się w domach, okaleczają się, 
nierzadko jedyne rozwiązanie 
swoich problemów dostrze-
gając w samobójstwie.        RAK

Z REGIONU

POLECAMY
t

WIĘCEJ PROPOZYCJI INSTYTUCJI
KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA:

www.umww.pl/kultura
t

Prace drogowców kojarzą nam się 
(poza korkami) z wysypywaniem 
kruszywa, wylewaniem asfaltu 
czy malowaniem pasów. Podczas 
wakacji Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu zaintry-
gował kierowców innymi zadania-
mi. W Obornikach, na betonowych 
ekranach wzdłuż „małej” obwodni-
cy przy DW nr 178, powstał mural 
nawiązujący (dzięki inicjatywie sa-
morządu gminy) do zielonego oto-
czenia Łazienek i dawnego mostu 
kolejowego, który znajdował się 
w tym miejscu. W Gnieźnie z kolei 
drogowcy na kilkanaście tygodni… 
przesunęli ważący 180 ton stulet-
ni wiadukt, który po gruntownym 
remoncie wrócił już na swoje stare 
miejsce przy DW nr 260.              RAK

DROGOWCY INWESTUJĄ W PRZESUWANIE WIADUKTÓW I… MALOWANIE MURALI
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Samorządy chcą przywrócić kolej
Czy pociągi z pasażerami pojawią się na pięciu wielkopolskich liniach?

Jak już informowaliśmy, 
samorząd województwa 
zgłosił pięć linii kolejo-

wych z Wielkopolski w na-
borze do programu „Kolej+”. 
Wszystkie zakwalifikowano 
do II etapu. Chodzi o trasy: 
Międzychód – Szamotuły, 
Czarnków – Rogoźno – Wą-
growiec, Śrem – Czempiń, 
Gostyń – Kąkolewo oraz Tu-
rek – Konin. Pierwsze cztery 
to linie, na których już kiedyś 
kursowały składy pasażerskie, 
w ostatnim przypadku mowa 
o budowie nowych torów.

Zanim zapadnie ostatecz-
na decyzja o tym, czy i które 
projekty dostaną rządowe do-
finansowanie, konieczne jest 
przygotowanie tzw. wstęp-
nych studiów planistycz-
no-prognostycznych, które 
określą przewidywania doty-
czące potencjalnych pasaże-
rów i zakresu koniecznych do 
wykonania prac. W każdym 
przypadku połowę kosztów 
dokumentacji pokryje woje-
wództwo, a pozostałą część – 

samorządy, których dotyczy 
przebieg danej linii.

Warte kilka milionów zło-
tych umowy z wyłonionymi 
wykonawcami studiów za-
warto ostatnio w UMWW. 13 
lipca wicemarszałek Krzysz-
tof Grabowski podpisał je 
na linię do Międzychodu, 
a 15 lipca na trasy Czarn-
ków – Rogoźno – Wągro-

wiec i Śrem – Czempiń, na-
tomiast 6 sierpnia wicemar-
szałek Wojciech Jankowiak 
parafował dokumenty doty-
czące Turku i Gostynia.

– Samorząd wojewódz-
twa zawsze stawiał na trans-
port zbiorowy, kolejowy i te 
umowy dowodzą, że jeste-
śmy konsekwentni w naszych 
działaniach – podkreślił po 

podpisaniu umów Wojciech 
Jankowiak. – Cieszę się, że 
ostatecznie udało się poro-
zumieć w kwestii współfi-
nansowania dokumentacji 
ze wszystkimi samorząda-
mi, choć w niektórych przy-
padkach budziło to niemałe 
emocje.

–  Mamy nadzieję, że po 
uzyskaniu zamówionej te-

raz dokumentacji wystar-
czy środków, żeby te inwe-
stycje zrealizować, bo to bę-
dzie proces bardzo kosztow-
ny. Ufam, że mimo wszystko 
uda się do tego doprowadzić, 
bo w ten sposób zwiększymy 
możliwości komunikacyjne 
naszego regionu – zaznaczył 
z kolei Krzysztof Grabow-
ski.                                     ABO

FO
T.

 2
X 

A
RT

U
R 

BO
IŃ

SK
I

Umowę dotyczącą trasy do Międzychodu podpisywał 13 lipca 
wicemarszałek Krzysztof Grabowski…

…a dokumenty na linie do Gostynia i Turku parafował 6 sierpnia 
wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Uznani wykonawcy, rockowe brzmienie z elementami folku, do-
tarcie do szerokiego grona odbiorców z przekazem o ludziach 
i decyzjach, które kształtowały piastowską Polskę – to założenia 
projektu muzycznego realizowanego przez Muzeum Początków 
Państwa Polskiego w Gnieźnie. „Piast Superstars” został dofi-
nansowany m.in. przez samorząd województwa. Przedsięwzię-
cie ma popularyzować najstarsze dzieje Polski, ze szczególnym 
uwzględnieniem życia i dokonań pierwszych książąt i królów.  

– Pragniemy przedstawić naszych władców jako ludzi z krwi i ko-
ści, którzy musieli podejmować trudne decyzje, mające wpływ 
na nasze państwo. Nie chcemy rzucać datami i opisywać zda-
nie po zdaniu, co i kiedy miało miejsce. Zależy nam, by forma 
i przekaz były czytelne dla słuchaczy i budziły emocje – mówi 
inicjator projektu i autor słów Michał Pilas. Jeszcze w sierpniu 
dostępne mają być premiery teledysków z utworami „Na Koło-
brzeg!” (opowieść o Bolesławie III Krzywoustym w wykonaniu 
Marka Piekarczyka – na zdjęciu) oraz  „Czy mam wejść do wody?” 
(Dariusz Malejonek w roli Mieszka I). Zdjęcia do nich kręcono 
w lipcu na kołobrzeskiej plaży i w Gnieźnie.                                ABO

PIASTOWIE JAKO GWIAZDY, CZYLI O PIERWSZYCH POLSKICH WŁADCACH NA ROCKOWO I FOLKOWO
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Przygoda w lesie
Kemping, pole namiotowe lub biwak w głuszy – każdy znajdzie coś dla siebie.

Pandemia sprawiła, że 
więcej Polaków spę-
dza tegoroczne waka-

cje w kraju. Efekt? Przepeł-
nione nadmorskie miejsco-
wości, problemy ze znalezie-
niem noclegów czy miejsc… 
na plaży, kolejki turystów na 
górskich szlakach, tłumy go-
ści w każdym nieco bardziej 
znanym i cenionym krajobra-
zowo czy historycznie miej-
scu. 

Gdzie zatem wyjechać, by 
wypocząć i uniknąć zgiełku? 
Na przykład do lasu.

Dzikie spanie
„Zanocuj w lesie” – to nowa 
propozycja Lasów Państwo-
wych, które od 1 maja udo-
stępniły turystom w każdym 
z 429 nadleśnictw specjal-
nie przygotowane miejsca. 
W każdym może nocować 
maksymalnie dziewięć osób, 
ale nie dłużej niż dwie noce 
z rzędu. Wtedy nie trzeba na-
wet nigdzie zgłaszać swojego 
pobytu, ważne tylko, by zo-
stawić po sobie porządek, by 
inni turyści mogli skorzystać 
z bazy. Jeśli grupa jest więk-
sza albo noclegów ma być kil-
ka, należy… wysłać e-mail do 
nadleśnictwa.

Takie wypady z namiotem 
(pieszo czy rowerem) do lasu 
i spanie w głuszy są coraz 
bardziej popularne i zyska-
ły swoją (choć anglojęzycz-
ną) nazwę bushcraft. Nie jest 
to bowiem w pełni zorgani-
zowane pole biwakowe, a ra-
czej polana i nocleg w środ-
ku lasu wymagające pewnego 
przygotowania. Chodzi o to, 
by uciec choć na weekend 
od cywilizacji i mieć frajdę 
z podstawowych czynności: 
przygotowania sobie jedze-
nia na łonie natury, kąpieli 
w strumyku, rozpalenia ogni-
ska w wyznaczonym miejscu. 

Gratis mamy wiele atrak-
cji: brak prądu, wypoczywa-

my sami, zdobywamy nowe 
umiejętności, poznajemy 
z bliska świat roślin i zwie-
rząt, otwieramy umysł na 
bodźce z otaczającego nas 
środowiska.

Bliżej cywilizacji
– Kontakt z naturą to dla jed-
nych ucieczka od codzienno-
ści, dla innych próba odnale-
zienia równowagi. Są tacy, dla 
których obcowanie z przyro-
dą jest pasją, ale znajdą się 
i tacy, dla których będzie ono 
wyzwaniem – tłumaczy Ar-
tur Krysztofiak, dyrektor biu-
ra Wielkopolskiej Organiza-
cji Turystycznej.

Nie każdy wytrzyma wszak 
2-3 dni bez prysznica czy ką-

pieli, ale też nie każdy ma 
w sobie tyle odwagi, by sa-
motnie spędzić noc w lesie. 
Jeśli jednak ktoś chciałby 
zanocować pod namiotem, 
tylko bliżej zdobyczy cywi-
lizacji, można wybrać ofertę 
jednego z licznych wielkopol-
skich pól biwakowych i na-
miotowych.

WOT wydała właśnie 
przewodnik pt. „Wielkopol-
ska. Kemping – karawaning 
– biwak”, który (podobnie 
jak wersja cyfrowa na www.
wielkopolska.travel) zawiera 
krótki opis, nazwę, dokładny 
adres, dane kontaktowe i in-
formacje dotyczące usytuo-
wania, wielkości obiektu oraz 
jego ofertę. Gościnne kem-
pingi, pola namiotowe i bi-
wakowe, gospodarstwa agro-
turystyczne oferują turystom 
bezpieczny nocleg, dostęp do 

toalet czy kuchni, prąd, miej-
sce na ognisko itp.

Jeśli nie posiadamy włas-
nego sprzętu sportowego czy 
turystycznego, zawsze można 
go wypożyczyć. Oferta kem-
pingowych wypożyczalni jest 
bogata. Są w niej: rowery, hu-
lajnogi, rolki, kajaki, rowery 
wodne, łodzie, barki, jachty, 
deski SUP, akcesoria do win-
dsurfingu, kijki do nordic 
walking. 

– Bardzo często na terenie 
ośrodków znajdują się boiska 
sportowe, a wypożyczalnie 
oferują sprzęt do gier. Place 
zabaw i siłownie na świeżym 
powietrzu nie są już nowoś-
cią w ofercie. Niektóre obiek-
ty starają się wyróżnić, zakła-

dając np. park linowy lub or-
ganizując spływy kajakowe, 
rejsy spacerowe, jazdy kon-
ne i grzybobrania, a czasem 
wycieczki po okolicy z prze-
wodnikiem – wymienia Ar-
tur Krysztofiak.

Przyczepa lub kamper
Pandemia wpłynęła też na 
szybki rozwój innego seg-
mentu turystyki indywi-
dualnej. Od lata 2020 roku 
kilkukrotnie zwiększyła się 
liczba osób wypożyczają-
cych lub kupujących na włas-
ność przyczepy kempingowe 
lub kampery. Na ulicach na-
szych miast coraz częściej 
widać charakterystyczne dla 
turystów pojazdy, zaopatrzo-
ne dodatkowo w rowery czy 
sprzęt wodny.

– Jeszcze kilkanaście lat 
temu latem na polskich kem-

pingach królowały przyczepy, 
jednak ostatnimi czasy coraz 
większą popularnością cieszą 
się kampery. Nie ma jedno-
znacznej odpowiedzi na py-
tanie, co jest lepszym wybo-
rem. To od właściciela zależy, 
jakie środki chce przeznaczyć 
na zakup sprzętu i jak zamie-
rza go użytkować – mówi To-
masz Wiktor, dyrektor De-
partamentu Sportu i Tury-
styki UMWW.

Przyczepa, zarówno nowa, 
jak i używana, jest tańsza od 
kampera i ma niższe koszty 
eksploatacji. Dba się o nią 
inaczej – nie potrzebuje wy-
miany płynów i przeglądu sil-
nika. Można ją także odcze-
pić od samochodu i zostawić 
na kempingu, a samochodem 
zwiedzać okolicę lub jechać 
na zakupy. Przyczepa świet-
nie sprawdzi się na krótszych 
wyjazdach.

Z kolei kamperem może-
my poruszać się po drogach 
z większą prędkością i łatwiej 
nim manewrujemy. Z du-
żym prawdopodobieństwem 
mniej zapłacimy za pobyt na 
kempingu – przyczepa i sa-
mochód często wymienia-
ne są w cenniku osobno. No 
i w kamperze przenocujemy 
także poza polem biwako-
wym, nawet zimą (pamięta-
my obrazki, kiedy z powo-
du koronawirusa zamknięto 
zimą hotele, a przy otwartych 
stokach narciarskich stanęli 
w kamperach fani zjazdów na 
desce czy nartach).

Zarówno przyczepy, jak 
i kampery zapewniają nam 
wygodę: wyposażone są 
w miejsca noclegowe, anek-
sy kuchenne, toalety, miej-
sca do wypoczynku czy spe-
cjalne namioty. Ich zaletą jest 
możliwość podróżowania, 
zwiedzania i noclegu nawet 
w kilkunastu miejscowoś-
ciach podczas krótkiego ur-
lopu.                                    RAK
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Mimo urlopu pod namiotem czasami trzeba wziąć do ręki laptop.

W naszym regionie znaj-
dziemy wiele propozycji 
dla gości zainteresowanych 
turystyką wodną. Liczne 
jeziora, czyste rzeki i szla-
ki wodne przyciągają coraz 
więcej żeglarzy, motoro-
wodniaków i kajakarzy. 

Dla osób ceniących taką 
właśnie formę wypoczynku 
przygotowano przed laty pro-
jekt (nadal rozwijany i pro-
mowany) pn. Wielka Pętla 
Wielkopolski. To najdłuższy 
w Polsce znakowany szlak 
wodny, który liczy niemal 700 
kilometrów. Tworzą go dwie 
największe wielkopolskie rze-
ki: Warta i Noteć oraz kilka 
kanałów żeglownych i jezior. 

Mariny i tawerny
– Pod względem infrastruk-
tury WPW trzyma przyzwo-
ity poziom, choć miejscami 
inwestycje nadal są potrzeb-
ne. W ciągu ostatniej dekady 
powstało wiele marin i przy-
stani. Mają one różny stan-
dard, od takich, które za-
pewniają podstawowe usługi 
dla wodniaków, po napraw-
dę europejskie obiekty, ofe-
rujące restaurację lub tawer-
nę, noclegi, a nawet czarter 
łodzi i kajaków – informu-
je Tomasz Wiktor, dyrektor 
Departamentu Sportu i Tu-
rystyki UMWW, jednocześ-
nie zapalony wodniak i pre-
zes Wielkopolskiej Organiza-
cji Turystycznej.

Do ciekawych przedsię-
wzięć należą mariny w Czarn-
kowie i Drawsku (Noteć) oraz 
Nowym Mieście i Czerwona-
ku (Warta). Zdecydowanie 
największa jest jednak mari-
na w Ślesinie. 

– Nadal czekamy na rea-
lizację dużej mariny w Po-
znaniu, jednak w ostatnich 
latach znacznie rozbudowa-
no przystań w Starym Por-
cie. Możliwość zacumowa-
nia z widokiem na katedrę 
i niecałe 10 minut spaceru 
od Starego Rynku jest ku-

szącą opcją – dodaje Tomasz 
Wiktor.

– Trudno oszacować czas 
potrzebny na pokonanie ca-
łej pętli. W przypadku jachtu 
motorowego rejs potrwa od 
2 do 3 tygodni, w zależności 
od pogody i długości posto-
jów. Jeśli ktoś miałby ambicję 
pokonać cały szlak kajakiem, 
to musi przygotować się na 
wiele tygodni wiosłowania – 
wyjaśnia Artur Krysztofiak, 
dyrektor biura WOT. – Oczy-
wiście nie trzeba płynąć ca-
łości. Wspomniane mariny 
i przystanie pozwalają wybrać 
tylko fragmenty szlaku i za-
planować weekendowy lub 
kilkudniowy rejs czy spływ.

Weekend na łodzi
– Rejs łodzią lub spływ kaja-
kiem to zupełnie inny spo-
sób zwiedzania niż jazda au-
tem czy rowerem. Z poziomu 
wody zupełnie zmienia się 
nam perspektywa, a czasami 
dostrzegamy rzeczy niewi-

doczne. To też najlepszy spo-
sób na bliski kontakt z naturą 
i nieco oderwania się od co-
dziennego zgiełku i pośpie-
chu, zwłaszcza, jeśli mieszka-
my w dużym mieście – zachę-
ca Artur Krysztofiak.

Dokąd warto się wybrać?
Wiosnę i początek sezo-

ny wodnego najlepiej zacząć 
w Nadwarciańskim Parku 
Krajobrazowym, kiedy to na 

Wypoczynek             nad wodą

FO
T.

 2
X 

PI
O

TR
 R

AT
A

JC
ZA

K

Windsurfing można trenować m.in. nad Jeziorem Kaliszańskim.

Kontakt z naturą to dla jednych 
ucieczka od codzienności, dla innych 
próba odnalezienia równowagi

t

Rejs łodzią lub 
spływ kajakiem 
to zupełnie 
inny sposób 
zwiedzania niż 
jazda autem  
czy rowerem

t
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Rowerowe atrakcje
W Wielkopolsce nie brakuje ciekawych miejsc, które warto zwiedzić na dwóch kółkach.

W ostatnich kilkuna-
stu latach w Wiel-
kopolsce powstało 

wiele kilometrów nie tylko 
bezpiecznych i wygodnych 
dróg rowerowych, ale także 
zintegrowanych z nimi kole-
jowych centrów przesiadko-
wych. 

– Łącząc te dwa sposoby 
przemieszczania, oszczędza-
my środowisko oraz dbamy 
o zdrowie własne i naszych 
współmieszkańców. A jeśli 
przy okazji mamy szansę na 
odkrycie nowych, być może 
nieznanych nam dotychczas 
miejsc, grzechem byłoby nie 
skorzystać – uśmiecha się 
Andrzej Kaleniewicz z De-
partamentu Sportu i Tury-
styki UMWW, prywatnie do-
świadczony cyklista. 

Pan Andrzej proponu-
je czytelnikom „Monitora” 
cztery trasy wycieczek rowe-
rowych po Wielkopolsce. Łą-
czy je kilka wspólnych cech: 
są to szlaki bezpieczne, pro-
wadzące głównie odseparo-
wanymi od ruchu samocho-
dowego drogami rowerowy-
mi bądź krótkimi fragmen-
tami szos o uspokojonym 
ruchu, ewentualnie wygod-
nymi drogami szutrowymi.

– To propozycje dla po-
czątkujących lub mało za-
awansowanych rowerzystów, 
względnie rodziców z dzieć-
mi w każdym wieku. I co 
najważniejsze: do wszyst-
kich czterech punktów star-
tu można dotrzeć wygodnym 
i nowoczesnym taborem Ko-
lei Wielkopolskich – zaznacza 
Andrzej Kaleniewicz.

Najpierw na północ
Pierwsza trasa (Oborniki – 
Dąbrówka Leśna – Stobni-
ca – Oborniki) liczy łącznie 
36 km, a czas spokojnej jaz-
dy z przystankami to 4 godz. 

– To idealna trasa na week-
end, gdy w lesie nie odbywa-
ją się prace, bo spotkanie 
z ciężarówkami wywożącymi 

drewno oznacza spory kurz 
na szutrowej ścieżce – ostrze-
gają eksperci.

Jeśli chodzi o atrakcje, to 
przewodniki wskazują: trzy 
zabytkowe kościoły w Obor-
nikach, dostrzegalnię prze-
ciwpożarową z piękną pano-
ramą koło Dąbrówki Leśnej, 
położoną nieopodal budowę 
gigantycznego zamku w Stob-
nicy. W tej samej wsi warto 
obejrzeć nieczynny most ko-
lejowy na Warcie o konstruk-
cji kratownicowej. Powrót do 
Obornik odbywa się niespeł-
na 12-kilometrową drogą ro-
werową, biegnącą dawnym 
szlakiem kolejowym. 

Jedziemy na zachód…
Druga propozycja dla cykli-
stów to licząca 45 km trasa: 
Wolsztyn – Niałek Wielki 
– Obra Świętno – Wilcze – 
Rudno – Świętno – Kębłowo 
– Stary Widzim – Berzyna – 
Wolsztyn. Czas jazdy z przy-
stankami to około 5 godz.

– Wśród atrakcji na trasie 
są: parowozownia w Wolszty-
nie; muzeum Roberta Kocha 

– odkrywcy prątka gruźli-
cy i pałeczki wąglika; willa 
Marcina Rożka – znakomi-
tego rzeźbiarza, skansen bu-
downictwa drewnianego oraz 
piękne otoczenie pałacowo-
-parkowe i dwa jeziora. Na 
trasie czekają też m.in.: klasz-
tor pocysterski w Obrze, po-
ewangelicki kościół szachul-
cowy w Świętnie, które przez 
218 dni 1919 roku było stolicą 
najmniejszego uznanego mię-
dzynarodowo państwa świa-
ta (Republika Świętnieńska) – 
zachęca Andrzej Kaleniewicz. 

Nieopodal znajduje się 
drewniana wieża widokowa, 
z której, przy dobrej widocz-
ności, można zobaczyć Kar-
konosze. Ponadto – możli-
wość kąpieli w jeziorach wsi: 
Wilcze i Rudna oraz drewnia-
ny kościół i zabytkowy układ 
urbanistyczny w Kębłowie. 

…oraz na południe
Podobnej długości tra-
są dla cyklistów jest 46-km 
(i pięciogodzinna) propo-
zycja: Kościan – Pianowo – 
Stare Oborzyska – Słonin – 
Czempiń – Witkówki – Racot 
– Gryżyna – Nowy Dębiec – 
Kościan. 

Jeśli mamy do dyspozy-
cji więcej czasu, w Kościa-
nie warto wybrać się na tra-
sę spływu kajakowego, która 
okrąża historyczne centrum 
miasta w kształcie serca oraz 
wejść na wieżę ciśnień z im-
ponującą ścianką wspinacz-
kową i obserwatorium astro-
nomicznym. Warto odwie-
dzić też Muzeum Regionalne 
z dioramą, zabytkowe cen-
trum Kościana z ratuszem, 

kościołami, pozostałościami 
murów miejskich i parkiem 
miejskim typu leśnego.

Czempiń to kolejne wielko-
polskie miasteczko z zespo-
łem pałacowo-parkowym, 
dwoma zabytkowymi koś-
ciołami oraz ciekawym „szla-
kiem szklanych pocztówek”, 
które pozwalają na zabawę 
z tzw. rozszerzoną rzeczy-
wistością bez użycia elektro-
nicznych gadżetów. Z kolei 
w Racocie warto zobaczyć 
pałac Jabłonowskich – rezy-
dencję prezydenta RP w okre-

sie międzywojennym wraz 
ze stadniną koni. Gryżyna 
szczyci się natomiast neogo-
tyckim kościołem parafial-
nym i barokowym zespołem 
parkowo-dworskim. 

Wschód z atrakcjami
Najkrótsza z naszych tras to: 
Konin – Rudzica – Anielew 
– Grąblin – Licheń Stary – 
Obory – Gosławice – Wie-
ruszew – Wola Łaszczowa – 
Posada – Konin. Liczy 31 km 
i na jej pokonanie potrzeba 
3 godz.

Niezależnie od stopnia re-
ligijności, pierwsza wizyta 
w Licheniu Starym zawsze 
jest niezapomniana. Potężna 
bryła kościoła, nawiązująca 
formą do falującego łanu zbo-
ża, z pozłacaną kopułą o wiel-
kości niewiele ustępującej tej 
należącej do bazyliki św. Pio-
tra w Rzymie, postawiona po-
środku pól uprawnych, robi 
wrażenie. Warto tam też wje-
chać lub wejść na wieżę wi-
dokową – rozciąga się z niej 
krajobraz, który zapiera dech 
w piersiach.

Klimat do skupienia o wiele 
łatwiej znaleźć jednak w koś-
ciele pw. św. Doroty, w któ-
rym poprzednio znajdował 
się, uznany za cudowny, obraz 
MB Licheńskiej. Obecnie jest 
on najważniejszym elemen-
tem ołtarza w bazylice.

W Gosławicach warto 
zwiedzić Muzeum Okręgowe 
w gotyckim zamku i zwrócić 
uwagę na „transatlantyk” – 
to jest Elektrownię Pątnów, 
widoczną na przeciwległym 
brzegu Jeziora Gosławskiego. 
Ostatnią atrakcją przed po-
wrotem do miasta jest Jezio-
ro Turkusowe. Przy słonecz-
nej pogodzie można zrobić 
sobie selfie (choć ostrzega-
my, by nie podchodzić zbyt 
blisko grząskiego i zdradli-
wego brzegu) i (przy odrobi-
nie fantazji) uznać je za pa-
miątkę z pobytu na Maledi-
wach.                                    RAK
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Trasy dla cyklistów są bezpieczne i wygodne, oddalone zazwyczaj od ruchu samochodowego.

rozlewiska i łąki nad War-
tą zlatują się tysiące ptaków, 
w tym wiele rzadkich. Rów-
nie piękne widoki o tej porze 
roku gwarantuje też szeroka 
dolina Noteci. Niezależnie 
od pory roku, niezwykle ma-
lowniczy jest odcinek Warty 
w Rogalińskim Parku Krajo-
brazowym. Stąd tylko kawa-
łek dzieli nas od Poznania, 
gdzie można zakończyć rejs 
lub zatrzymać się na dłużej. 

Z kolei teraz, w pełni lata, 
kiedy słońce mocniej grze-
je, wytchnienie znajdzie-
my, płynąc skrajem Puszczy 
Noteckiej, od Obrzycka do 
Skwierzyny.

Wygodna łódź wydaje się 
być pierwszym wyborem, je-
śli chodzi o spędzenie na rze-
ce weekendu czy kilku dni. 
Prawdą jest, że zapewnia 
najwięcej komfortu, pozwa-
la zabrać w drogę niezbędne 
rzeczy, a w razie czego daje 
schronienie przez deszczem 
lub słońcem. 

– Wielka Pętla Wielkopol-
ski to szlak zaprojektowany 
przede wszystkim dla łodzi 
z silnikiem: spalinowym lub 
elektrycznym. Po szlaku nie 
można pływać żaglówkami. 
Uniemożliwiają to niskie mo-
sty czy linie energetyczne za-
wieszone nad wodą. Jedynie 
jeziora w okolicach Konina 
i Ślesina pozwalają na rejs 
pod żaglami – instruuje To-
masz Wiktor.

Nie trzeba posiadać własnej 
łodzi lub jachtu. Kilkanaście 
firm czarterowych dysponuje 
jednostkami o różnych roz-
miarach, można zatem wy-
brać się w romantyczny rejs 
we dwoje, a można też zabrać 
ze sobą większą ekipę znajo-
mych. Do prowadzenia tych 
łodzi nie są potrzebne upraw-
nienia sternika motorowod-
nego, ale warto poznać pod-
stawy żeglugi i oznakowanie 
szlaków.

Nie każdy ma jednak chęć 
czy umiejętności, by pływać 

żaglówką czy łodzią moto-
rową. 

Kajakiem po regionie
Dla tych, którzy chcą spę-
dzić na wodzie kilka godzin 
zamiast kilku dni, a także dla 
rodzin z dziećmi, atrakcyjną 
ofertą może być spływ kaja-
kowy. Co roku niezliczeni ka-
jakarze przemierzają zarów-
no WPW, jak i mniejsze wiel-
kopolskie rzeki, szukając ak-
tywnego wypoczynku.

Tradycją są już zorgani-
zowane spływy na Warcie 
w okolicach Konina oraz 
z Puszczykowa do Poznania. 
Dużo kajakarzy można rów-
nież spotkać na jednym z naj-
dzikszych odcinków War-
ty, czyli w Nadwarciańskim 
i w Żerkowsko-Czeszewskim 
Parku Krajobrazowym.

Najchętniej wybierane są 
jednak trasy północnej Wiel-
kopolski na Rurzycy, Drawie, 
Gwdzie czy Wełnie. Prowa-
dzą przez gęste lasy, często 
przecinają liczne w tym rejo-
nie jeziora. Bardziej doświad-
czeni kajakarze mogą spró-
bować swoich sił na Łobżon-
ce lub Płytnicy. Ciekawostką 
jest Wełna, która w dolnym 
biegu ma charakter typowo 
górskiej rzeki.

Nie trzeba dysponować 
własnym kajakiem: wiele 
firm oferuje wynajem sprzętu 
i organizację spływów kaja-
kowych, a pakiet usług obej-
muje najczęściej wynajem 
sprzętu, przewóz kajaków 
i osób czy dodatki (ognisko, 
pole namiotowe, parking). 

Popularnością w naszym 
regionie cieszą się również 
inne sporty wodne: win-
dsurfing i kitesurfing (np. 
nad Jeziorem Kaliszańskim), 
nurkowanie (np. w Jeziorze 
Powidzkim), deski do wio-
słowania na stojąco (SUP-y) 
czy tory do wakeboardingu 
(Owińska, Poznań, Margo-
nin, Stęszew, Kórnik, Pobie-
dziska, Sieraków).              RAK

Wypoczynek             nad wodą

Wyprawy kajakiem są coraz bardziej popularne w regionie.

To propozycje dla początkujących 
rowerzystów, względnie rodziców  
z dziećmi w każdym wieku

t
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Warunki sanitarne 
w dawnym mie-
ście pozostawia-
ły wiele do życze-
nia. Nie oddzie-

lano źródeł wody pitnej i używanej 
do prania, czystość oceniano „na 
oko” i według smaku. Podstawowym 
źródłem wody była przepływająca 
w pobliżu rzeka, źródełka, a także 
studnie w podwórzach kamienic na 
tzw. zatyłku.

Podobnie było z kanalizacją. Jej 
funkcję spełniały przede wszystkim 
fosa miejska i doły kloaczne w po-
dwórzach (będące też podręcznym 
śmietnikiem) – często zresztą loka-
lizowane w pobliżu studni. Mniej-
sze nieczystości i odpadki usuwano 
z mieszkania via okno, co sprawiało, 
że dawne miasto raczej nie pachnia-
ło. Woda w fosie, wypełniana zwykle 
przez okoliczny strumień lub rzecz-
kę (w Poznaniu – Bogdankę i Stru-
gę Karmelicką) płynęła leniwie, stąd 
szybkie odprowadzanie ścieków było 
niemożliwe. Jednak zaznaczmy, że 
w dawnym Poznaniu było kilkana-
ście łaźni, do których wodę dopro-
wadzano rurociągiem (w XVII wie-
ku) lub częściej wiadrami. 

W 1282 roku książę Przemysł 
I wydał przywilej zezwalający po-
znańskim dominikanom na budo-
wę „wodociągów” od młyna ksią-
żęcego na Warcie do klasztoru; jest 
to najstarszy w Polsce znany do-
kument wspominający o dopro-
wadzeniu czystej wody do miasta. 
O rurmistrzach, czyli osobach od-
powiedzialnych za doprowadzenie 
wody, mowa już w dokumentach 
z lat 1398, 1432 i 1433. Woda była 
doprowadzana z Bogdanki. W 1502 
roku biskup Jan Lubrański założył 
wodociągi i kanalizację na Ostro-
wie Tumskim; wodę doprowadza-
no tam aż ze Starołęki. Zachowała 
się również informacja z 1521 roku 
o umowie zawartej przez magistrat 
Poznania z Sędziwojem Sadowskim, 
właścicielem Strzeszynka, na dostar-
czanie wody do miejskich studzien 
i fontann. Urządzenia te funkcjono-

wały bez większych zakłóceń aż do 
potopu szwedzkiego. Ogólne znisz-
czenia i dewastacja miasta od 1655 
roku dotknęły też system doprowa-
dzenia wody i aż do drugiej połowy 
XVIII wieku w Poznaniu pod tym 
względem nie było najlepiej. 

Rury Raczyńskiego
Zasadnicza poprawa nastąpiła do-
piero w latach 1779-1780, gdy w Po-
znaniu przystąpiła do pracy Komi-
sja Dobrego Porządku. W 1793 roku 
były w mieście 4 fontanny, 12 studni 
publicznych i 26 studni prywatnych. 
Na przedmieściach używano w tym 
czasie 88 studzien.

W początkach XIX wieku jakość 
wody w Poznaniu była bardzo zła. 
Zwrócono więc uwagę na walory 
otoczenia wsi Winiary i Bonin, po-
łożonych na wzgórzu od północy, 
dominującym nad miastem. Znaj-
duje się tam wiele źródeł doskona-
łej wody (funkcjonują one zresztą 
do dziś), które gwarantowały do-
stawę dla całego miasta. Inicjatywę 
przejął Edward Raczyński i w 1841 
roku zrealizowano dopływ wody 
ze wzgórza winiarskiego do fon-
tanny umieszczonej na skrzyżowa-
niu alei Wilhelmowskiej (Marcin-
kowskiego) i ulicy Pocztowej (23 
Lutego). Edward Raczyński usta-
wił tam ozdobny cokół z medalio-
nem przedstawiającym Wincentego 
Priessnitza. 

Sieć wodociągową, doprowadzo-
ną drewnianymi rurami, urucho-
miono dwa lata po śmierci funda-
tora, 15 września 1847 roku. Ruro-
ciąg poprowadzono Przepadkiem 
do ul. Święty Wojciech, zaś u wy-
lotu tej ulicy do placu Działowego 
postawiono pierwszą studnię. Stam-
tąd rurociąg przez plac Sapieżyński 
(Wielkopolski) poprowadzono ku 
skrzyżowaniu alei Wilhelmowskiej 
(Marcinkowskiego) z ulicą Poczto-
wą (23 Lutego). Tam już wcześniej 
istniała druga studnia, zachowana 
dziś – choć w nieco innym miejscu 
– w postaci fontanny z delfinami. 
Następnie rury wiodły ulicą Szkol-
ną ku Podgórnej; trzecia studnia po-
wstała u zbiegu tej ulicy z ul. Święty 
Marcin. Potem rurociąg biegł uli-
cą Strzelecką ku Długiej i kończył 

się czwartą studnią (z figurą Matki 
Boskiej) opodal wejścia do szpitala 
Przemienienia Pańskiego.

Druga połowa XIX wieku to czas 
powszechnej w Europie moderni-
zacji systemu wodociągów i kana-
lizacji. 12 maja 1865 roku magi-
strat przyjął projekt inżyniera Joh-
na Moore’a z Berlina obejmujący 
budowę w Poznaniu stacji wodo-
ciągów i nowej sieci rozprowadza-
jącej wodę. Owa stacja stanęła przy 
ulicy Grobla 10 (w obrębie gazowni 
miejskiej), a rurociąg zbudowano 
w latach 1865-1866. Wodę czerpa-
no z Warty i przepuszczano przez 
system dwóch filtrów żwirowych, 
a następnie tłoczono ją do rurociągu 
pompami parowymi. Wydajność sy-
stemu wynosiła około 2300 m³ wody 
na dobę.

Budynki z pionami
W 1872 roku wybudowano dwa ko-
lejne filtry, ale i to nie poprawiło 
ani stanu zaopatrzenia, ani jako-
ści wody dostarczanej mieszkań-
com Poznania. Szczególnie trudne 
były lata 1880-1890, gdy w mieście 
wybuchały epidemie spowodowa-
ne złą jakością wody dostarczanej 
przez miejskie wodociągi. Przypo-
mniano więc sobie o źródłach ze 
wzgórza winiarskiego (zaczęto je 
znów eksploatować w 1892 roku), 
następnie w Urbanowie i Niesta-
chowie wybudowano studnie o wy-
dajności 5000 m³ na dobę. 

W poznańskich kamienicach za-
częto w tym czasie dobudowywać 
piony kanalizacyjne – często za-
chowane do dziś w postaci zbior-
czych sanitariatów umieszczonych 
równolegle z klatkami schodowymi. 
Na przełomie wieków zaczęto już 
stawiać budynki z zaprojektowaną 
siecią wodociągową i kanalizacyjną.

W 1866 roku budowano rynszto-
ki wzdłuż ulic, wyłożone granitem, 
ale systematyczną budowę sieci ka-
nalizacyjnej w Poznaniu rozpoczę-
to dopiero w 1888 roku, najpierw na 
placu Wilhelmowskim (Wolności), 
Wzgórzu św. Wojciecha i placu Sa-
pieżyńskim (Wielkopolskim). Pięć 
lat później jej zasięg rozszerzono 
na całe staromiejskie śródmieście. 
Ostrów Tumski i Śródka do ogólno-

miejskiej sieci kanalizacyjnej zostały 
włączone dopiero około 1912 roku.

Po co ta wieża?
Kolejne inwestycje wodociągowe 
były niezbędne. W latach 1908-1909 
zbudowano nową Stację Pomp Ka-
nałowych, czyli przepompownię 
ścieków miejskich przy Tamie Gar-
barskiej 18. Na Szelągu, w rejonie 
dzisiejszej ulicy Serbskiej zbudowa-
no oczyszczalnię ścieków. Zmoder-
nizowano też system filtrów i pomp, 
a w latach 1910-1911 na terenach 
Wystawy Wschodnioniemieckiej 
powstał (według projektu Hansa Po-
elziga) wielki zbiornik wieżowy na 
4000 m³ wody. Ta nieświetnej uro-
dy Wieża Górnośląska była jednym 
z najbardziej charakterystycznych 
elementów panoramy tej części Po-
znania aż do 1945 roku.

Do 1918 roku długość sieci kana-
lizacyjnej grodu Przemysła wynosiła 
około 130 km. 

System zaopatrywania w wodę 
nie nadążał za rozwojem miasta. Już 
w 1921 roku ratowano się pobiera-
niem wody z Warty, którą następnie 
silnie chlorowano. Wkrótce powstał 
nowy plan rozbudowy miejskiej 
sieci wodociągowej, zaopiniowany 
przez prof. Maksymiliana Matakie-
wicza i dr. inż. Günthera Thiema. 
Stwierdzono, że dotychczasowe za-
opatrzenie w studnie i doraźny po-
bór wody z Warty są niewystarczają-
ce. Postanowiono wykorzystać prze-
nikanie wody gruntowej do terenu 
poprzez sztuczną infiltrację. W 1924 
roku oddział pod nazwą „Rozbudo-
wa nowych wodociągów” przystąpił 
do realizacji inwestycji. Prace trwały 
aż do września 1939 roku. W okresie 
międzywojennym siecią wodocią-
gową objęto Komandorię, Główną, 
Osiedle Warszawskie, Winogrady 
i Winiary, a na Wildzie ułożono ma-

gistralę. W sumie do 1939 roku już 
około 66 proc. mieszkańców Pozna-
nia korzystało z sieci wodociągowej. 

Znaczne ograniczenia, związane 
z brakiem funduszy w okresie mię-
dzywojennym, spowodowały jednak 
spowolnienie procesu kanalizowa-
nia miasta (w oparciu zresztą o pla-
ny niemieckie sprzed 1918 roku). 
Oddzielono sieć kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej – także w dziel-
nicach peryferyjnych, a na północ 
i południe od miasta umieszczono 
kolektory odprowadzające wodę 
deszczową do Warty. Do 1936 roku 
m.in. wybudowano kolektor sani-
tarny w zachodniej części Dębca, 
potem skanalizowano Winogrady 
i rozszerzono sieć zachodnich Je-
życ, na Łazarzu, Górczynie, Soła-
czu i Śródce. 

Woda ze śniegu
Władze okupacyjne w latach 1939-
-1945 w rozbudowę sieci znacząco 
nie inwestowały. Niedobór wody 
uzupełniano przez pompowanie 
wody z Warty i jej dwukrotne chlo-

rowanie, a następnie mieszanie 
z wodą surową. Powróciła też spra-
wa ewentualnej budowy ujęcia wody 
dla Poznania w rejonie Mosiny. Sieć 
kanalizacyjna miasta w tym czasie 
powiększyła się jedynie o kanaliza-
cję sanitarną na obszarze osiedla ko-
lejowego na Dębcu, skanalizowano 
też Świerczewo. 

Walki o miasto w styczniu i lu-
tym 1945 roku doprowadziły do po-
ważnych uszkodzeń sieci wodocią-
gowej w Poznaniu, które – często 
trudne do wykrycia – dawały znać 
o sobie jeszcze wiele lat po wojnie. 
Od 27 stycznia, gdy dostawy wody 
były już w ogóle niemożliwe, miesz-
kańcy uruchamiali pompy uliczne 
i studnie, a w ostateczności podczas 
walk używano nawet wody z topio-
nego śniegu. 

Po wyzwoleniu należało jak naj-
szybciej odbudować uszkodzoną 
sieć wodociągową; jedna ze stacji 
przetrwała prawie nieuszkodzona, 
druga była zniszczona w 25 proc. 
Już 21 lutego 1945 r., gdy na wzgórzu 
winiarskim następowała kulminacja 
walk o Cytadelę, w mieście urucho-
miono pierwszą ze stacji wodocią-
gowych. Do 1950 roku wydłużono 
zasięg sieci wodociągowej o 30 km, 
ułożono magistralę na odcinku Wil-
da – Łazarz i wybudowano siedzibę 
warsztatów technicznych. W latach 
1950-1964 zwodociągowano osied-
la: Dębiec, Świerczewskiego, Grun-
wald, Raszyn, Smochowice, Krzy-
żowniki, Sytkowo, Winiary, Nowe 
Zagórze, Czekalskie, Zatorze, Lesz-
czyńskiego, Minikowo.

Mosina i COŚ
Pod koniec lat pięćdziesiątych mia-
sto czerpało wodę przede wszystkim 
z ujęć w okolicach Starołęki i Lubo-
nia, ze strugi wód gruntowych pra-
doliny Warty, z wód z infiltracji brze-
gowej oraz infiltracji sztucznej. Ko-
nieczna stała się budowa nowego 
ujęcia wody dla Poznania, zwłaszcza 
wobec stale rosnącej liczby mieszkań 
oraz rozwoju przemysłu. 1 maja 1963 
r. przy Miejskim Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji powoła-
no „Wodociąg dla miasta Poznania 
w Mosinie – Zakład w Budowie”. 
Nowe ujęcie wody uruchomiono 
pięć lat później, 2 lutego 1968 roku; 
jego wydajność wynosiła 205 tys. m³ 
wody dziennie, co wtedy w pełni za-
spokajało zapotrzebowanie. Zbiorni-
ki zostały ustawione na Górze Po-
żegowskiej. Tam tłoczona jest woda 
ze stacji w Mosinie, a stamtąd, ma-
gistralą o średnicy 1000 mm, samo-
czynnie, grawitacyjnie płynie ku 
miastu, zaopatrując Górczyn, Grun-
wald, Jeżyce oraz Winiary. Osobne 
zbiorniki ustawiono na Górze Mo-
raskiej, zaś bezpośrednio z Mosiny 
poprowadzono też magistrale popra-
wiające zaopatrzenie Rataj, Żegrza, 
Chartowa i Kobylegopola.

Równolegle z rozbudową sieci 
wodociągowej trwała modernizacja 
kanalizacji miejskiej. 5 czerwca 2001 
roku otwarto Centralną Oczyszczal-
nię Ścieków o mocy 4.390.000 m³ 
ścieków na miesiąc. 

Tematy związane z wodą doty-
czą najważniejszych spraw w ży-
ciu każdego miasta. Dziś ponad 95 
proc. mieszkańców Poznania korzy-
sta z sieci wodociągowej z ujęciami 
na Dębinie (przy ulicy Wiśniowej) 
i w Mosinie, a ścieki oczyszczane 
są przez dwie nowoczesne oczysz-
czalnie. z

Podziemny świat
Jak Poznań przez lata budował sieć wodociągów i kanalizacji.

Źródłem wody były 
studnie na tzw. 
zatyłku kamienic, 
często sąsiadujące 
z dołami kloacznymi
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Fontanna u zbiegu al. Marcinkowskiego i ul. 23 Lutego przypomina o dawnej studni, będącej elementem wodociągu 
zbudowanego z inicjatywy Edwarda Raczyńskiego.

Marek Rezler
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Kto jest kim u marszałka
Przedstawiamy aktualną strukturę samorządowej administracji regionu.

Sporo zmieniło się ostat-
nio w strukturze orga-
nizacyjnej samorządo-

wej administracji i na sta-
nowiskach dyrektorskich. 
Przedstawiamy aktualny (na 
1 sierpnia) schemat organi-
zacyjny Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielko-
polskiego w Poznaniu.

Od 1 kwietnia nowym dy-
rektorem Departamentu Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi w urzę-
dzie jest Damiana Nowak, 
która objęła tę funkcję po 
Monice Paczyńskiej.

Również wiosną pojawiło 
się nowe Biuro Komunika-
cji Zewnętrznej i Promocji, 
w którego strukturze znala-
zło się m.in. biuro prasowe 
urzędu. Rzeczniczka marszał-
ka Anna Parzyńska-Paschke 
jest zastępcą dyrektora tej ko-
mórki. Natomiast od sierpnia 

pracę w roli szefa biura roz-
począł wyłoniony w konkur-
sie Marcin Fuszpaniak.

Od 1 kwietnia obowiąz-
ki Rzecznika Funduszy Eu-
ropejskich w UMWW pełni 
Iwona Załęska, która zastąpi-
ła na tym stanowisku Anitę 
Kędziorę. Jednocześnie Biu-
ro Rzecznika Funduszy Euro-
pejskich nie funkcjonuje już 
jako wydzielona komórka or-
ganizacyjna, a stanowisko to 
włączono do Departamentu 
Organizacyjnego i Kadr.

Od połowy maja podzielony 
został na dwa oddzielne De-
partament Ochrony Środo-
wiska – jeden z największych 
w UMWW. Obecnie funkcjo-
nują: Departament Zarządza-
nia Środowiskiem i Klimatu, 
na którego czele stoi Marze-
na Andrzejewska-Wierzbicka, 
oraz Departament Korzysta-

nia i Informacji o Środowisku 
z dyrektor Małgorzatą Knap-
czyk. Obie panie wcześniej 
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Samorządowa administracja województwa funkcjonuje w gma-
chu przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu.
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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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chorób i innych czynników.

Prezentujemy raport z wielkopolskich dróg
Co o stanie bezpieczeństwa 
na drogach regionu mówią 
policyjne statystyki?

Minęło pierwsze półrocze 
2021 r., czas więc na przed-
stawienie kilku danych sta-
tystycznych, zebranych przez 
Komendę Wojewódzką Policji 
w Poznaniu.

Zacznijmy od kolizji. 
W pierwszych sześciu miesią-
cach 2021 r. zarejestrowano 
ich 15.899. W porównaniu do 
pierwszego półrocza ubiegłe-
go roku liczba tych zdarzeń 
wzrosła o 1733, czyli o 12 proc. 
Najwięcej z nich (aż 5313 – 
wzrost o 430 zdarzeń) zanoto-
wano w powiecie poznańskim. 
Z kolei powiatem z najmniejszą 
liczbą kolizji (142) jest Między-
chód. Tu jednak odnotowano 
ich wzrost o 45 zdarzeń w sto-
sunku do I półrocza 2020 r.

Jeśli chodzi o wypadki, to 
w Wielkopolsce doszło do 
nich 1068 razy. Odnotowa-
no spadek o 225 wydarzeń, tj. 

o 17,4 proc. Powiat poznań-
ski miał ich najwięcej, bo 340. 
Mimo to jest to mniej o 146 
zdarzeń niż w pierwszym 
półroczu 2020 r. Niestety, 
zdarzeń drogowych ze skut-
kiem śmiertelnym wciąż jest 
bardzo dużo. Liczba zabitych 
na wielkopolskich drogach 
jest ogromna i wyniosła 98. 
To więcej o 6 ludzkich istnień 
w stosunku do tego samego 
okresu 2020 roku. Policja za-
notowała tu wzrost o prawie 
7 proc. Jak można się domy-
ślać, w powiecie poznańskim 
było ich najwięcej – 15. Po dru-
giej stronie statystyk są powia-
ty gnieźnieński, międzychodz-
ki i rawicki, które nie zanoto-
wały żadnego śmiertelnego 
zdarzenia na swoich drogach.

Ostatnią kategorią w poli-
cyjnych danych są osoby, któ-
re zostały ranne w wyniku 
zdarzeń drogowych. Było ich 
1232, czyli o 271 mniej w po-
równaniu do pierwszego pół-

rocza 2020 r., co stanowi spa-
dek o prawie 18 proc. Wciąż 
jednak odnotowywane war-

tości są zatrważające. Powiat 
poznański jest na szczycie sta-
tystyk z liczbą 400 osób ran-

nych. Najmniej rannych odno-
towano w powiatach chodzie-
skim i międzychodzkim – po 
10 osób. 

Ogólnie, porównując dane 
z 2020 i 2021 r., można wy-
snuć wniosek, że trend będzie 
spadkowy, nawet w kategorii 
ofiar śmiertelnych. Częściowo 
to efekt pandemii i mniejszej 
liczby podróży samochodem.

Pamiętać jednak należy, że 
od czerwca zmieniły się prze-
pisy dotyczące m.in. uprzywi-
lejowania pieszych na przej-
ściach. Można się obawiać, 
że w okresie pierwszych kil-
ku miesięcy, zanim wszyscy 
użytkownicy dróg przyzwy-
czają się do nowych rozwią-
zań, może dojść do większej 
liczby niebezpiecznych zda-
rzeń. Poza tym szczyt wa-
kacyjny trwa, policja zbiera 
dopiero dane za ten gorący 
okres, w którym tradycyjnie 
dochodzi do sporej liczby ko-
lizji i wypadków.

Aby zobrazować skalę tych 
zagrożeń, przedstawiamy 
mapę stworzoną w Komen-
dzie Głównej Policji, pokazu-
jącą liczbę i lokalizację wypad-
ków drogowych ze skutkiem 
śmiertelnym, zanotowanych 
tylko w okresie wakacyjnym. 
Pod adresem www.policja.pl 
można znaleźć codziennie ak-
tualizowane statystyki. Miej-
my nadzieję, że czarne punkty 
na mapie będą działać na wy-
obraźnię kierowców i innych 
użytkowników dróg.

Jak widać, wciąż jest jeszcze 
wiele pracy do wykonania, by 
na naszych drogach było bez-
piecznie. Głównie w obszarze 
rozwijania świadomości, wy-
obraźni i odpowiedzialności 
uczestników ruchu drogowego.

Apelujemy o rozwagę, 
wyobraźnię, „lżejszą” nogę 
i trzeźwy umysł. To od nas sa-
mych w dużym stopniu zależy 
bezpieczeństwo na drogach.

Marek Szykor WORD Poznań

Zadbać o wakacje bez niespodzianek
Straż miejska, policja i przedstawiciele WORD w Poznaniu instruują dzieci o zasadach bezpiecznego  
spędzania wolnego czasu.

Wakacje to czas zaba-
wy oraz wypoczynku 
dzieci i młodzieży na 

półkoloniach, koloniach, obo-
zach i wczasach rodzinnych. 
Właściwe zachowywanie się 
i przestrzeganie zasad bezpie-
czeństwa podczas tych wyjaz-
dów przyczyniają się do uni-
kania sytuacji zagrażających 
życiu i zdrowiu.

Szeroką, wakacyjną ofer-
tę zajęć dla dzieci przygoto-
wały tradycyjnie osiedlowe 
domy kultury i szkoły w Po-
znaniu. Jak co roku, na zapro-
szenie wielu placówek oświa-
towych, strażnicy i strażniczki 
miejskie z Zespołu Profilaktyki 
SMMP wraz z poznańskimi po-
licjantami i przedstawicielami  
WORD w Poznaniu uczestniczą 
w spotkaniach edukacyjno-
-profilaktycznych z półkoloni-
stami. Działania te, prowadzo-
ne w ramach akcji „Lato 2021”, 
przyczyniają się do zwiększe-
nia bezpieczeństwa, zwłaszcza 
wśród dzieci i młodzieży.

W pierwszym miesiącu wa-
kacji miejscy strażnicy i poli-

cjanci gościli w kilku poznań-
skich przedszkolach i oddzia-
łach przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych. Od-
wiedzili m.in. dzieci spędza-
jące wakacje w Przedszkolu 
nr 29 im. Plastusia. Dla dzie-
ci z różnych grup wiekowych 

zorganizowano zajęcia profi-
laktyczne z zakresu bezpie-
czeństwa na drodze, w domu, 
w podróży, w kontakcie z oso-
bą obcą. Wspólnie utrwalano 
umiejętność prawidłowego 
przechodzenia przez jezdnię 
po przejściu dla pieszych, za-

równo z sygnalizacją świet-
lną, jak i bez niej. Poruszono 
również kwestię podróżowa-
nia najmłodszych w foteli-
kach samochodowych i zapi-
nania pasów bezpieczeństwa 
przez dorosłych. Na zakończe-
nie spotkania wszyscy otrzy-

mali drobne upominki, które 
poprawią ich widoczność na 
drodze.

Podobne zajęcia odbyły się 
w Przedszkolu nr 192. Pod-
czas spotkania przygotowano 
dla dzieci scenki sytuacyjne, 
które przybliżyły zagadnie-
nia związane z bezpieczeń-
stwem na drodze. Przedszko-
laki mogły przekonać się, że 
zawsze należy nosić elemen-
ty odblaskowe w odpowied-
nich miejscach, tak aby były 
one widoczne dla kierowców 
nadjeżdżających z obu kierun-
ków. Wszystkie dzieci otrzy-
mały elementy odblaskowe, 
ufundowane przez poznań-
ski WORD.

Przez całe wakacje spotka-
nia odbywają się także w MDK 
nr 2 w Poznaniu. Strażniczki 
miejskie wraz z przedstawi-
cielką poznańskiego WORD 
odwiedzają uczestników od-
bywających się tam półkolo-
nii. Omawiane są zasady po-
ruszania się po drogach, zasa-
dy wypoczynku podczas wy-
jazdów, a dzieci zachęcane są 

do aktywnego spędzania wol-
nego czasu od nauki i ograni-
czania korzystania z interne-
tu. Strażniczki przypominają 
też dzieciom zasadę ograni-
czonego zaufania w kontakcie 
z osobą nieznajomą, a także, 
jak należy się zachować, gdy 
się zgubimy. Wspólnie utrwa-
lana jest znajomość europej-
skiego numeru ratunkowego 
112 i zasady informowania 
służb ratowniczych w sytua-
cji zagrożenia.

Strażniczki miejskie i poli-
cjanci odwiedzili także uczest-
ników półkolonii odbywającej 
się na terenie Poznańskiego 
Klubu Morskiego nad jezio-
rem w Kiekrzu. Rozmawiano 
o odpowiedzialnym i rozważ-
nym spędzaniu wolnego cza-
su nad wodą i bezpiecznym 
korzystaniu z kąpielisk.

Mamy nadzieję, że takie 
edukacyjne działania zwięk-
szą bezpieczeństwo na dro-
gach (i nad wodą), nie tylko 
podczas wakacji. 

Beata Brambor  
WORD Poznań
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Grafika na stronie Komendy Głównej Policji jest codziennie  
aktualizowana.
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Zajęcia w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 5 w Poznaniu.
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Katarzyna Sobczak, Adrian Kapuściński

Nowa świetlica w Śmiardowie dzięki wsparciu z PROW 
2 lipca otwarto pierwszą 
w tej miejscowości wiejską 
świetlicę.

Kilka lat temu w Śmiardo-
wie zamknięto szkołę pod-
stawową, a dzieci przenie-
siono do pobliskiej miejsco-
wości. Pojawiła się pilna po-
trzeba stworzenia miejsca, 
gdzie mieszkańcy mogliby 
się spotykać, integrować, ba-
wić. Z oddolnej inicjatywy 
mieszkańców do planu odno-
wy miejscowości Śmiardowo 
Złotowskie na lata 2018-2024 
wpisano m.in. wybudowanie 
świetlicy wiejskiej, której tu-
taj nigdy wcześniej nie było.

Gmina Zakrzewo złożyła 
wniosek o pozyskanie środ-
ków unijnych na projekt 
pn. „Budowa sali wiejskiej 

w Śmiardowie Złotowskim” 
w ramach działania „Podsta-
wowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich”, opera-

cja pn. „Inwestycje w obiekty 
pełniące funkcje kulturalne”. 
Samorząd województwa za-
warł z gminą Zakrzewo umo-

wę na udzielenie pomocy fi-
nansowej ze środków PROW 
2014-2020 w połowie 2019 r., 
a 3 marca 2021 r. obiekt prze-

kazano do użytku. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł 976 
tys. zł, w tym 500 tys. zł gmina 
pozyskała z PROW 2014-2020. 

Śmiardowianie zyskali nową 
i nowoczesną świetlicę, gdzie 
będą odbywać się zajęcia ar-
tystyczne dla dzieci, spotka-
nia seniorów i Koła Gospodyń 
Wiejskich, a także liczne im-
prezy okolicznościowe. Po-
wierzchnia zabudowy wraz 
z tarasem to ponad 270 m kw. 
Składa się na nią duża sala 
spotkań, zaplecze kuchenne 
i sanitarne. Całość dostosowa-
na jest do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. 

2 lipca w uroczystym otwar-
ciu obiektu udział wzięli m.in. 
sołtys Śmiardowa Złotowskie-
go Karolina Barabasz, posłan-
ka na sejm Marta Kubiak, wi-
cemarszałek Krzysztof Gra-
bowski oraz przedstawiciele 
gminy i radni województwa. 

Wspólne projekty grup działania
LGD mogą pozyskać fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację  
wspólnych ponadregionalnych przedsięwzięć.

Lokalne grupy działania 
(LGD) mogą zawiązywać 
współpracę partnerską 

w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałanie „Przygotowanie 
i realizacja działań w zakresie 
współpracy z lokalną gru-
pą działania”. Taka współpra-
ca dawała dotychczas dobre 
efekty, szczególnie przy reali-
zacji projektów turystycznych, 
promujących lokalne walory, 
a także przy przedsięwzię-
ciach o charakterze eduka-
cyjnym i integrującym lokal-
ną społeczność.

– Od początku wdrażania 
PROW 2014-2020 zarząd wo-
jewództwa zawarł 17 umów 
na realizację partnerskich pro-
jektów LGD. Zakontraktowana 
pomoc finansowa to ponad 
3,7 mln zł. Dzięki temu nasze 
województwo zyskało kilka 
dobrze opracowanych prze-
wodników turystycznych, tak-
że w wersji online, które jed-
nocześnie doskonale promują 
walory turystyczne, gastrono-
miczne i historyczne Wielko-
polski – podkreśla wicemar-
szałek Krzysztof Grabowski.

W ramach inicjatywy LEA-
DER możliwe jest zawiązanie 
współpracy pomiędzy lokal-
nymi grupami działania z róż-
nych województw. Jedna LGD 

zostaje koordynatorem pro-
jektu i to ona składa wniosek 
do właściwego urzędu mar-
szałkowskiego. Efektem rea-
lizacji tego typu projektu jest 
popularna, bezpłatna mobil-
na aplikacja turystyczna „West 
is the best” – przewodnik po 
obszarach Polski zachodniej. 
Można w nim znaleźć infor-
macje o ciekawych przyrod-
niczo miejscach, zabytkach 
oraz bazie noclegowej, ga-
stronomicznej i szlakach tury-

stycznych regionu. Aplikacja 
to efekt współpracy 12 LGD 
z województw: zachodnio-
pomorskiego, wielkopolskie-
go i lubuskiego. Wielkopolskę 
reprezentowały: LGD „KOLD” 
i Wielkopolska LGD „Kraina La-
sów i Jezior”. 

Często proponowane są 
projekty zakładające budo-
wę infrastruktury na szlakach 
rowerowych oraz organizację 
rajdów rowerowych, np. zre-
alizowany z rozmachem pro-

jekt „Wielkopolska Okiem Cy-
klisty” – wybudowano wów-
czas 44 wiaty rowerowe w po-
wiatach słupeckim, konińskim 
i kolskim. 

W grudniu 2020 r. zakoń-
czył się drugi etap realizacji 
projektu pn. „Rowerem przez 
historię”, będącego owocem 
współpracy LGD „Z nami war-
to”, Stowarzyszenia Lider Zie-
lonej Wielkopolski i LGD „Trakt 
Piastów”. W ramach przedsię-
wzięcia powstało 7 wiat ro-

werowych z wyposażeniem 
w miejscowościach położo-
nych na szlaku grodów sło-
wiańskich: Psary Wielkie, Ne-
kla, Pobiedziska, Krerowo, 
Kostrzyn, Giecz, Lednogóra. 
Z myślą o najmłodszych wy-
dano przewodnik turystycz-
ny z historią starych grodów, 
a dla cyklistów opracowano 
aplikację mobilną z zazna-
czonymi miejscami na trasie. 
Wsparcie projektu ze środków 
PROW 2014-2020 wyniosło 
436 tys. zł.

1 lipca 2021 r. podpisano 
umowę na realizację najnow-
szego projektu partnerskiego: 
„Stacji Meteo”, który zrealizują 
wielkopolska LGD „KOLD” i lu-
buska LGD „Region Kozła”. Na 
obszarze powiatów nowoto-
myskiego i zielonogórskiego 
powstanie 14 stacji meteoro-
logicznych przy szkołach. Za 
ich pomocą można monito-

rować m.in. temperaturę po-
wietrza, wilgotność, prędkość 
i kierunek wiatru, ciśnienie at-
mosferyczne oraz zanieczysz-
czenie pyłem (pyłomierz). Do-
datkowo odbędą się warszta-
ty edukacyjne dla dzieci i mło-
dzieży na temat ekologii.

Nie jest to pierwszy pro-
jekt tego typu. Kilka lat temu 
Stowarzyszenie „Ostrzeszow-
ska LGD” wraz ze Stowarzy-
szeniem „Wrota Wielkopolski” 
i Stowarzyszeniem LGD „Okno 
Południowej Wielkopolski” 
przeprowadziły projekt pn. 
„Meteorologicznie i Edukacyj-
nie Tworzymy Ekologicznych 
Odkrywców”. Zamontowa-
no wówczas 21 stacji meteo 
i przeprowadzono szkolenia. 
Odczyty ze stacji dostępne są 
na stronach internetowych 
partnerów projektu. Ponad 
198 tys. zł na ten cel pocho-
dziło z PROW 2014-2020.
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Projekty LGD umożliwiają budowę infrastruktury na szlakach rowerowych i organizację rajdów.
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Nowa świetlica w Śmiardowie Złotowskim, współfinansowana 
z funduszy PROW 2014-2020 kwotą 500 tys. zł, prezentuje się 
okazale.

2 lipca podczas otwarcia (od lewej): radny województwa Henryk 
Szopiński, wójt Zakrzewa Marek Buława, wiceprzewodniczący sej-
miku Jarosław Maciejewski, wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

W ramach inicjatywy LEADER 
możliwe jest zawiązanie współpracy 

pomiędzy LGD z różnych 
województw. 

t
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Rowerem do pracy lub szkoły? 
To wkrótce będzie możliwe! Kilkadziesiąt gmin i powiatów z Wielkopolski  
wybuduje za unijne pieniądze drogi dla rowerów. 

Dróg dla miłośników 
dwóch kółek powsta-
je w Wielkopolsce co-

raz więcej. Oczywiście, nad-
rabiamy spore zaległości, ale 
samorządowcy nie mają wąt-
pliwości, że tego typu inwe-
stycje są potrzebne. Zalet jest 
mnóstwo, ale w ujęciu „makro” 
każdy fragment nowej drogi 
przyczynia się (w większym 
lub mniejszym stopniu) do 
rozwiązywania znacznie waż-
niejszego problemu: zmian 
klimatu. 

– To mała, a czasem większa 
cegiełka, jeśli chodzi o wal-
kę o zabezpieczenie nasze-
go globu przed konsekwen-
cjami zmian klimatycznych – 
przekonuje marszałek Marek 
Woźniak.

Tu i teraz
Ostatnie powodzie w Niem-
czech, Belgii czy w Holandii 
oraz upały w innych częś-
ciach Europy w sposób do-
bitny przypomniały nam, 
z jak ogromnym wyzwaniem 
cywilizacyjnym mierzy się na-
sza planeta. Anomalie pogo-
dowe mogą być katastrofal-
ne dla naszego globu. Trzeba 
działać „tu i teraz” – grzmią 
eksperci. UE już odpowiedzia-
ła na ten apel pakietem dzia-
łań w ramach polityki zielone-
go ładu. 

Ale oprócz wielkich inwe-
stycji (np. w energię) potrzeb-
ne są też małe kroki podejmo-
wane na poziomie lokalnym, 
takie, jak budowa ścieżek.

Z dotacji unijnych kilka-
dziesiąt samorządów już wy-
budowało ponad 240 km 
dróg dla cyklistów. A to jesz-
cze nie koniec. Wkrótce bę-
dzie ich więcej. Zarząd wo-
jewództwa rozstrzygnął trzy 
konkursy unijne: z puli ogól-
nej oraz w ramach dodatko-
wych kopert dla poznańskie-
go ZIT, a także gnieźnieńskie-
go, pilskiego, konińskiego 
i leszczyńskiego obszaru stra-
tegicznej interwencji (OSI). 
Dotacje trafiły do kilkudzie-
sięciu gmin i powiatów, a łącz-
na wartość wkładu unijnego 
z WRPO 2014+ to 77 mln zł. 
Większość z tych umów pod-
pisał w czerwcu i lipcu mar-
szałek Marek Woźniak.

– Przyjęliśmy koncepcję, 
że za wszelką cenę będziemy 
starali się poczynić oszczęd-

ności w naszym regionalnym 
programie unijnym, tak aby 
wszystkie projekty samorzą-
dów lokalnych, dotyczące 
transportu miejskiego i niskiej 
emisji, otrzymały nasze wspar-
cie – mówi Marek Woźniak.

Od początku perspekty-
wy 2014-2020 władze regio-
nu przeznaczyły na inwesty-
cje w obszarze transportu ni-
skoemisyjnego (w tym drogi 
rowerowe) około 450 mln zł. 

Liderzy 
Jakie projekty rowerowe pla-
nują samorządy w najbliż-
szym czasie? Najwyższą dota-
cję (ponad 9,5 mln zł) w kon-
kursie ogólnym zdobyła gmi-
na Czempiń. Budowa ścieżek 
pieszo-rowerowych w sa-
mym mieście oraz prowadzą-
cych z podczempińskich wsi: 
Jasień, Piechanin, Piotrkowi-
ce – Jarogniewice rozpoczęła 
się w grudniu ubiegłego roku. 
W efekcie mieszkańcy gminy 
będą mieli prawie 7,5-kilome-
trową trasę prowadzącą rów-
nież do węzła przesiadkowe-
go, który wcześniej został też 
wybudowany z pieniędzy 
unijnych. Można tam zosta-
wić rower i pojechać pocią-
giem do Poznania. 

W podobny sposób nowe 
drogi dla rowerów są projek-
towane w gminach podpo-
znańskich, do których dociera 
kolej metropolitalna (Czerwo-
nak, Opalenica, Swarzędz czy 
Kostrzyn). Nowe trasy dla cy-
klistów będą służyć nie tylko 
podczas weekendowych re-
kreacji, ale także do codzien-

nych dojazdów do pracy lub 
szkoły. 

Budowa ścieżek to również 
poprawa bezpieczeństwa na 
drodze. Bardzo dobrze z tego 
zadania wywiązują się samo-
rządy położone w zachodniej 
części regionu. W gronie lide-
rów są powiaty leszczyński 
i rawicki. Np. dwa lata temu 
gmina Osieczna wybudowa-
ła ponad 10 km dróg dla ro-
werów na odcinkach: Łonie-
wo – Grodzisko – Świerczyna 
oraz Osieczna – Świerczyna 
– Ziemnice (6,5 mln zł dota-
cji UE). Teraz czas na kolejne 
odcinki. Tym razem powstaną 
one w ciągach ulic Sienkiewi-
cza i Poznańskiej w Rawiczu 
oraz ul. Śląskiej w Masłowie, 
a wybuduje je powiat rawicki 
(2,5 mln zł z WRPO 2014+). 

Sąsiedni powiat leszczyński 
wybuduje trasę dla cyklistów 
w ciągu drogi powiatowej (od 
ronda w Święciechowej w kie-
runku Gołanic) oraz od ronda 
w miejscowości Święciecho-
wa do wiaduktu w Wilkowi-
cach (890 tys. z WRPO 2014+). 
1,5 km tras powstanie w gmi-
nie Krzemieniewo (odcinek 
Krzemieniewo – Nowy Belę-
cin). Unijny wkład to ponad 
1,3 mln zł.

Na północy i w Gnieźnie
Na zeroemisyjne poruszanie 
się mieszkańców stawiają też 
gminy na północy Wielkopol-
ski. 

Np. w zielony transport za-
inwestuje Chodzież (8 mln zł 
z UE). Prace zostaną wykona-
ne łącznie na 17 odcinkach 

ulic Chodzieży. Najdłuższy 
z nich, stanowiący gruntową 
część promenady nad Jezio-
rem Miejskim, liczy 1,2 km. 
Na każdym z nich oprócz na-
wierzchni zostanie zainstalo-
wane oświetlenie. Będzie to 
łącznie 98 punktów. W rejonie 
Szpitala Powiatowego w Cho-
dzieży stanie ponadto stacja 
rowerów miejskich.

Także w Gnieźnie i okoli-
cach będzie więcej dróg dla 
jednośladów. Jedna z nich po-
łączy dawną krajową „piątkę” 
z Dziekanowicami, prowadząc 
do Wielkopolskiego Parku Et-
nograficznego i dalej do Mu-
zeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy. 

Na wschodzie  
i południu
Miasto Konin wybuduje 6 od-
cinków dróg dla rowerów na 
terenie Konińskiego Obsza-
ru Strategicznej Interwencji 
(w samym mieście i gminach) 
Golina, Rzgów, Stare Miasto, 
Kazimierz Biskupi oraz Krzy-
mów o łącznej długości pra-
wie 3,5 km (1,7 mln zł z UE). 
Powiat koniński zainwestuje 
blisko 2,9 mln zł z UE w ścież-
kę o długości około 3,4 km po-
między Skulskiem a Mielnicą 
Dużą. 

Miesiąc temu pisaliśmy 
o drodze w Bralinie na połu-
dniu Wielkopolski. Podobną 
inwestycję w tej części regio-
nu zrealizuje Pleszew. 2,5 mln 
zł dotacji unijnej z WRPO 
2014+ przeznaczy na budo-
wę blisko 2,5 km tras wzdłuż 
pleszewskich ulic.            MARK
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Mapa przedstawia samorządy gminne i powiatowe, na terenie których powstaną nowe drogi dla 
rowerów.

Dla rewitalizacji
Nie wystarczy wybetono-
wać plac lub rynek, aby na-
zwać to rewitalizacją. To 
znacznie bardziej skompli-
kowany proces, rozłożony 
na lata. 

Co kryje się pod tym po-
jęciem i dlaczego warto pro-
mować właściwe podejście do 
rewitalizacji? Tego dowiadują 
się przedstawiciele samorzą-
dów z Wielkopolski, uczestni-
czący w projekcie „Wzmacnia-
nie zdolności gmin do progra-
mowania i wdrażania działań 
rewitalizacyjnych”. Będą mo-
gli zgłębiać tę wiedzę przez 
najbliższe miesiące, gdyż czas 
projektu edukacyjnego został 
wydłużony do końca roku.

Co czeka samorządy 
w najbliższym czasie? Od 
sierpnia został uruchomiony 
nowy cykl szkoleń z zakresu 
rewitalizacji. Oprócz głów-
nych modułów, jak ustawa 

o rewitalizacji czy monito-
ring, przewidziano również 
bardziej szczegółowe tema-
ty, np.: mobilność miejska 
w rewitalizacji, źródła finan-
sowania odnowy miast, ana-
liza złych praktyk, szczegóło-
we narzędzia ustawowe.

Gminy mogą też skorzystać 
z usług doradczych świadczo-
nych przez ekspertów. Oprócz 
proponowanych cyklicznie 
dyżurów, istnieje możliwość 
zapisów indywidualnych 
pod adresem: rewitalizacja@
umww.pl. Więcej szczegółów 
na stronie wrpo.wielkopolskie.
pl, w zakładce rewitalizacja.

Projekt edukacyjny z zakre-
su rewitalizacji, współfinan-
sowany ze środków unijnych, 
prowadzi Urząd Marszałkow-
ski Województwa Wielkopol-
skiego w Poznaniu we współ-
pracy z Ministerstwem Fundu-
szy i Polityki Regionalnej. MARK

Nowocześnie o historii

Enigma – prawdziwy po-
strach podczas II wojny świa-
towej. Szyfr, który w pierw-
szych latach trwania walk 
zapewniał Niemcom znacz-
ną przewagę. Alianci długo 
nie potrafili odczytać rozka-
zów i wiadomości wroga. 

Jako pierwsi kod złamali Po-
lacy, ale jak tego dokonali? To 
już niebawem będzie można 
zobaczyć w Poznaniu. Przy 
zbiegu ulic św. Marcin i Tade-
usza Kościuszki powstaje uni-
katowe w kraju Centrum Szy-
frów Enigma. To miejsce ma 
przybliżać historię Polaków, 
którzy w stolicy Wielkopolski 
prowadzili pierwsze prace nad 
złamaniem szyfru. 

Mowa o trzech kryptolo-
gach (studentach Uniwersy-
tetu Poznańskiego): Henryku 
Zygalskim, Jerzym Różyckim 
i Marianie Rejewskim – po-
gromcach niemieckiej maszy-
ny szyfrującej Enigma. Cen-
trum, na którego powstanie 
UE przeznaczyła kwotę ponad 

10 mln zł, zostanie otwarte dla 
zwiedzających we wrześniu.

Obecnie trwają ostatnie 
prace. Montowane są m.in. 
multimedialne części ekspo-
zycji, która ma angażować 
zwiedzających. 

– To jest dowód na to, jak 
można zorganizować prze-
strzeń muzealną w zupełnie 
nowym stylu – mówił mar-
szałek Marek Woźniak, który 
w lipcu odwiedził powstające 
centrum. Mocną stroną mu-
zeum będą eksponaty, które 
przekazują osoby prywatne. 
W ostatnim czasie powstają-
ca placówka wzbogaciła się o: 
klucz radiotelegraficzny (urzą-
dzenie, którym posługiwał się 
pracownik Sztabu Głównego 
Wojska Polskiego), wobula-
tor, czyli generator częstotli-
wości, służący m.in. do stroje-
nia radiostacji na U-bootach, 
czy oryginalny kalendarz 
Kriegsmarine z 1942 roku, 
który podarował pracownik 
UMWW Rafał Kondola.    MARK 
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Muzeum ma być otwarte we wrześniu.
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Jest umowa! Będzie szybciej 
Władze województwa z unij-
ną pomocą konsekwentnie 
stawiają na kolej. Jest na to 
kolejny dowód. 

Zakup 10 „elfów”, moder-
nizacja linii Poznań – Piła 
i kończąca się budowa Punktu 
Utrzymania Taboru w Wągrow-
cu. Teraz do tej listy kolejowych 
inwestycji dofinansowanych 
z WRPO 2014+ możemy jesz-
cze dopisać modernizację li-
nii kolejowej nr 357 na odcin-
ku Drzymałowo – Wolsztyn. 
83 mln zł wsparcia unijnego 
z puli marszałkowskiej pozwo-
li na osiągniecie pożądanego 
celu dla pasażerów: pod koniec 
2023 r. prędkość pociągów na 
17-kilometrowym odcinku 
zwiększy się nawet dwukrot-
nie, do 120 km/h, a składów to-
warowych – do 80 km/h.

Inwestycję będzie realizo-
wać spółka PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., a jej głównym 
celem ma być usprawnienie 

podróży między Poznaniem 
i Wolsztynem. Być może 
najbardziej spektakularną 
(z punktu widzenia podróż-
nych) zmianą będzie moder-
nizacja przejścia podziemne-
go i dwóch peronów w Gro-
dzisku Wielkopolskim. Będą 
wyższe, dzięki temu wsiada-
nie i wysiadanie z pociągów 
stanie się wygodniejsze.

Nowoczesne rozwiązania 
pójdą w parze z zachowaniem 
historycznego charakteru re-
montowanego odcinka. Na tra-
sie z początku XX w. nadal będą 
dawne semafory kształtowe 
i pojadą jak do tej pory zabyt-
kowe parowozy. To ewenement 
na skalę światową, że te loko-
motywy jeżdżą według normal-
nego rozkładu jazdy.           MARK

PROMOCJA WRPO

DOFE 2021
Ze względu na trwające ob-
ostrzenia Ministerstwo Fun-
duszy i Polityki Regionalnej 
podjęło decyzję o organiza-
cji tegorocznej edycji Dni Ot-
wartych Funduszy Europej-
skich (DOFE) w formule hy-
brydowej. 

Jest to podyktowane prze-
de wszystkim troską o bezpie-
czeństwo i komfort wszyst-
kich uczestników wydarze-
nia. Każdy beneficjent biorący 
udział w akcji sam zdecyduje: 
czy chce otworzyć swoje pod-
woje dla odwiedzających, czy 
też wzorem ubiegłego roku 
– spotka się z nimi online. 
W tym roku DOFE zaplanowa-
no w dniach 17-19 września.

 Każdy chętny beneficjent 
z Wielkopolski może zgłosić 
się ze swoją ofertą wydarze-
nia za pośrednictwem stro-
ny organizatora dniotwarte.
eu. Naszą specjalnością będą 
wejścia antenowe „na żywo” 
w tv i internecie.                MARK
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Umowę unijną podpisał na stacji kolejowej w Luboniu marsza-
łek Marek Woźniak, w obecności wicemarszałka Wojciecha Jan-
kowiaka, przedstawicieli władz PKP PLK, radnych województwa 
i parlamentarzystów.

Tu zdobędziesz niezły fach!
Kolejne szkoły zawodowe wsparto funduszami unijnymi.

Pracodawcy potrzebują 
odpowiednio wykwalifi-
kowanych absolwentów 

szkół zawodowych, a przyszli 
pracownicy dostępu do no-
woczesnej edukacji, która po-
zwoli im przygotować się do 
wykonywania zawodów przy-
szłości. Jak pogodzić te intere-
sy? Do tej układanki oczeki-
wań należy włączyć samorząd 
lokalny i pieniądze unijne.

Tak uczyniono w Tarnowie 
Podgórnym. Efekt? Rok temu 
otwarto Zespół Szkół Tech-
nicznych, w którego skład 
wchodzą Technikum i Szkoła 
Branżowa I stopnia (13,8 mln zł 
z UE). Nowoczesna szkoła sta-
nęła przy ul. Nowej 60 w Tar-
nowie Podgórnym: posiada 18 
sal lekcyjnych, 14 pracowni za-
wodowych, zaplecze admini-
stracyjno-biurowe, pomiesz-
czenia biblioteczne i tech-
niczne. Nic więc dziwnego, że 
szkoła cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem wśród mło-
dych ludzi. Mogą oni kształcić 
się w kilku zawodach: technik 
informatyk, technik mechatro-
nik, technik logistyk, technik 
procesów drukowania. Z ko-
lei w branżowej szkole I stop-
nia kandydaci mogą wybierać 
spośród takich kierunków, jak: 
mechatronik, magazynier-lo-
gistyk, stolarz, krawiec czy 
elektromechanik. 

Niezwykle ciekawy jest 
wspomniany wcześniej wątek 
współpracy gminy z przed-

siębiorcami lokalnymi. Nie 
sprowadzał się on jedynie do 
zgłoszenia zapotrzebowania 
na konkretne kierunki, ale lo-
kalne firmy utworzyły klasy 
patronackie, wspierały szko-
łę przy wyposażaniu pracow-
ni zawodowych w nowoczes-
ny sprzęt, organizację prak-
tyk i staży. To wszystko w imię 
zasady, że odpowiednio wy-
kształcone kadry to warunek 
rozwoju gospodarczego każ-
dego samorządu.

Na kształcenie fachowców 
przy wykorzystaniu najlep-
szego sprzętu i kadry posta-
wiono w Technikum Środowi-
ska na poznańskim Golęcinie. 
Młodzi ludzie będą kształcić 
się w zawodach, dzięki któ-
rym będą mogli edukować 

przyszłe pokolenia w co-
dziennych kwestiach związa-
nych ze stanem środowiska. 
Ponadto kształcić się tutaj 
będą m.in. technik agrobizne-
su czy technik urządzeń i sy-
stemów energetyki odnawial-
nej. W uatrakcyjnieniu oferty 
szkoły pomogą środki unijne 
(4,25 mln zł z WRPO 2014+). 
Z tych pieniędzy zostaną do-
posażone specjalistyczne 
pracownie (np. chemiczna, 
chowu i hodowli zwierząt, 
diagnostyczno-laboratoryj-
na) oraz warsztaty mechani-
zacji rolnictwa i laboratorium 
energii odnawialnych.

Umowy w Tarnowie Pod-
górnym i na poznańskim 
Golęcinie podpisywał mar-
szałek Marek Woźniak, który 

odwiedził też kilka innych sa-
morządów, z którymi zawarł 
podobne umowy unijne. Był 
m.in. w Koninie, Obornikach, 
Pleszewie czy w Środzie Wiel-
kopolskiej. Warto zaznaczyć, 
że powiat średzki otrzyma 
4,6 mln zł dofinansowania 
na projekt związany z prze-
budową kompleksu pracow-
ni kształcenia zawodowego 
oraz placu manewrowego 
do nauki jazdy dla uczniów 
w Zespole Szkół Rolniczych 
w Środzie Wlkp., a także na 
remont stojących w sąsiedz-
twie budynków pomocni-
czych. Pieniądze unijne zo-
staną również wykorzystane 
na doposażenie i kształcenie 
zawodowe na najwyższym 
poziomie.                            MARK
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Z nowoczesnej infrastruktury i sprzętu dydaktycznego w Tarnowie Podgórnym skorzysta blisko 
700 uczniów rocznie.

u Krobia: w mieście zakończyła się budowa Centrum Biblio-
teczno-Kulturalnego „KROB-KULT”. Powstały w nim pomieszcze-
nia pod księgozbiory, czytelnia, kącik zabaw dla dzieci, pracow-
nia komputerowa oraz wielofunkcyjna sala. Inwestycja jest już 
trzecim zrealizowanym przedsięwzięciem w ramach projektu 
rewitalizacyjnego, na który gmina Krobia pozyskała około 10,7 
mln zł z UE. Wcześniej zrealizowano zadania: „Wzdłuż Rowu 
Krobskiego – ciąg pieszo-rowerowy nie tylko dla aktywnych” 
oraz „Bezpieczna droga do szkoły, pracy, na zakupy i do miejsc 
sportowo-rekreacyjnych (ulice: Szkolna, plac Tadeusza Kościusz-
ki, Ogród Ludowy, prof. Józefa Zwierzyckiego”.

u Powodowo (gm. Wolsztyn): zakończyła się rekultywacja 
miejscowego składowiska odpadów. Na tym terenie posadzo-
no 1500 drzew i krzewów różnego gatunku. Podobne przed-
sięwzięcie zrealizowano również w Reklinku (gm. Siedlec) i Sie-
kówku (gm. Przemęt). Inwestycje ekologiczne Związku Między-
gminnego OBRA połączono z działaniami informacyjno-promo-
cyjnymi. Na wszystkie zadania związek otrzymał ponad 5 mln  
zł ze środków unijnych WRPO 2014+.

u Wieleń (gm. Przemęt): 5 lipca zakończył się pierwszy po 
renowacji ośmiodniowy odpust w Sanktuarium Matki Bożej 
Ucieczki Grzeszników w Wieleniu. Ten późnobarokowy ce-
glany kościół, znajdujący się na szlaku cysterskim, należący 
do parafii pw. św. Wojciecha w Kaszczorze, był w fatalnym 
stanie. Z pomocą unijną (ponad 2,2 mln zł) budynek osuszo-
no, wymieniono cementowe fugi na wapienne, położono 
nowe pokrycie dachu. Gruntowną renowację przeszły także 
wnętrza świątyni. Teraz wierni znów mogą z niego korzystać. 
Z danych kustosza kościoła wynika, że ośmiodniowy odpust 
odwiedziło około 70 tys. osób. 

u Złotów: uczniowie Technikum nr 2 w Złotowie rozpoczną 
nowy rok szkolny, mając jeszcze lepsze warunki do nauki. Cze-
kać na nich będą 73 laptopy z oprogramowaniem do nauki 
zdalnej. W zależności od sytuacji epidemicznej sprzęt będzie 
mógł być wykorzystywany do zajęć online lub stacjonarnych. 
Poza tym prawie 50 nauczycieli przeszkolono do prowadzenie 
zajęć zdalnych. Nowy sprzęt i szkolenia w Zespole Szkół Ekono-
micznych w Złotowie wsparto kwotą blisko 420 tys. zł z WRPO 
2014+. Na podobne działania, umożliwiające szkołom zawodo-
wym z Wielkopolski lepiej przygotować się do nauki zdalnej, 
przeznaczono łącznie prawie 25 mln zł z UE. 

u Września: 8 lipca odbyła się oficjalna prezentacja nowej sie-
dziby Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Pokazano film przybli-
żający historię obiektu, natomiast muzyczną ucztą był występ 
angielskiego skrzypka Nigela Paula Kennedy’ego. Odmieniony 
Wrzesiński Ośrodek Kultury (także dzięki ponad 3 mln zł z WRPO 
2014+) to przestrzeń nauki, zabawy oraz sąsiedzkich spotkań. 
Od sekcji baletowej dla dzieci w wieku 3-4 lat, po zespół folklo-
rystyczny „Ziemia Wrzesińska”, który gromadzi seniorów. 

u Kalisz: 10 lipca piknikiem zdrowotnym i konferencją na-
ukową zainaugurowano program edukacji zdrowotnej – wy-
krywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW 
typu B na terenie aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Celem rea-
lizowanego programu jest zwiększenie wiedzy i świadomości 
na temat zakażeń wirusowych wątroby HBV i HCV wśród 12 tys. 
aktywnych zawodowo mieszkańców aglomeracji w wieku od 
18 do 64 lat. Zakłada się, że w ramach projektu 7 tys. osób zo-
stanie zaszczepionych przeciwko żółtaczce. To wszystko będzie 
możliwe dzięki prawie 3 mln zł dotacji z WRPO 2014+.      MARK

Fundusze europejskie dla Wielkopolski na skróty
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uBliscy mówią na mnie… Czarek – od kiedy moje córki wy-
myśliły rymowankę „Marek – Czarek, zgubił zegarek”.

uW samorządzie najbardziej lubię… możliwości sprawcze 
służące dobru i poprawie najbliższego regionu.

uBycie Wielkopolaninem oznacza… to samo, co bycie Euro-
pejczykiem ze skłonnościami do oszczędzania, jednocześnie 
mając świadomość bogatej kultury i dokonań przodków.

uPolityka to dla mnie… sztuka negocjacji i osiągania kom-
promisu.

uGdybym musiał zmienić zawód… wówczas zostałbym 
youtuberem ;-)

uGdy skończyłem 18 lat… zapuściłem długie włosy.
uNa starość… To stan umysłu – mam nadzieję, że mnie nie 

będzie dotyczył.
u Żałuję, że… mam za mało dzieci.
uMoim największym atutem jest… konsekwencja. Zawsze 

robię wszystko, aby wykonać założony plan.
uMoja największa słabość to… jabłka. Mogę je jeść kilogra-

mami.
uNikomu dotąd nie mówiłem, że… są dwie zasady w życiu:

1. Nigdy nie ujawniaj wszystkich informacji. 2. …
uWierzę, że… na początku było Słowo, które stało się Ciałem.
uMam nadzieję na… dobrą pogodę nad Bałtykiem w czasie 

mojego urlopu.
uKocham… moją żonę Alicję.

Marek Sowa
u ur. 12 lipca 1952 r., Kościan
u  kierownik kontraktu w PKP PLK S.A. 

Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie, 
Region Zachodni

u wybrany z listy PiS w okręgu nr 6
u 21.425 głosów

Marek Sowa:

Czarek youtuber
z długimi włosami
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W czym Kaliszkowice Ołobo-
ckie (to, jak wiadomo, wiel-
kopolska miejscowość nie-
daleko Mikstatu) są lepsze od 
Berlina (to taka miejscowość 
w Niemczech, niespełna 300 
km na zachód od Poznania)?

Wyjaśnił nam to szef pro-
jektu „Cyfrowa Szkoła Wiel-
kopolsk@ 2020” Piotr Waś-
ko, który podesłał ciekawost-
kę od prof. Alfreda Stacha, 
współprowadzącego z kolei 
w ramach CSW 2020 przed-
sięwzięcie „Cyfrowa Mapa 
Dorzecza Warty”. Jego uczest-
nicy m.in. mierzą (podobnie 
robią ludzie w 217 krajach) 
poziom hałasu. I – jak prze-
konuje prof. Stach – „najbar-
dziej spektakularnym efek-
tem projektu CMDW na 
mapie NoisePlanet jest fakt, 
że w Kaliszkowicach Ołobo-
ckich, wsi liczącej około 900 
mieszkańców, wykonano po-
nad 235 tysięcy pomiarów 
hałasu, a w 3,5-milionowym 
Berlinie tylko 52 tysiące”.

Na lipcowym posiedzeniu 
sejmikowej Komisji Strate-
gii Rozwoju Regionalnego 
i Współpracy Międzynarodo-
wej rozmawiano m.in. o moż-
liwej lokalizacji elektrowni ją-
drowej w Pątnowie. O tym, że 
temat „polskiego atomu” od 
lat powraca co pewien czas, 
ale niewiele z tego wynika, 
przekonywał marszałek Ma-
rek Woźniak.

– Kilkadziesiąt lat temu, 
zafascynowany przedstawia-
nymi wizjami szybkiej budo-
wy polskiej elektrowni ato-
mowej, poszedłem do lice-
um z rozszerzonym profi lem 
matematyczno-fi zycznym, by 
potem kształcić się w kierun-

Pewnie część czytelników 
pamięta jeszcze popularny 
przed laty serial „Wakacje 
z duchami”… Faktem jest, 
że na każdym szanującym 
się zamku coś powinno stra-
szyć. Czy tak jest również na 
(będącym siedzibą podległe-
go samorządowi wojewódz-
twa Centrum Integracji Eu-
ropejskiej) zamku w Rokoso-
wie? Właściwie (choć zdarza-
ło nam się tam parokrotnie 
nocować) nie jesteśmy tego 
pewni. Pewne natomiast jest 
to, że czasami dzieją się tam 
rzeczy dziwne, jak choćby 
podczas lipcowego posiedze-
nia sejmikowej Komisji Go-
spodarki.

Odbywało się ono online, 
ale kilkoro radnych posta-
nowiło na miejscu obejrzeć 
omawiany remont rokosow-
skiego zamku i stamtąd łączy-
ło się z pozostałymi uczest-
nikami obrad. Podobnie jak 
szef ośrodka. – Nazywam się 
Waldemar Jagiełło – podkre-
ślił po wejściu „na wizję” dy-
rektor OIE, choć na ekranie 
widniało nazwisko Karoliny 
Krawiec, czyli jego zastęp-
czyni. Gdy z kolei na ekranie 
pojawił się obrazek z prze-
wodniczącą komisji Martą 
Dzikowską, za jej plecami 
wyraźnie widoczne były roz-
prute ściany i wystające kable. 
– Podkreślam, że to nie pani 
przewodnicząca to zrobiła! – 
z podejrzaną gorliwością za-
pewnił od razu dyrektor Ja-
giełło.

Już kilkukrotnie na tej stro-
nie zdarzało się nam dono-
sić o tym, że któraś lub któ-
ryś z radnych województwa 
wstępuje w związek małżeń-
ski. O ile nas pamięć nie za-
wodzi, nigdy jeszcze nie pi-
saliśmy o obchodach złotych 
godów (zresztą innych godów 
– też nie). Teraz, dzięki śle-
dzeniu tego, co pojawia się 
w sieci, nadarzyła się po raz 
pierwszy taka okazja…

10 lipca 50-lecie związku 
z mężem Tadeuszem święto-
wała radna PSL i była prze-
wodnicząca sejmiku Zofi a 
Szalczyk. Jak udało się nam 
ustalić, przed półwieczem 
młodzi zakochani razem stu-
diowali, a tuż po zakończeniu 
nauki pobrali się w Przyro-
wie pod Częstochową. Teraz 
swoją „pięćdziesiątkę” z bli-
skimi świętowali na poznań-
skich Podolanach.

NAJLEPSZE KAWAŁKI 
Z INNEJ STRONY SAMORZĄDU
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Pamiątkowe zdjęcie złotych jubilatów.
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Czy u dyrektora Jagiełły coś 
straszy?
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Nie urzędniczy gabinet, a elektrownia atomowa marzyły się 
w młodości Markowi Woźniakowi…

ku, który umożliwi mi pracę 
w tej elektrowni – wspomi-
nał marszałek. – Dobrze, że 
po pewnym czasie zmieni-

łem swoje plany edukacyjne, 
bo dzisiaj byłbym bez pracy 
lub musiał jej dawno szukać 
za granicą…

Członkowie zarządu województwa dość często biorą udział 
w uroczystym przekazaniu pieniędzy samorządu regionu 
na różne cele. Czy podpisywanie kolejnej umowy na dofi -
nansowanie komuś tego czy owego może sprawiać dużo 
satysfakcji? Okazuje się, że tak! – Trzeba mieć szczęście, że 
akurat trafi ło na moment, gdy kolega jest na urlopie – wy-
znał dziennikarzom zadowolony wicemarszałek Krzysztof 
Grabowski, podpisujący w lipcu (w zastępstwie zajmujące-
go się tymi sprawami na co dzień wicemarszałka Wojciecha 
Jankowiaka) umowy dotyczące opracowania dokumentacji 
dla kilku linii kolejowych, na które samorząd województwa 
zabiega o pieniądze z programu „Kolej+”. Nie wiemy jednak, 
czy mówiącemu te słowa wicemarszałkowi chodziło o miłe 
towarzystwo przedstawicielek konsorcjum, z którym samo-
rząd zawierał umowę (na zdjęciu), czy bardziej o fakt, że swój 
autograf mógł złożyć w świetle kamer…

PODPATRZONE
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