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Powrót sejmiku
W marcu i kwietniu z powodu pandemii 
nie odbywały się ani sesje sejmiku, ani 
posiedzenia jego komisji. W maju radni 
wrócili do pracy. Komisje obradowały 
zdalnie (na zdjęciu posiedzenie Komisji 
Budżetowej), a sesja odbyła się stacjonarnie, 
ale w zaostrzonym reżimie sanitarnym.  
Jak i nad czym debatowano?            u str. 4-6

„Odmrażanie” transportu
Po 11 tygodniach przerwy z poznańskiego 
lotniska wznowiono regularne loty 
pasażerskie – na razie LOT uruchomił 
od czerwca dwa połączenia dziennie 
z Poznania do Warszawy. Wraca też na tory 
część zawieszonych regionalnych połączeń 
kolejowych – taką decyzję podjął samorząd 
województwa.                                           u str. 2

Walczą z wirusem
W kolejnej transzy wsparcia przekazanego 
przez samorząd województwa wielkopolskim 
placówkom służby zdrowia znalazło się 
prawie 230 tys. sztuk środków ochrony 
osobistej oraz ponad 6 tys. litrów płynu 
do dezynfekcji rąk. Na pierwszej linii walki 
z COVID-19 pozostaje podległy samorządowi 
regionu szpital w Wolicy.                    u str. 2 i 3
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Odszedł 
przewodniczący
7 czerwca w Ostrowie Wiel-
kopolskim zmarł Józef Grusz-
ka. Polityk PSL był od listo-
pada 1998 roku do paździer-
nika 2001 roku pierwszym 
przewodniczącym Sejmiku 
Województwa Wielkopol-
skiego.                            u str. 3

Pomóc  
pszczołom
Węza pszczela o wartości 
2 milionów złotych trafi do 
wielkopolskich pasiek. To już 
kolejny rok z rzędu, w któ-
rym samorząd województwa 
systemowo wspiera tę bran-
żę. Dotąd skorzystało z ta-
kiej pomocy prawie 9,5 tys. 
pszczelarzy.                  u str. 7

W Gostyniu 
już jadą
Oddano do użytku dwa waż-
ne nowe odcinki dróg woje-
wódzkich. 15 maja kierow-
com udostępniono pierwszy 
fragment obwodnicy Gosty-
nia (DW 434), a 8 czerwca 
otwarto nowy przebieg DW 
308 w podkościańskim Boni-
kowie.                             u str. 7

Czas zarazy
Czy naprawdę doktor Karol 
Marcinkowski na cholerę za-
lecał picie szampana? Ospa, 
dżuma, cholera, grypa – z ja-
kimi epidemiami zmagali-
śmy się przez wieki w Wiel-
kopolsce?                   u str. 10

Inna strona 
samorządu
Kto marzy o whisky z Marią 
Callas? Czego chcą od nas 
Hildegarda, Uriasz i Bonita-
cja? Co robiły Bubu, Natan, 
Charlie i Szpicuś na posie-
dzeniach sejmikowych komi-
sji? Czy dawne środki trans-
portu wracają do łask? 

u str. 16
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Obecny kryzys doty-
ka wielu aspektów 
naszego życia, a naj-

większe piętno odciska na 
gospodarce. Stanęły fabryki, 
zamarł handel i  transport. 
Opustoszały lotniska, porty, 
hotele, restauracje, miejsca 
wypoczynku i rekreacji. 

– Wirus dotknął cały świat 
w  bardzo szybkim tempie, 
powodując największą glo-
balną recesję we współczesnej 
historii. Pojawiły się zakłóce-
nia produkcji w  fabrykach, 
trudności związane z logisty-
ką, problemy ze zwiększonym 
popytem na towary przy ich 
nagłej niskiej podaży, nastą-
pił także spadek działalności 
w sektorze usług – wymienia 
Jacek Bogusławski z zarządu 
województwa.

– W początkowej fazie roz-
woju epidemii większość na-
szych zleceń całkowicie za-
wieszono. Sytuacja była dra-
matyczna, gdyż jako agen-
cja reklamowa obsługujemy 
wiele podmiotów prowadzą-
cych działalność w centrach 
handlowych, które z dnia na 
dzień zamknięto – przyznaje 
Wojciech Drąg, prezes Agen-
cji Reklamowej Grafiti.

Straty firm, niezrealizo-
wane kontrakty, opóźnie-
nia w  dostawach wpływają 
na stan biznesu, a także na 
zwolnienia części pracowni-
ków. Z danych Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy w Poznaniu 
wynika, że o ile w lutym 2020 
roku zwolnienia grupowe 
(łącznie 220 osób) deklaro-
wały tylko 4 firmy, to w mar-
cu było ich już 21 (1072 pra-
cowników), w  kwietniu – 
19 (521 osób), a w maju 13 
przedsiębiorstw zgłosiło za-
miar zwolnienia 902 ludzi.

– Wzrosła liczba osób bez-
robotnych. Na koniec marca 
było ich w Wielkopolsce 50 
tys., a na koniec maja – 58,5 

tys. – wylicza dyrektor WUP 
Barbara Kwapiszewska.  

Ilu wielkopolskich przed-
siębiorców zgłosiło się dotąd 
po pomoc do WUP w ramach 
rządowej tarczy antykryzyso-
wej? Barbara Kwapiszewska 
informuje, że do 3 czerw-
ca wnioski na kwotę ponad  
1 mld zł złożyło 4897 firm. 
Blisko 3 tys. z nich przyzna-
no już niemal 660 mln zł, któ-
re pozwolą ochronić 155 ty-
sięcy miejsc pracy. 

Równolegle około 100 mln 
zł dla firm z WRPO 2014+ 
uruchomił zarząd wojewódz-
twa. By pomóc naszym fir-
mom przetrwać trudne cza-
sy, urzędnicy szukają też no-
wych rozwiązań współpracy 
z  przedsiębiorcami, insty-
tucjami otoczenia biznesu 
i partnerami zagranicznymi.

Inną pomoc niż gotówka 
na konto czy zwolnienie ze 
składek ZUS oferują np. in-
stytucje wspierające polski 
eksport. Polska Agencja In-
westycji i Handlu szuka no-
wych partnerów dla firm, 
rynków zbytu i zapotrzebo-
wania na konkretne produkty 
w różnych częściach świata. 

– Podobne analizy oraz 
np. zbiorczą listę zgłoszeń 
(na zbyt towarów) dla sekto-
ra rolno-spożywczego prowa-
dzi ministerstwo rolnictwa – 
mówi Jakub Jackowski, za-
stępca dyrektora Departa-
mentu Gospodarki UMWW.

Biznes przygotowuje się też 
do ponownego otwarcia gra-
nic i wznowienia handlu. 

– Chcemy być gotowi, by 
wielkopolscy przedsiębiorcy 
mogli po pandemii rozpocząć 
działania eksportowe nie tyl-
ko na rynki UE, ale też na te, 
które zlokalizowane są na Bli-
skim Wschodzie czy w Azji 
Południowo-Wschodniej: 
krajach ASEAN – deklaruje 
Jacek Bogusławski.   u str. 8-9

Biznes po pandemii
Czy kryzys gospodarczy pogrąży najsłabsze firmy, czy stanie się szansą na tzw. ucieczkę do przodu?
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W sytuacji wywołanej pandemią przedsiębiorcy musieli szukać nowych sposobów i obszarów 
działalności. Na zdjęciu – przyłbice, które w dobie koronawirusa zaczęła produkować Agencja 
Reklamowa Grafiti, jeden z laureatów konkursu „i-Wielkopolska – innowacyjni dla Wielkopolski”.
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TRZyMAJMy KCIUKI
Nie ma wątpliwości, że najpilniejszą potrzebą po tym, jak 
i  u  nas wystąpiła epidemia koronawirusa, było zrobienie 
wszystkiego, co możliwe, aby nasza służba zdrowia poradziła 
sobie w walce z wywoływaną nim chorobą. Stąd pierwsze de-
cyzje i działania – także w przypadku samorządu wojewódz-
twa – skierowano na pomoc w przeorganizowaniu, a zwłasz-
cza w zaopatrzeniu placówek medycznych zajmujących się 
chorymi na COVID-19.

Nie podlega też dyskusji, że kolejne kroki muszą być (i są, 
także na szczeblu samorządowym) robione w celu uratowa-
nia zastopowanej pandemią gospodarki. To, że nastąpi eko-
nomiczne tąpnięcie, jest pewne. Chodzi o to, by dzięki odpo-
wiednim działaniom osłonowym było ono jak najmniejsze. 
Najlepsi, najbardziej innowacyjni (co widać po opisywanych 
przez nas przykładach) i w dobie koronawirusa sobie poradzą. 
Rzecz w tym, by jak najwięcej tych, którzy są nieco dalej w pe-
letonie, też dało radę. Jeżeli „siądzie” gospodarka, prędzej czy 
później odczujemy to wszyscy, w każdej niemal sferze życia. 
Trzymajmy kciuki, by stało się inaczej. z

na WstęPIe

Artur Boiński

Wirtualnie o turystyce, 
nauce i rynku pracy

Podczas pandemii koro-
nawirusa wiele wydarzeń, 
w tym m.in. szkolenia 
i konferencje, odbywa się 
zdalnie.

18 maja ponad 1,5 tysią-
ca osób wzięło udział (przed 
ekranami swoich lapto-
pów, tabletów i smartfonów) 
w ogólnopolskiej konferen-
cji „Między szkołą a  ryn-
kiem pracy”. W organizację 
niemal czterogodzinnego 
wydarzenia były zaangażo-
wane podległe samorządowi 
województwa wielkopolskie 
centra wsparcia rzemiosła, 
kształcenia dualnego i zawo-
dowego oraz partner projektu 
– Akademia Webinaru.

– To pierwsza wirtualna 
konferencja z zakresu doradz-
twa zawodowego zorganizo-
wana na taką skalę. Uczestni-
czyli w niej nie tylko edukato-
rzy, doradcy zawodowi, ale też 
przedstawiciele pracodawców, 
instytucji rynku pracy, samo-
rządowcy i reprezentanci pla-
cówek rządowych – podkreśla 
Marzena Wodzińska z zarzą-
du województwa.

Dyskutowano o  różnych 
sferach doradztwa zawodo-
wego, choć większość uwag 
sprowadzała się do wspiera-
nia ucznia w wyborze właś-
ciwej ścieżki edukacyjno-za-
wodowej oraz zrozumienia 
jego zachowań i decyzji. 

Nieco wcześniej, 8 maja, 
odbyło się webinarium dla 
przedsiębiorców z branży ho-
telarskiej i turystycznej, zor-
ganizowane przez Wielkopol-
ską Organizację Turystyczną. 
Samorząd województwa stara 
się pomóc firmom z tego sek-
tora w ograniczeniu negatyw-
nych skutków pandemii.

O proponowanych rozwią-
zaniach dla firm (m.in. atrak-
cyjne pożyczki płynnościowe 
i  inwestycyjne, poręczenia 
kredytów i pożyczek, środki 
na rozwój kadr) opowiedział 
słuchaczom (wraz z przed-
stawicielami instytucji, któ-
re pośredniczą w udzielaniu 
pomocy finansowej) Jacek 
Bogusławski z zarządu woje-
wództwa.

Cykl webinariów kierowa-
nych do hotelarzy i  innych 
firm z  branży turystycznej 
zaplanowano na kilka tygo-
dni. Dotychczas na zaprosze-
nie WOT z przedsiębiorcami 
spotkali się marketingowcy, 
przedstawiciele Izby Gospo-
darczej Hotelarstwa Polskie-
go i Polskiego Holdingu Ho-
telowego. 

Udział w  wydarzeniach 
jest bezpłatny, wymagana jest 
wcześniejsza rejestracja na 
stronie www.wot.org.pl. Na 
niej można znaleźć również 
więcej szczegółów o szkole-
niach.                                 RAK
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Marzena Wodzińska debato-
wała o  doradztwie zawodo-
wym dla uczniów.

Jacek Bogusławski opowiadał 
o wsparciu dla branży hotelar-
skiej i turystycznej.

„Odmrażanie” samolotów i pociągów
Po 11 tygodniach przerwy 
na poznańskim lotnisku 
wznowiono regularne loty 
pasażerskie. Wraca też na 
tory część zawieszonych 
połączeń kolejowych.

Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną rozkła-
dowe loty pasażerskie z po-
znańskiej Ławicy nie odby-
wały się od połowy marca.  
1 czerwca wróciły, choć na ra-
zie w mocno ograniczonym 
zakresie. LOT uruchomił bo-
wiem po dwa połączenia 
dziennie z Warszawą (ze sto-
licy można wylecieć o 7 i 17, 
a z Poznania o 9.30 i 19.30).

Przywrócenie lotów wiąże 
się z zaostrzonymi norma-
mi sanitarnymi. W samolo-
tach część miejsc pozostaje 
wolnych, pasażerowie mu-
szą podróżować w maskach, 
ograniczona jest obsługa po-
kładowa. Inaczej funkcjo-
nuje też samo lotnisko. Na 
jego teren mogą wejść (tyl-

ko przez terminal odlotów) 
jedynie odlatujący pasaże-
rowie. Nie zostaną wpusz-
czone osoby z gorączką czy 
uporczywym kaszlem. Na-
leży poddać się pomiarowi 
temperatury, nosić maskę, 
wszędzie zachowywać od-
powiedni odstęp od innych 
osób. Wyłączono z użytko-
wania część siedzeń, palarnię 
czy miejsca zabaw.

Stopniowe „odmrażanie” 
gospodarki oraz otwieranie 
kolejnych sektorów usług 
i handlu skutkuje także wzro-
stem liczby podróżujących 
pociągami. Stąd wojewódz-
two, jako organizator prze-
wozów kolejowych w regio-
nie, zdecydowało się na ko-
rektę mocno ograniczonego 
w ostatnich tygodniach roz-
kładu jazdy.

– Wsłuchując się w głosy 
podróżnych, a  także anali-
zując wzrastającą frekwencję 
w pociągach, od 14 czerwca 
przywracamy część połączeń 
realizowanych na nasze zlece-
nie przez Koleje Wielkopol-
skie oraz POLREGIO – po-
informował wicemarszałek 
Wojciech Jankowiak. – Za-
pewniamy, że mając na uwa-
dze dynamikę sytuacji, prze-
woźnicy kolejowi każdego 
dnia przeprowadzają bada-
nia frekwencji w pociągach, 
co pozwala na dopasowywa-
nie liczby połączeń oraz po-
jemności składów do rosną-
cych potrzeb podróżnych na 
poszczególnych liniach.

Do siatki połączeń powra-
ca część pociągów, których 
trasy wcześniej ze względu 
na pandemię czasowo zawie-
szono lub skrócono. Aktualny 
kolejowy rozkład jazdy moż-
na sprawdzić m.in. na stronie 
www.portalpasazera.pl.     ABO

Szpitale zaopatrzone
Samorząd województwa nadal wspiera wielkopolskie placówki służby zdrowia  
w walce z koronawirusem.

21 maja poinformowa-
no o kolejnej tran-
szy wsparcia prze-

kazanego przez samorząd 
województwa z myślą o pra-
cownikach wielkopolskich 
placówek ochrony zdrowia. 
Prawie 230 tys. sztuk środków 
ochrony osobistej oraz ponad 
6 tys. litrów płynu do dezyn-
fekcji rąk pojechało z maga-
zynów w Poznaniu do: woje-
wódzkich szpitali zespolonych 
w  Kaliszu, Koninie i  Lesz-
nie, Szpitala Wojewódzkiego 
w  Poznaniu, Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowe-
go w  Poznaniu, Wielkopol-
skiego Centrum Ratownictwa 

Medycznego w Koninie, Szpi-
tala Specjalistycznego w Pile, 
Wielkopolskiego Centrum 
Onkologii, Wielkopolskiego 
Centrum Pulmonologii i To-
rakochirurgii oraz SZOZ nad 
Matką i Dzieckiem w Pozna-
niu. W dostawie znalazło się 
158 tys. masek FFP2, FFP3 
i chirurgicznych, 7420 kom-
binezonów ochronnych oraz  
62 tys. rękawiczek latekso-
wych.

Te zakupy sfinansowano 
z  pieniędzy WRPO 2014+. 
Z tej samej puli już w poło-
wie kwietnia województwo 
przekazało szpitalom 500 tys. 
maseczek chirurgicznych, 80 

tys. maseczek FFP2/N95 i 8 
tys. przyłbic.

Jak z kolei poinformowa-
ła pod koniec maja Marzena 
Wodzińska z  zarządu woje-
wództwa, szpitale wojewódz-
kie w  Kaliszu, Lesznie, Ko-
ninie, Poznaniu oraz szpita-
le jednoimienne w  Wolicy 
i w Poznaniu otrzymały naj-
nowocześniejsze termowi-
zyjne systemy zdalnie bada-
jące temperaturę osób wcho-
dzących do ich budynków. Te 
termowizyjne urządzenia wy-
chwytują ludzi o temperatu-
rze ciała przekraczającej 37,5 
stopnia Celsjusza. Na ten za-
kup samorząd województwa 

przeznaczył prawie 1,5 mln zł. 
Dodatkowo placówkę w Wo-
licy Urząd Marszałkowski za-
opatrzył w pięć laptopów, któ-
re wspomogą pracę personelu.

Warto też wspomnieć o sa-
morządowej pomocy dla do-
mów i  ośrodków pomocy 
społecznej, koordynowanej 
przez Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej. Pokaźne 
dostawy maseczek, rękawi-
czek i płynów do dezynfekcji 
trafiły do tego typu jednostek 
m.in. z powiatów: kaliskiego, 
ostrowskiego, pleszewskiego, 
ostrzeszowskiego, krotoszyń-
skiego, kościańskiego i  go-
styńskiego.                           ABO
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1 czerwca rano po dwuipółmiesięcznej przerwie do Poznania 
przyleciał pierwszy samolot LOT-u z Warszawy.
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Zaopatrzenie trafiło m.in. do Wielkopolskiego Centrum Pulmo-
nologii i Torakochirurgii…

…oraz pojechało do konińskiego Wojewódzkiego Szpitala  
Zespolonego.
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Józef Gruszka przewodni-
czył sejmikowi w  pierwszych 
trzech latach jego funkcjono-
wania.

Jak pracuje urząd?
Urząd Marszałkowski jest 
ponownie otwarty dla pe-
tentów, choć przypomina, 
że wiele spraw można zała-
twić zdalnie.

W  dobie zagrożenia ko-
ronawirusem od 17 mar-
ca UMWW zachęcał osoby 
chcące skorzystać z jego usług 
głównie do kontaktu zdalne-
go. Zamknięte były wszystkie 
punkty informacyjne.

Obecnie urząd jest już ot-
warty dla petentów. Funk-
cjonuje ogólna informacja, 
punkt informacyjny fundu-
szy europejskich oraz infor-
macja dotycząca Bazy Da-
nych Odpadowych. Wizy-
ta osobista wiąże się jednak 
z koniecznością zachowania 
odpowiedniego reżimu sani-
tarnego. Należy założyć ma-
seczkę na twarz, zachować 
odpowiedni dystans od in-
nych osób, korzystać z  do-

stępnych w budynku urzędu 
dozowników płynu dezynfek-
cyjnego do rąk.

Jednocześnie urzędnicy 
przypominają o  możliwo-
ści załatwienia wielu spraw 
przez platformę ePUAP. Po-
trzebne informacje można 
uzyskać także telefonicznie 
lub e-mailowo. 

Punkt Informacyjny 
UMWW: tel. 61 626 66 66,  
e-mail: info@umww.pl.

Punkt Kancelaryjny 
UMWW: tel. 61 626 69 54,  
e-mail: kancelaria@umww.pl.

Główny Punkt Informacyj-
ny Funduszy Europejskich: tel. 
61 626 61 90, 61 626 61 92, 
61 626 61 93, 61 626 72 46,  
e-mail:  info.wrpo@wielko-
polskie.pl,  info.fe@wielko-
polskie.pl.

Punkt Informacyjny BDO: 
tel. 61 626 75 30, e-mail: bdo@
umww.pl.                                ABO

Odszedł przewodniczący
7 czerwca w szpitalu w Os-
trowie Wielkopolskim 
zmarł w wieku 73 lat Józef 
Gruszka – pierwszy prze-
wodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Józef Gruszka zdobył 
mandat radnego wojewódz-
twa z listy PSL w pierwszych 
wyborach do sejmiku, które 
odbyły się w 1998 roku. Na 
pierwszego przewodniczą-
cego Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego został wy-
brany 9 listopada 1998 roku 
i sprawował tę funkcję do 29 
października 2001 roku, kiedy 
to złożył mandat radnego po 
kolejnym wyborze na posła.

W sumie w Sejmie zasiadał 
przez trzy kadencje (wybiera-
ny w latach 1993, 1997 i 2001). 
Na ogólnopolskiej scenie po-
litycznej stał się rozpozna-
walny dzięki przewodnicze-
niu sejmowej komisji śled-
czej do spraw Orlenu w okre-
sie od lipca 2004 do kwietnia 
2005 roku. Jego karierę poli-
tyczną zastopował poważny 
udar mózgu, którego doznał 
10 kwietnia 2005 roku.

Józef Gruszka urodził się 
16 marca 1947 roku w pod-
ostrowskim Kwiatkowie. Z tą 
częścią Wielkopolski związał 
swoje życie prywatne, zawo-
dowe i społeczne. Politycz-
nie związany był najpierw 
z  ZSL, a  następnie z  PSL, 
którego strukturom w  ów-
czesnym województwie ka-
liskim szefował. Działał też 
m.in. w kółkach rolniczych 
i ochotniczych strażach po-
żarnych.                                ABO

Regiony zdalnie o kryzysie
O europejskiej reakcji na 
COVID-19 debatowano 
podczas przeprowadzone-
go online posiedzenia ko-
misji COTER Europejskie-
go Komitetu Regionów.

W  obradach, które – po 
raz pierwszy w  tej formule 
– przeprowadzono 28 maja, 
uczestniczył marszałek Ma-
rek Woźniak.

Posiedzenie poświęcono 
doświadczeniom europej-
skich samorządów w walce 
ze skutkami pandemii wy-
wołanej COVID-19 oraz jej 
wpływowi na politykę spój-
ności i wieloletnie ramy fi-

nansowe. Drugim ważnym 
punktem obrad był ogłoszo-
ny przez Komisję Europejską 
kompleksowy pakiet dotyczą-
cy planu odbudowy. 

Gościem posiedzenia był 
Marc Lemaître z Dyrekcji Ko-
misji Europejskiej ds. Polityki 
Regionalnej i Miejskiej. Pod-
czas debaty omówiono róż-
ne formy wsparcia planowa-
ne przez UE na kolejne lata, 
które także władzom regio-
nalnym pozwolą kierować 
pomoc na obszary najbar-
dziej dotknięte przez kryzys 
wywołany skutkami pande-
mii.                                      ABO

Kultura wychodzi z uśpienia
Instytucje kultury samo-
rządu województwa wzna-
wiają stopniowo swo-
ją działalność po okresie 
zawieszenia związanym 
z pandemią koronawirusa.

Marszałkowskie teatry 
i muzea, podobnie jak wie-
le innych instytucji w  ca-
łym kraju, przez kilka tygo-
dni działały w specyficznych 
warunkach. Ze względu na 
brak możliwości publicznych 
zgromadzeń (zaproszenia wi-
dzów, gości, słuchaczy) część 
z nich przygotowała ofertę, 
z której można było skorzy-
stać zdalnie, w internecie.

Od czerwca ministerstwo 
zdrowia złagodziło reżi-
my sanitarne, dlatego część 
marszałkowskich placówek 
otwiera się na wizyty gości. 
Przede wszystkim można już 
odwiedzać samorządowe mu-
zea, które wznowiły działal-
ność, choć w ograniczonym 
zakresie (np. czynne są tylko 
w niektóre dni) i przy zacho-
waniu odpowiednich zaleceń 
zabezpieczających przed CO-
VID-19. To m.in. mycie rąk, 
używanie płynów do dezyn-
fekcji, zachowanie odpowied-
nich odległości między goś-
ćmi, podział na małe grupy 
publiczności.

Dla przykładu w  dniach 
6-7 czerwca Muzeum Naro-

dowe Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szre-
niawie zorganizowało wyda-
rzenie pn. „Weekend ze zwie-
rzętami gospodarskimi”.

Czynna jest również wypo-
życzalnia Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej i Centrum 
Animacji Kultury w Pozna-
niu, gdzie jednak także na-
leży pamiętać o wytycznych 
sanitarnych.

Pierwszą po pandemii ko-
ronawirusa teatralną premie-
rę (wśród instytucji artystycz-
nych samorządu wojewódz-
twa) zaplanowano w  Tea-
trze im. Aleksandra Fredry 
w  Gnieźnie. Przez trzy dni 
(19, 20 i 21 czerwca) na de-

skach miejscowej sceny pre-
mierę będzie miała sztuka 
„I tak nikt mi nie uwierzy” 
w  reżyserii Wiktora Rubi-
na. Widownia zostanie wy-
pełniona każdego wieczo-
ru w maksymalnie 50 proc. 
Przypomnijmy, że prapre-
mierę spektaklu zaplanowa-
no na 14 marca, ale 12 marca 
przesunięto ją w czasie z po-
wodu zawieszenia pracy in-
stytucji kultury. 

Przeznaczona wyłącznie 
dla dorosłych widzów sztu-
ka „I tak nikt mi nie uwierzy” 
inspirowana jest losami Bar-
bary Zdunk – ostatniej ko-
biety w Europie spalonej na 
stosie. „Jej historia ukazuje, 

jak podważa się wiarygod-
ność kobiet, zarówno w cza-
sach procesów o  czary, jak 
i dziś, w sprawach dotyczą-
cych gwałtów i innych seksu-
alnych nadużyć” – piszą w za-
proszeniu na premierę orga-
nizatorzy spektaklu.

Z kolei Teatr Nowy im. Ta-
deusza Łomnickiego w Po-
znaniu planuje w dniach 26, 
27 i  28 czerwca premierę 
spektaklu „Krzycz. Byle ci-
szej” w reżyserii Anety Gro-
szyńskiej. Jeśli teatr otrzyma 
zgodę sanepidu, w placówce 
pojawi się publiczność. Jeśli 
nie, spektakl transmitowany 
będzie w internecie.

Pozostałe instytucje arty-
styczne prowadzą na razie 
działalność w mediach spo-
łecznościowych oraz przy-
gotowują się na wrześnio-
we wydarzenia (wakacje: li-
piec i sierpień to tradycyjnie 
czas przerwy na urlopy dla 
pracowników czy niewiel-
kie remonty w marszałkow-
skich instytucjach). Publicz-
ność powinna przyzwyczaić 
się do nowych standardów: 
mierzenia temperatury cia-
ła, specjalnych stanowisk do 
dezynfekcji, linii wyznaczają-
cych prawidłowe odległości 
w kolejkach, pleksi przy ka-
sach czy innych sanitarnych 
zabezpieczeń.                      RAK

Na pandemicznym froncie
Szpital w Wolicy nadal leczy chorych na COVID-19 oraz dziękuje wolontariuszom  
i darczyńcom, którzy okazali mu wsparcie.

Podległy samorządowi 
regionu Wojewódzki 
Specjalistyczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowot-
nej Chorób Płuc i  Gruźlicy 
w Wolicy przechodzi wyjątko-
we turbulencje w okresie pan-
demii. Przed miesiącem opi-
sywaliśmy spore zamieszanie, 
jakie towarzyszyło decyzji wo-
jewody o szybkim przekształ-
ceniu tej niewielkiej placówki 
w szpital jednoimienny, zaj-
mujący się wyłącznie chorymi 
na COVID-19.

Gdy sytuację udało się już 
ustabilizować i  rozpocząć 
w  miarę spokojne leczenie 
pacjentów, w trzeciej deka-
dzie maja wojewoda wielko-
polski poinformował, że od  
1 czerwca szpital jednoimien-
ny w Wolicy zostanie… „wy-
gaszony”, bo już nie jest po-
trzebny w tej formule.

– Po niecałym miesiącu 
walki z COVID-19 będzie-
my musieli wszystko znów 
wywrócić do góry nogami. 
Utworzenie „covidowego” 
szpitala kosztowało nas 370 
tysięcy złotych. Na jego za-
mknięcie wydamy kolejne 
600 tysięcy – żalił się dyrek-
tor placówki Sławomir Wy-

socki. Na konieczność niepo-
trzebnego kilkugodzinnego 
transportu do Poznania kil-
kudziesięciu leczonych pod 
Kaliszem starszych pacjen-
tów z koronawirusem wska-
zywały też samorządowe wła-
dze województwa.

Po zaledwie kilku dniach 
nastąpił kolejny zwrot – służ-
by wojewody przekazały, że 
po analizie sytuacji epide-
miologicznej decyzja o likwi-

dowaniu szpitala jednoimien-
nego w Wolicy jednak zostaje 
zawieszona.

Samorządowa placówka 
nadal więc opiekuje się kil-
kudziesięcioma chorymi (to 
głównie zakażeni pensjo-
nariusze DPS-ów z  Kalisza 
i okolic). Co więcej, jak in-
formowały media, szpital 
w Wolicy został partnerem 
w badaniach prowadzonych 
przez poznańskich naukow-

ców. Chodzi o opracowywa-
ny w Centrum Zaawansowa-
nych Technologii UAM nowy 
test, który odpowie na pyta-
nie, kto zetknął się z koro-
nawirusem, kto się na niego 
uodpornił, a kto zupełnie nie 
miał styczności z patogenem.

Tymczasem władze wo-
jewództwa i  dyrekcja szpi-
tala zorganizowały 29 maja 
w  Wolicy symboliczne po-
dziękowanie dla licznych 
wolontariuszy i darczyńców, 
którzy pomagają szpitalowi.

– Dla tych ludzi nie było 
złej godziny. Byli gotowi 
w weekendy i w nocy. Szpi-
tal potrzebował tej pomocy, 
a jego pacjenci to szczególni 
ludzie, którzy z jednej stro-
ny chorują na COVID-19, 
a z drugiej są niesamodziel-
ni. To osoby potrzebujące 
rozmowy, wsparcia, serca – 
mówiła Marzena Wodziń-
ska z zarządu województwa. 
A dyrektor Sławomir Wyso-
cki długo wymieniał tych, 
którzy na różne sposoby nie-
śli pomoc, wskazując przy-
kład nastolatki, która prze-
kazała swoje stypendium 
naukowe na zakup środków 
czystości dla szpitala.       ABO
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Przez trzy dni (19, 20 i 21 czerwca) na deskach Teatru w Gnieźnie 
premierę będzie miała sztuka „I tak nikt mi nie uwierzy” w reży-
serii Wiktora Rubina.
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29 maja Marzena Wodzińska z zarządu województwa i dyrektor 
Sławomir Wysocki symbolicznie podziękowali wolontariuszom 
i darczyńcom szpitala w Wolicy.



4 MONITOR WIELKOPOLSKI czerwiec 2020

www.monitorwielkopolski.plSEJMIK

sejmIkOWe PytanIa
t

Przedstawiamy tematy, które radni poruszali  
18 maja, podczas XIX sesji sejmiku, w ramach 

punktu „interpelacje i zapytania”.

Adam Bogrycewicz (PiS) interpelował 
w sprawie potrzeby budowy wia-
duktu w Nowym Tomyślu, w miej-
scu przejazdu kolejowego w ramach 
drogi wojewódzkiej nr 305. Wskazy-
wał na pilną potrzebę wpisania tego 
przedsięwzięcia do planów inwesty-
cyjnych.

Marek Sowa (PiS) zgłosił zapytanie doty-
czące terminu oddania do eksploata-
cji łącznika drogi wojewódzkiej  
nr 308 z trasą S5. Radny ocenił, że 
nowa droga jest gotowa do użytko-
wania, a na potrzebę szybszego jej 
otwarcia wskazują m.in. przedsiębior-
cy z Bonikowa.

Krzysztof Błaszczyk (PiS) złożył interpela-
cję w kwestii przedłużenia terminów 
rozpoczęcia i realizacji projektów w ra-
mach działania WRPO 2014+ dotyczą-
cego wsparcia aktywności zawodo-
wej osób wyłączonych z rynku pracy 
z powodu opieki nad małymi dziećmi. 
Swój wniosek motywował problema-
mi związanymi z ograniczeniami epi-
demiologicznymi.

Jerzy Lechnerowski (niezrzeszony) nawią-
zał w swoim wystąpieniu do przyjętej 
podczas sesji przez sejmik informacji 
o sytuacji na wielkopolskim rynku pra-
cy w 2019 roku. Wystosował zapytanie 
o wstępną ocenę rynku pracy w woje-
wództwie w pierwszych czterech mie-
siącach bieżącego roku i o wpływ, jaki 
na nią wywarła epidemia.

Agnieszka Grzechowiak (SLD-LR) interpelo-
wała w sprawie umiejscowienia w Ko-
bylcu (gmina Wągrowiec) przejścia 
dla pieszych na drodze wojewódzkiej 
nr 190. Wskazywała, że brak możliwo-
ści bezpiecznego przekraczania szosy 
stanowi zagrożenie dla młodzieży i in-
nych osób korzystających z komunika-
cji publicznej. 

Krystyna Kubicka-Sztul (SLD-LR) w swojej 
interpelacji zamieściła postulat mo-
dernizacji drogi wojewódzkiej nr 434 
w miejscowości Zbrudzewo. Wskazała 
na potrzebę takiej przebudowy, która 
umożliwi kierowcom lewoskręt z trasy 
wojewódzkiej w ulicę Śremską.

Ponadto radni złożyli następujące pisemne interpela-
cje i zapytania: Filip Kaczmarek (KO) – w sprawie składanych 
w kampanii wyborczej obietnic budowy nowych przystan-
ków kolejowych i przygotowania projektu podziału woje-
wództwa na obwody łowieckie; Adam Bogrycewicz (PiS)  
– na temat możliwości wsparcia zakupu karetki dla szpitala 
powiatowego w Chodzieży; Agnieszka Grzechowiak (SLD-LR)  
– w kwestii ograniczeń eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw w Wągrowcu; Robert Popkowski (PiS) 
– w sprawie wsparcia udzielonego przez województwo 
szpitalom w związku z COVID-19; Zofia Itman (PiS) – o zakoń-
czenie procedury i wydanie decyzji środowiskowej na re-
alizację inwestycji firmy Technika w miejscowości Kotunia 
(powiat słupecki); Krzysztof Sobczak (PiS) – na temat budowy 
linii kolejowej Konin – Turek – Koło.                                        ABO

Poskarżył się na marszałka
Sejmik postanowił nie 
uwzględniać dwóch skarg 
złożonych na działalność 
marszałka województwa.

Dyskusję podczas majo-
wej sesji wywołała zwłaszcza 
uchwała uznająca za bezza-
sadną skargę, którą złożył 
radny PiS Krzysztof Sobczak. 
Uznał on, że nie uzyskał wy-
starczających odpowiedzi na 
swoje interpelacje dotyczące 
kosztów działalności pełno-
mocnika zarządu wojewódz-
twa ds. restrukturyzacji Wiel-
kopolski Wschodniej.

– Przeanalizowaliśmy 
udzielone radnemu odpowie-
dzi i zapewniam, że ta skar-
ga jest bezzasadna – mówi-
ła przewodnicząca Komisji 
Skarg, Wniosków i  Petycji 
Ewa Panowicz (KO).

– Nie uzyskałem pełnych 
wyjaśnień, a  to oznacza 
uniemożliwianie wykony-
wania obowiązków radnego 
– argumentował Krzysztof 
Sobczak. Klubowego kolegę 
wsparli Adam Bogrycewicz 
i Zbigniew Czerwiński, któ-
ry zapowiedział zajęcie się 
poruszaną w interpelacjach 
sprawą przez kierowaną 
przez siebie Komisję Rewi-
zyjną.

– Obowiązuje tu prosta za-
sada: żeby się czegoś dowie-
dzieć, trzeba umieć o to zapy-
tać – skwitował zarzuty opo-
zycji marszałek Marek Woź-
niak.

Ostatecznie za uznaniem 
skargi za bezzasadną głoso-
wało 24 radnych, a 11 było 
przeciw.                               ABO

W papieskie urodziny
Majowa sesja sejmiku zbie-
gła się z setną rocznicą 
urodzin Karola Wojtyły.

O  tym fakcie uroczyście 
przypomniała radnym pod-
czas obrad, które odbyły się 
18 maja, przewodnicząca sej-
miku Małgorzata Waszak-
-Klepka. Przytoczyła najważ-
niejsze fakty z życia papieża 
Polaka, a także historię kil-
kukrotnych odwiedzin przez 
niego wielkopolskich miej-
scowości podczas pielgrzy-
mek do kraju. Trasa czte-
rech z ośmiu takich podróży 
w trakcie pontyfikatu obej-
mowała także nasz region.

Sylwetkę świętego Kościoła 
katolickiego i jego nauczanie 
przybliżył też zgromadzonym 
w swoim wystąpieniu radny 
Marek Sowa.                          ABO
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O rocznicy, tuż po rozpoczęciu 
sesji, przypomniała przewod-
nicząca sejmiku.

Ciastko było z gwoździem?
Radni nie zgodzili się 18 maja na przyjęcie zaproponowanej przez przedstawicieli PiS 
Samorządowej Karty Praw Rodziny.

Majowa sesja sejmi-
ku miała wyjąt-
kowy charakter. 

Radni obradowali – po raz 
pierwszy po wielotygodnio-
wej przerwie spowodowanej 
pandemią koronawirusa – 
w maskach i jednorazowych 
rękawiczkach, siedząc w kil-
kumetrowych odstępach, bez 
udziału publiczności.

Papież jako argument
Posiedzenie trwało kilka go-
dzin, a  najwięcej emocji 
wzbudziła debata nad przyję-
ciem przez sejmik zapropono-
wanej przez radnych PiS Sa-
morządowej Karty Praw Ro-
dziny. Ten projekt wywołał 
gorącą dyskusję już na wcześ-
niejszym posiedzeniu opiniu-
jącej go sejmikowej Komisji 
Rodziny i Spraw Społecznych. 
Autor inicjatywy Zbigniew 
Czerwiński uzasadniał: – Za-
proponowałem tekst, który 
nikogo nie wyklucza ani nie 
dyskryminuje. Trzymajmy się 
rodzin, a wszyscy na tym do-
brze wyjdziemy.

Podczas sesji sejmiku szef 
klubu PiS zasugerował, by 
uzupełnić tekst „Karty” o do-
pisek związany z setną rocz-
nicą urodzin Jana Pawła II. 
Osoba papieża była zresztą 
wielokrotnie argumentem 
w  dyskusji, mającym skło-
nić sejmik do głosowania 
za przyjęciem dokumentu. 
Adam Bogrycewicz z PiS za-
proponował nawet, by przy-
jąć go przez aklamację.

– Zbieraliśmy podpisy pod 
petycją w sprawie poparcia 
tej „Karty”.  Podobny doku-
ment przyjęło 37 polskich 
samorządów – zachęcał rad-
nych do podjęcia decyzji na 
„tak” Paweł Kwaśniak z Cen-
trum Życia i Rodziny.

Marta Mazurek, specja-
listka ds. polityki równości 
i różnorodności w UMWW, 
przekonywała w trakcie ob-
rad komisji, że niektóre pro-
pozycje z „Karty” są sprzecz-
ne z założeniami tej właśnie 
polityki. 

– Uchwała podszyta jest 
ideologią, a  samorząd wo-
jewództwa dba o  rodziny 
od wielu lat  – stwierdziła 
podczas sesji radna Pauli-
na Stochniałek z KO. – Pod 
petycją zebrano około 4000 
podpisów, a w Wielkopolsce 
mamy 3,5 mln mieszkańców.

Na nikły procent samo-
rządów, które przyjęły dotąd 
„Kartę”, wskazał też przewod-

niczący klubu radnych SLD-
-LR w sejmiku Adam Cukier.

– Co z tymi ludźmi, którzy 
samotnie wychowują dzieci? 
– dopytywała z kolei Ewa Pa-
nowicz z KO.

Po tych słowach przez po-
nad dwie godziny radni dys-
kutowali: o argumentach „za” 
i  „przeciw”; zaproponowa-
li szereg poprawek, zgłosili 
kilka wniosków formalnych, 
w tym nawet – przesunięcie 
głosowania w tej sprawie na 
kolejne posiedzenie sejmiku.

Gdzie jest zagrożenie?
– Jeśli odrzucicie „Kartę”, 
opowiecie się przeciw ro-
dzinie – nie odpuszczał Zbi-

gniew Czerwiński. Wtórowa-
li mu koledzy z klubu: Marek 
Sowa i Adam Bogrycewicz.   

– Za wieloma słusznymi 
i  pięknymi słowami w  tym 
dokumencie kryje się coś in-
nego, niż mogłoby się wyda-
wać. To ciastko ma w środ-
ku gwóźdź – podsumował 
dyskusję marszałek Marek 
Woźniak, który zapytał też 
radnych z PiS: – Przed czym 
chcecie chronić rodzinę? 
Gdzie upatrujecie zagrożenia?

Marszałek przypomniał 
również, że województwo 
w wielu działaniach realizu-
je politykę prorodzinną. Nie 
poparł jednak projektu PiS, 
tłumacząc: – Nikt na tej sali 
nie kwestionuje roli rodzin, 
nie wymaga to jednak nad-
zwyczajnych dokumentów 
w postaci „Karty”.

W ostatecznym głosowa-
niu za przyjęciem uchwa-
ły głosowało 13 radnych, 17 
było przeciw, a 5 wstrzymało 
się od głosu.                          RAK
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Dyskusja nad „Kartą” odbyła się w wyjątkowych okolicznościach. Radni obradowali w maskach 
i jednorazowych rękawiczkach, siedząc w kilkumetrowych odstępach, bez udziału publiczności.

Przez ponad dwie godziny radni 
dyskutowali: o argumentach  
„za” i „przeciw”

t
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Wicemarszałek Wojciech Jankowiak
– odnosząc się do interpelacji Filipa Kacz-
marka w sprawie programu budowy 
nowych przystanków kolejowych, napisał, 
że w ramach modernizacji regionalnych linii 
kolejowych, współfinansowanych z WRPO, 

wybudowano w ostatnich kilku latach dziewięć przystan-
ków kolejowych. Ogłoszony przez prezydenta RP program 
budowy przystanków nie był konsultowany z Samorządem 
Województwa Wielkopolskiego. Autorzy programu nie 
informowali także o powodach braku w nim lokalizacji 
innych przystanków, które zostały wypracowane w ostat-
nich latach z udziałem zarządcy infrastruktury, w tym m.in. 
zlokalizowanych na obwodnicy towarowej Poznania. Pro-
jekt powinien być realizowany bezwzględnie przy ścisłej 
współpracy z organami samorządu terytorialnego.

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski
– w odpowiedzi na interpelację Adama 
Bogrycewicza przekazał, że obiekt byłego 
szpitala rehabilitacyjnego w Miłowodach 
znajduje się obecnie w użytkowaniu wieczy-
stym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. 

Nieruchomość była objęta ochroną do końca stycznia 
2020 roku. Szpital zrezygnował z niej ze względu na 
wysokie koszty. Obiekt zabezpieczono przed kradzieżami, 
a także ustalono ochronę patrolu mobilnego. Obecnie 
szpital ogłosił postępowanie na ochronę, a fakt dewastacji 
i grabieży zgłosił na policję i złożył zawiadomienie o po-
pełnieniu przestępstwa do prokuratury. Obiekt w Miło-
wodach jest przeznaczony do sprzedaży. Szpital wdrożył 
stosowne procedury związane ze zbyciem nieruchomości, 
a zarząd województwa wyraził zgodę na jej sprzedaż.

Członek zarządu województwa Marzena Wodzińska
– odpowiedziała Adamowi Bogrycewiczowi 
w sprawie wsparcia zakupu karetki dla szpi-
tala powiatowego w Chodzieży. Poinformo-
wała, że zgodnie z ustawą planowanie, or-
ganizowanie, koordynowanie systemu oraz 

nadzór nad nim na terenie województwa jest zadaniem 
wojewody, który jest również dysponentem części budże-
tu państwa przeznaczonej na finansowanie państwowego 
systemu ratownictwa medycznego. Samorząd wojewódz-
twa z uwagi na stan ambulansów podległych jednostek 
oczekuje na całościową realizację „Programu wymiany 
ambulansów”, zapowiedzianego przez premiera Mateusza 
Morawieckiego podczas spotkania z wojewodami w sierp-
niu 2019 roku. W czterech samorządowych jednostkach 
działających w systemie ratownictwa medycznego na 
wymianę w ramach programu oczekuje 29 ambulansów.

Członek zarządu województwa Jacek Bogusławski
– odpisał na zapytanie Filipa Kaczmarka 
w sprawie procedury cofnięcia pozwolenia 
zintegrowanego dla przedsiębiorstwa „PRES-
SEKO”. Wskazał, że wobec stanu epidemii 
termin załatwienia sprawy został zawieszony 

z mocy prawa. Postępowanie będzie kontynuowane po 
zniesieniu stanu epidemii, wówczas zostaną podjęte dalsze 
czynności wyjaśniające. Jednocześnie zwrócił uwagę, że 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska odmówił prze-
prowadzenia ponownej kontroli na terenie przedmiotowej 
instalacji, ze względu na obciążenie pracą.

Dyrektor Departamentu Wdrażania Programu  
Regionalnego UMWW Paweł Napierała
– z upoważnienia marszałka odpowiedział 
na interpelację Łucji Zielińskiej w sprawie 
wydłużenia z powodu sytuacji epidemicznej 
naboru wniosków w ramach poddziałania 

WRPO 2014+ „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształ-
cenia zawodowego”. Zapewnił, że zarząd województwa 
jest świadomy specyficznej sytuacji, która jest konsekwen-
cją rozprzestrzeniania się SARS-COV-2. Podejmuje wiele 
decyzji/ działań, które mają na celu łagodzenie skutków 
wystąpienia choroby COVID-19 oraz ułatwienie beneficjen-
tom realizacji projektów w ramach WRPO 2014+. Nabór 
wniosków w ramach wzmiankowanego konkursu trwa 
do 19 czerwca. Przed tym terminem zarząd przeanalizuje 
sytuację potencjalnych wnioskodawców i rozstrzygnie 
ewentualną konieczność wydłużenia naboru.                     ABO

SEJMIK

ZarZąd OdPOWIada
t

Przedstawiamy wyciąg z odpowiedzi 
udzielonych na wcześniejsze interpelacje  

i zapytania radnych.

Województwo 
wykupi akcje
Jedna spośród licznych 
zmian w budżecie woje-
wództwa, zaakceptowanych 
przez sejmik podczas ma-
jowej sesji, wzbudziła wąt-
pliwości części radnych.

Chodziło o  przeznacze-
nie 4 mln zł na wykup przez 
województwo od Banku Go-
spodarstwa Krajowego pakie-
tu akcji należącej w większo-
ści do samorządu spółki Fun-
dusz Rozwoju i Promocji Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
(zajmuje się oferowaniem np. 
różnego rodzaju poręczeń dla 
przedsiębiorców). 

– Trwające od lat rozmo-
wy są na finiszu, jest zgoda 
BGK i wycena akcji. Chodzi 
nam o to, żeby kapitał spółki 
był w całości samorządowy, 
co pozwoli łatwiej zlecać jej 
zadania realizowane na rzecz 
województwa – tłumaczył 
marszałek Marek Woźniak.

Radni PiS argumentowali, 
że w dobie „koronawirusowe-
go” kryzysu finansów ten wy-
datek należy odłożyć. Zgło-
szona przez Zbigniewa Czer-
wińskiego poprawka prze-
nosząca 4 mln zł do rezerwy 
celowej na ochronę zdrowia 
(podobnie jak wniosek Ada-
ma Bogrycewicza o nieudzie-
lanie dofinansowania wydaw-
nictwa WBPiCAK na 30-lecie 
samorządu) została jednak 
odrzucona przez większość 
radnych.                             ABO

Miliony dla gmin i powiatów
Kilkadziesiąt milionów 
złotych trafi do wielko-
polskich samorządów 
z budżetu województwa 
na mocy uchwał sejmiku 
przyjętych 18 maja.

Wsparcie regionalnego sa-
morządu dotyczy kilku dzie-
dzin.

Największą rozdzieloną 
przez sejmik pulą były nie-
mal 23 mln zł przeznaczone 
na prace związane z ochroną, 
rekultywacją i poprawą jako-
ści gruntów rolnych. Aż 180 
gmin skorzysta z dotacji na 
drogi dojazdowe do grun-
tów rolnych, 75 za pieniądze 
od województwa zakupi sa-
dzonki drzew miododajnych, 

a dwie wykonają prace z za-
kresu małej retencji i melio-
racji.

600 tys. zł to kwota rozdys-
ponowana dla kolejnych 13 
gmin, będących beneficjenta-
mi samorządowego programu 
„Szatnia na medal”. Podobną 
sumą podzielą się Poznań, Ka-
lisz i Kostrzyn, które skorzy-
stały z wojewódzkiego dofi-
nansowania infrastruktury 
lekkoatletycznej. Natomiast 
trzy inne gminy i powiat do-
staną w sumie ponad 160 tys. 
zł na zadania z zakresu infra-
struktury turystycznej.

Pięć gmin i  jeden powiat 
– wszystkie będące organi-
zatorami zakładów aktyw-

ności zawodowej na swoim 
terenie – otrzyma dotacje na 
funkcjonowanie tych placó-
wek. Ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnospraw-
nych województwo przeka-
że tym JST kwoty od 78 do 
144 tys. zł.

Tradycyjnie już też wo-
jewództwo wspiera lokalne 
samorządy w zadaniach do-
tyczących bezpieczeństwa 
publicznego. Prawie 250 tys. 
zł na infrastrukturę, sprzęt 
i wyposażenie służące prze-
de wszystkim bezpieczeń-
stwu nad wodą trafi do dzie-
więciu gmin z naszego woje-
wództwa.                              ABO

Przewodniczącej sejmi-
ku Małgorzacie Waszak-

-Klepce doszedł nowy 
człon nazwiska, co stało 
się w konsekwencji za-
wartego 9 maja związ-
ku małżeńskiego. Stąd 
podczas majowej sesji 
z  gratulacjami, kwia-
tami i  zebranymi pie-
niędzmi na cel chary-
tatywny pospieszyli 
w  imieniu wszystkich 
radnych szefowie czte-
rech sejmikowych klu-
bów.                                 ABO

GratulaCje Od radnyCh dla PrZeWOdnICZąCej
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Sposób na kadrowe niedobory
Sejmik przyjął stanowisko w sprawie przywrócenia kształcenia kadry pielęgniarskiej 
w szkołach ponadpodstawowych.

Radni jednogłośnie po-
parli na majowej se-
sji stanowisko sejmi-

ku skierowane do ministrów 
zdrowia i edukacji. Apelują 
w nim o przywrócenie moż-
liwości zdobywania zawo-
du przez pielęgniarki i pie-
lęgniarzy w pięcioletnich li-
ceach medycznych (2 lata 
kształcenia ogólnego i 3 lata 
praktycznego) oraz w szko-
łach policealnych.

Jak podkreślono w  uza-
sadnieniu, rządowe progno-
zy wskazują, że w 2020 roku 
niedobór kadry pielęgniar-
skiej w kraju może sięgnąć 60 
tysięcy osób. W kolejnych la-
tach sytuacja będzie się jeszcze 
pogarszać. „Tak drastyczny 
spadek liczby zatrudnionych 
pielęgniarek może zaszkodzić 
normalnemu funkcjonowaniu 
zakładów opieki zdrowotnej, 
a pośrednio zdrowiu czy na-
wet życiu pacjentów” – ostrze-
gają radni.

Remedium sejmik widzi 
w  przywróceniu możliwo-
ści kształcenia w tym zawo-
dzie w szkołach prowadzo-
nych przez samorząd woje-

wództwa. Przez lata – zanim 
wprowadzono obowiązek 
zdobywania przez pielęgniar-
ki dyplomu szkoły wyższej – 
takie rozwiązanie już z po-
wodzeniem funkcjonowało. 

Stąd samorządowe placów-
ki dysponują odpowiednim 
zapleczem, bazą dydaktycz-
ną i wykwalifikowaną kadrą 
pedagogiczną. Według Ma-
rzeny Wodzińskiej z zarządu 

województwa, gdyby zapadły 
odpowiednie regulacje usta-
wowe i ministerialne, w wiel-
kopolskich placówkach taki 
nabór mógłby zostać prze-
prowadzony jeszcze w  tym 
roku. To pozwoliłoby w per-
spektywie kilku lat rozpocząć 
uzupełnianie obecnych bra-
ków kadrowych.

„Kształcenie pielęgniarek 
wyłącznie w  systemie stu-
diów licencjackich czy ma-
gisterskich nie gwarantuje 
zapewnienia pełnych świad-
czeń dla ludności z zakresu 
podstawowej opieki zdro-
wotnej. Pielęgniarki posia-
dające wyższe wykształcenie 
niechętnie podejmują pracę 
przy łóżku chorego, aspirując 
często do stanowisk kierow-
niczych w  służbie zdrowia 
lub planując pracę zawodową 
w innych krajach UE” – za-
uważają radni w stanowisku. 
I  podają przykłady państw 
unijnych, gdzie zdobywanie 
zawodu pielęgniarskiego od-
bywa się także w innym niż 
uniwersytecki cyklu kształ-
cenia (Niemcy, Dania, Gre-
cja, Finlandia, Holandia). ABO
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W imieniu władz województwa Marzena Wodzińska (na zdjęciu, 
pierwsza z lewej, podczas majowej sesji sejmiku) deklaruje, że 
gdyby zapadły odpowiednie regulacje ustawowe i ministerial-
ne, w  wielkopolskich szkołach nabór przyszłych pielęgniarek 
mógłby zostać przeprowadzony jeszcze w tym roku.

W 2020 roku w Polsce może brakować 
nawet 60 tysięcy pielęgniarek

t
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Przez marzec i kwiecień 
z powodu pandemii nie 
odbyło się żadne spot-

kanie z  udziałem radnych 
województwa – ani sesja sej-
miku, ani posiedzenie komi-
sji. W maju przewodnicząca 
sejmiku Małgorzata Waszak-
-Klepka zadecydowała, że ko-
misje będą obradować w try-
bie zdalnym.

Przewodniczący dane-
go gremium siedział samot-
nie (jedynie w towarzystwie 
osoby z obsługi) przed wiel-

kim ekranem w  siedzibie 
UMWW, a  pozostali radni 
łączyli się (zazwyczaj ze swo-
ich domów lub miejsc pracy) 
za pośrednictwem internetu.

W ten sposób obradowało 
wszystkie 14 komisji stałych 
sejmiku (co uwieczniliśmy na 
zdjęciach). Pierwsze w histo-
rii tego typu posiedzenie – 11 
maja – poprowadziła Miro-
sława Rutkowska-Krupka, 
przewodnicząca Komisji Pla-
nowania Przestrzennego i In-
frastruktury Technicznej.  ABO

Radzili (sobie) na odległość
Po raz pierwszy w historii sejmikowe komisje obradowały w trybie zdalnym. 
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Komisja Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Między-
narodowej

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejKomisja Skarg, Wniosków i PetycjiKomisja Kultury Fizycznej i Turystyki

Komisja Rolnictwa i Rozwoju WsiKomisja Edukacji i NaukiKomisja Kultury

Komisja RewizyjnaKomisja Zdrowia i Bezpieczeństwa PublicznegoKomisja Rodziny i Polityki Społecznej

Komisja BudżetowaKomisja GospodarkiKomisja Statutowa
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Dzwoń po wsparcie!
W związku z pandemią sa-
morząd województwa we 
współpracy z Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Spo-
łecznej w Poznaniu uru-
chomił Wielkopolską IN-
FOlinię Wsparcia.

Bezpłatne porady udziela-
ne są wielkopolskim senio-
rom (pomaga Fundacja OR-
CHidea), osobom w kryzysie 
psychicznym (Stowarzysze-
nie Osób i Rodzin na Rzecz 
Zdrowia Psychicznego „Zro-
zumieć i Pomóc”), doświad-
czającym przemocy (Poznań-
skie Centrum Profilaktyki 
Społecznej). Wsparcie do-
stępne jest codziennie w go-
dzinach od 8 do 20. Kontak-
tować można się e-mailowo 
lub telefonicznie pod poniż-
szymi adresami i numerami.

Seniorzy: telefon 782 
271  227, e-mail fundacja-

orchidea@poczta.fm. Mogą 
skorzystać osoby starsze, któ-
re potrzebują rozmowy, po-
rady bądź pomocy, również 
psychologicznej.

Przemoc: telefon 61 221 
11 12, e-mail pomoc@pcps.
pl. Informacje o dostępnych 
formach wsparcia psycho-
logiczno-terapeutycznego, 
procedurach pomocowych 
i  działaniach, jakie można 
podjąć w sytuacji przemocy.

Kryzys psychiczny: e-mail 
info@zielonecentrum.org.pl, 
telefony: poniedziałek – pią-
tek w godz. 8-14 61 85 51 780 
lub 61 83 06 888; poniedziałek, 
środa, piątek w godz. 14-20  
723 223 343; wtorek w godz. 
14-20  691  750  794; czwar-
tek w godz. 14-20 516 140 928; 
sobota  w  godz. 8-20  691   
750  794; niedziela  w  godz.  
8-20 516 140 928.                  ABO

Na pomoc pszczołom
Węza pszczela o wartości 
2 milionów złotych trafi 
do wielkopolskich pasiek. 
To już kolejny rok, w któ-
rym samorząd wojewódz-
twa systemowo wspiera tę 
branżę.

Wszystko to w ramach re-
alizowanego po raz trzeci 
w województwie wielkopol-
skim „Programu poprawy 
warunków fitosanitarnych 
rodzin pszczelich poprzez 
wsparcie finansowe zakupu 
węzy pszczelej”. Umożliwia 
on pszczelarzom prowadzą-
cym pasieki w naszym regio-
nie pozyskanie nowego, speł-
niającego odpowiednie para-
metry materiału.

Czym jest węza? To szab-
lon z wytłoczonymi kształta-
mi komórek plastra pszcze-
lego umieszczany w ramce, 
którą montuje się wewnątrz 
ula. Na nim pszczoły budu-
ją swój plaster miodu. Za-
stosowanie węzy umożliwia 
owadom tworzenie plastrów 
o regularnym kształcie i okre-
ślonej wielkości komórek, 
ponadto plaster miodu bu-
dowany jest szybciej. Wytwa-
rzanie węzy może odbywać 
się na skalę przemysłową lub 
samodzielnie przez pszczela-
rzy. W produkcji miodu węza 
jest jednym z podstawowych 
elementów wyposażenia każ-
dego ula, dlatego tak ważne 
jest, by miała jak najlepsze 
parametry oraz umożliwiała 

pszczołom pozyskiwanie wy-
sokiej jakości miodu.

– Program poprawy wa-
runków bytowania pszczół, 
realizowany przez samorząd 
województwa także w dwóch 
poprzednich latach, trafia do 
coraz większej liczby pszczela-
rzy i obejmuje coraz więcej uli. 
Obserwujemy rosnące zainte-
resowanie programem przez  
producentów miodu. Dlatego 
po raz kolejny postanowiliśmy 
dać im możliwość pozyskania 
nowej węzy pszczelej – tłuma-
czy wicemarszałek Krzysztof 
Grabowski.

W ciągu dwóch lat reali-
zacji wielkopolskiego pro-
gramu przekazano blisko 94 
tony nowej węzy. Trafiła ona 
do blisko 9,5 tysiąca pszczela-
rzy, którzy wymienili ją w 242 
tysiącach pni pszczelich. 

Warto przypomnieć, że lo-
kalne samorządy z naszego 
województwa mogą również 
pozyskać dofinansowanie 
z budżetu województwa na 
zakup sadzonek drzew mio-
dodajnych (o decyzjach sej-
miku w tegorocznej odsłonie 
tego wsparcia, dotyczących 
1,1 mln zł dla 75 gmin, pisze-
my na stronie 5). Ogromny 
wpływ pszczół na sektor rol-
niczy oraz pozostałe gałęzie 
gospodarki – to podstawowy 
powód, dla którego regio-
nalny samorząd tak mocno 
angażuje się od lat w pomoc 
branży pszczelarskiej.        ABO

W Gostyniu już jadą
W maju i czerwcu oddano do użytku dwa ważne nowe  
odcinki dróg wojewódzkich.

Obwodnica Gostynia 
na drodze wojewódz-
kiej nr 434 to jed-

na z najbardziej wyczekiwa-
nych nowych tras w regionie. 
15 maja otwarto dla kierow-
ców jej pierwszy dwukilome-
trowy odcinek, prowadzący 
od miejscowości Drzęcze-
wo Drugie do skrzyżowania 
ulic Nad Kanią i Europejskiej 
w Gostyniu. W ramach tego 
zadania wybudowano jedno 
skrzyżowanie, przebudowa-
no dwa już istniejące oraz 
stworzono ścieżkę pieszo-
-rowerową. 

W kolejnym etapie inwe-
stycji (zaplanowanej do 2021 
roku) na wykonanie czeka za-

sadniczy odcinek o długości 
6,6 km, który jest realizowany 
w systemie „zaprojektuj i wy-
buduj”. Obecnie trwają za-
awansowane prace projekto-
we, które umożliwią uzyska-
nie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogo-
wej. Cała obwodnica Gosty-
nia ma kosztować około 116 
mln złotych, z czego ponad 
85 mln zł to dofinansowanie 
z WRPO 2014+.

Od czasu oddania do użyt-
ku całego odcinka „ekspre-
sówki” z Poznania do Wroc-
ławia nie mniej wypatrywane 
przez miejscowych przedsię-
biorców i okolicznych miesz-
kańców było zakończenie za-

dania pod nazwą „Zmiana 
przebiegu drogi wojewódz-
kiej nr 308 na odcinku Boni-
kowo do skrzyżowania z no-
wym przebiegiem S5 w syste-
mie zaprojektuj i wybuduj”. 
Ta droga w  powiecie koś-
ciańskim została uroczyście 
otwarta, z udziałem m.in. wi-
cemarszałka Wojciecha Jan-
kowiaka, 8 czerwca.

Zakres prac obejmował: 
budowę nowego odcin-
ka drogi o  długości prawie 
800 metrów, budowę ronda, 
ścieżki rowerowej z dopusz-
czonym ruchem pieszych, 
zjazdów i  przepustów. In-
westycja kosztowała niemal  
6 mln zł.                               ABO

Wiosna z poezją mimo kwarantanny
23 maja ogłoszono wyniki 
XXIV Lednickiej Wiosny 
Poetyckiej.

Lednicka Wiosna Poetycka 
to coroczne spotkanie mło-
dych twórców, próbujących 
swoich sił w poezji. Jej XXIV 
odsłona była wyjątkowa – ze 
względu na pandemię koro-
nawirusa nie odbyło się tra-
dycyjne spotkanie finałowe 
na Lednicy, po raz pierwszy 
też w historii tego wydarze-
nia młodzież nie zasadziła 
wierzby w tamtejszym Gaju 
Poezji.

Mimo specyficznego cza-
su na „Wiosnę” zgłosiło się 
68 autorów, przesyłając 167 
wierszy. „…Puste ulice”, 
„W  zamknięciu”, „Czas się 
skończył” – już tylko wybra-
ne tytuły zaproponowanych 
strof wiele mówią o niezwy-

kłych okolicznościach, w ja-
kich przyszło tworzyć począt-
kującym poetom.

– To była „Wiosna” w kwa-
rantannie, z maską na twa-
rzy, a  jednak młodzież nie 
zawiodła, jestem z niej dum-
na – mówi pomysłodawczy-
ni i organizatorka Lednickiej 
Wiosny Poetyckiej Stanisława 
Łowińska.

Utwory oceniło jury 
w  składzie: Stanisława Ło-
wińska, Andrzej Sikorski, Ag-
nieszka Mąkinia, Beata Ma-

chowska-Kaczmarek, Patry-
cja Pietrykowska, Ilona Ba-
zułka, Marzena Blicharz oraz 
Teresa Kasprzak.

W kategorii wiekowej 12-
-15 lat pierwsze trzy miejsca 
zajęli kolejno: Alicja Bazuł-
ka, Anna Maria Raus, Kamil 
Ulatowski. Za „twórczość 
czasów kwarantanny” wy-
różniono Annę Marię Raus, 
Justynę Przybyłę i Anastazję 
Woźniak, a  za wiersz o  te-
matyce lednickiej – Mateu-
sza Winieckiego. 

W grupie obejmującej au-
torów od 15 do 19 lat po-
dium zajęli kolejno: Domini-
ka Liszkiewicz, Bartosz Dłu-
bała, Marianna Jachowska. 
„Kwarantannową” twórczoś-
cią na wyróżnienia zasłużyli 
natomiast: Szymon Bartko-
wiak, Michał Tuliszkiewicz, 

Damian Stessel i  Julia An-
drzejewska.

W Turnieju Jednego Wier-
sza nagroda jury przypadła 
Małgorzacie Kleiber, a nagro-
da publiczności – Amelii Kła-
nieckiej. Nowe okoliczności 
były impulsem do wprowa-
dzenia turniejowej innowa-
cji, bowiem wspomnianą na-
grodę publiczności przyzna-
no na podstawie głosowania 
w  mediach społecznościo-
wych. Post na FB, zawiera-
jący 20 wierszy wskazanych 
przez jury konkursowe, miał 
ponad 21 tysięcy odsłon.

XXIV Lednicka Wiosna 
Poetycka została objęta pa-
tronatem honorowym m.in. 
przez marszałka Marka Woź-
niaka, a „Monitor Wielkopol-
ski” był jednym z patronów 
medialnych wydarzenia.  ABO
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Od połowy maja kierowcy mogą już korzystać z pierwszego fragmentu obwodnicy Gostynia.

Głosuj na  
obwodnicę!
Budowę tzw. małej obwod-
nicy Obornik, inwestycję 
zrealizowaną przez Wiel-
kopolski Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich w Poznaniu, 
zgłoszono do udziału w in-
ternetowym plebiscycie pn. 
„Modernizacja Roku & Bu-
dowa XXI wieku”.

W ogólnopolskim konkur-
sie budowlanym nagradzani 
są inwestorzy, wykonawcy 
oraz projektanci konkretnych 
zadań. Wśród nich mogą być 
nowe inwestycje, a także: mo-
dernizacje, remonty, renowa-
cje i adaptacje. Pierwszy etap 
plebiscytu zakończył się 11 
maja.

1 czerwca opublikowano 
listę finalistów konkursu, na 
której znalazły się dwa przed-
sięwzięcia Wielkopolskiego 
Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Poznaniu. O głosy in-
ternautów walczą: budowa 
tzw. małej obwodnicy Obor-
nik oraz termomodernizacja 
budynku Rejonu Dróg Woje-
wódzkich w Ostrowie Wiel-
kopolskim.

Głosowanie jest bezpłatne 
i kończy się 3 sierpnia. Zachę-
camy do udziału! Szczegóły 
znajdują się na stronie inter-
netowej www.modernizacja-
roku.org.pl.                          RAK
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Kierowcy korzystają z  tzw. 
małej obwodnicy Obornik od 
połowy grudnia 2019 roku.
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Program samorządu obejmuje coraz więcej uli.
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Społeczno-ekonomiczny 
wymiar światowej pan-
demii koronawirusa nie-

sie daleko idące konsekwen-
cje, poza (oczywiście) roz-
przestrzenianiem się samej 
choroby i  staraniami o  jej 
powstrzymanie. Obecny kry-
zys dotyka wszystkich aspek-
tów naszego życia, a najwięk-
sze piętno odciska na gospo-
darce.

– Wirus dotknął cały świat 
w  bardzo szybkim tempie, 
powodując największą glo-
balną recesję we współczesnej 
historii. Pojawiły się zakłóce-
nia produkcji w  fabrykach, 
trudności związane z logisty-
ką, problemy ze zwiększonym 
popytem na towary przy ich 
nagłej niskiej podaży, nastą-
pił także spadek działalno-
ści w  sektorze usług – wy-
mienia Jacek Bogusławski, 
odpowiedzialny w zarządzie 
województwa za wspieranie 
wielkopolskiej gospodarki.

Zminimalizować straty
Jak to wygląda w praktyce? 
W pierwszym kwartale 2020 
roku rynki akcji załamały się, 
spadając o kilka procent na 
głównych światowych indek-
sach. W miarę rozszerzania 
się pandemii na różnych kon-
tynentach wszelkie konferen-
cje, wydarzenia dotyczące bi-
znesu, technologii czy sportu 
zostały anulowane lub prze-
łożone na późniejsze terminy. 

Stanęły fabryki, częściowo 
zamarł handel i  transport 
(morski, lotniczy, drogowy, 
kolejowy). Opustoszały lot-
niska, porty, hotele, restaura-
cje, miejsca wypoczynku i re-
kreacji. Skala ograniczeń była 
(i nadal częściowo jest, w za-
leżności od kraju) tak duża, 
że ich wpływ na sektor tury-
styczny i handel międzynaro-
dowy nie został jeszcze osza-
cowany. 

– Rzeczywistość, w której 
się obecnie znaleźliśmy, wy-
maga od nas poszukiwania 
nowych rozwiązań współpra-
cy z wielkopolskimi przedsię-
biorcami, instytucjami oto-
czenia biznesu czy też partne-
rami zagranicznymi – zauwa-
ża Jacek Bogusławski. 

Jakie zatem działania za-
planowano w Urzędzie Mar-
szałkowskim w  Poznaniu 
oraz we współpracujących 
z samorządem województwa 
instytucjach?

– Wychodząc naprzeciw 
obecnym potrzebom przed-
siębiorców wiele instytucji 
wspierających biznes, z któ-
rymi na co dzień współpra-
cujemy przy realizacji bieżą-

cych zadań, z dnia na dzień 
zmieniło zakres oferowanego 
wsparcia oraz formułę działa-
nia (ze stacjonarnej na wir-
tualną) – podkreśla Jakub 
Jackowski, zastępca dyrek-
tora Departamentu Gospo-
darki UMWW. – Skupiamy 
się obecnie na jednym za-
gadnieniu: na negatywnych 
skutkach pandemii dla dzia-
łalności gospodarczej oraz 
na skutecznych sposobach 
na ich minimalizację. 

Dzięki wykorzystaniu tech-
nologii cyfrowych eksper-
ci z różnych dziedzin mogą 
dzielić się swoją wiedzą i po-
radami podczas webinariów, 
które stały się alternatywną 
formą komunikacji z bizne-
sem. Takie spotkania on-li-
ne organizowane są zarówno 
przez Urząd Marszałkowski 
(np. posiedzenie Wielkopol-
skiej Rady 30), jak i przez fir-
my doradczo-konsultingowe 
oraz izby handlowe. 

– Warto w  tym miejscu 
wspomnieć o  Polsko-Nie-
mieckiej Izbie Handlowej 
czy Brytyjsko-Polskiej Izbie 
Handlowej, które organi-
zują na bieżąco wydarzenia 

z udziałem specjalistów, m.in. 
od podatków, prawa, zamó-
wień publicznych czy pomo-
cy publicznej – dodaje Jakub 
Jackowski. – Wśród porusza-
nych tematów znalazły się 
dotychczas m.in.: skuteczne 
korzystanie z rozwiązań tzw. 
tarczy antykryzysowej, spo-
soby realizowania zamówień 
publicznych w czasach pan-
demii, a także możliwości re-
negocjacji zawartych wcześ-
niej umów.

Biznes i porady on-line
Także instytucje wspierające 
polski eksport musiały zmie-
nić zakres usług, by popro-
wadzić je w sposób zdalny, 
w wirtualnej rzeczywistości. 

– Polska Agencja Inwe-
stycji i Handlu (PAIH), ma-
jąc na uwadze powagę i wy-
jątkowość sytuacji, dostoso-
wała swoją ofertę i działania 
do obecnych realiów – mówi 
Andrzej Łyko, prezes Polskiej 
Izby Gospodarczej Importe-
rów, Eksporterów i Koope-
racji, jednocześnie członek 
Wielkopolskiej Rady 30.

Powstał m.in. specjal-
ny newsletter pn. „PAIH24 

Alert”, dostarczający co ty-
dzień opracowań na temat 
aktualnej sytuacji społecz-
no-gospodarczej w różnych 
krajach na świecie. Na stronie 
internetowej PAIH w jednej 
zakładce zgrupowano: nawi-
gację po „tarczy antykryzy-
sowej”, dane o imporcie i eks-
porcie artykułów medycz-
nych czy też alert rynkowy 
z informacjami z rynków za-
granicznych. 

Organizowane są również 
spotkania on-line z eksper-
tami z  zagranicznych biur 
handlowych (ZBH), podczas 
których można uzyskać wie-
dzę dotyczącą różnych branż 
i rynków. 

– Dla przykładu przedsta-
wiciele biur PAIH w Singapu-
rze i Tajlandii uczestniczyli 
w panelu dyskusyjnym na te-
mat wpływu COVID-19 na 
sytuację gospodarczą wybra-
nych krajów Azji Wschod-
niej i Południowo-Wschod-
niej, z kolei pracownicy biur 
w  Tel Awiwie, Wietnamie, 
Malezji i  Indonezji prezen-
towali bariery i  szanse dla 
polskich przedsiębiorców 
branży spożywczej na obsłu-

giwanych przez nich rynkach 
– kontynuuje Andrzej Łyko.

W odpowiedzi na zwięk-
szone potrzeby w  zakresie 
poszukiwania partnerów 
handlowych zagraniczne 
biura handlowe PAIH oraz 
polskie placówki dyploma-
tyczne dostarczają polskim 
przedsiębiorcom informa-
cji o zapotrzebowaniu świa-
towych rynków na produkty 
importowane.

Przykłady?

Biznes w większej 
grupie
– ZBH w Singapurze i w Du-
baju przekazywały w ostat-
nim czasie informacje o moż-
liwościach eksportowych dla 
branży rolno-spożywczej. Do 
niej skierowane są także dzia-
łania Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, które na swo-
jej stronie zamieszcza zbior-
czą listę zgłoszeń dla sektora 
rolno-spożywczego, pocho-
dzących z różnych kontynen-
tów i organizacji międzyna-
rodowych – wyjaśnia Jakub 
Jackowski.

Ponadto ministerstwo rol-
nictwa tworzy listę organiza-
cji skupiających producentów 
rolnych oraz firmy przetwór-
stwa i handlu, która ma uła-
twiać międzynarodowe koja-
rzenie kontrahentów handlo-
wych: dostawców lub odbior-
ców produktów rolnych. 

To informacje cenne dla 
branży, która świetnie roz-
winęła się w  Wielkopolsce, 
i która ma wiele do zaofero-
wania na rynkach zagranicz-
nych. Pomóc może w  tym 
również projekt „Gospodar-
na Wielkopolska”, mający na 
celu m.in. wzrost umiędzy-
narodowienia regionalnej go-
spodarki. 

Jeszcze inny rodzaj wspar-
cia dla firm zaoferowało Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicz-
nych, które przygotowało ze-
staw praktycznych informacji 
dotyczących systemu zamó-
wień publicznych instytu-
cji Unii Europejskiej. Ma to 
zachęcić polskich przedsię-
biorców do aktywności na 
tym rynku. 

kryzys jako szansa
Obecna sytuacja wywoła-
na COVID-19 wymusza na 
wielkopolskich przedsiębior-
cach konieczność dostosowa-
nia się do nowych warunków. 

– Może to być również 
szansa na rozwinięcie dzia-
łalności poza granicami kra-
ju, m.in. dzięki wykorzysta-
niu systemu zamówień orga-
nizacji międzynarodowych 
czy instytucji finansowych, 
które dostosowują profil pro-
jektów i zamówień do wymo-
gów rynków zmagających się 
z pandemią i jej skutkami – 
wyjaśnia Jacek Bogusławski. 
– Dlatego monitorujemy in-
formacje od instytucji wspo-
magających polski biznes 
i najciekawsze z nich przeka-
zujemy naszym przedsiębior-
com za pośrednictwem np. 
stron internetowych (www.
umww.pl; www.iw.org.pl; 
www.markaw.pl) oraz za po-
mocą mailingu.

Przypomnijmy, że jedną 
z  form promocji firm oraz 
nawiązywania nowych kon-
taktów biznesowych był od 
zawsze udział w międzyna-
rodowych targach. 

– W  czasach, w  których 
osobiste spotkania i rozmo-
wy przestały być naturalną 
częścią codziennej pracy, ko-
niecznym stało się przemy-
ślenie skutecznej komuni-
kacji i znalezienie dodatko-
wych sposobów, aby utrzy-
mać partnerów biznesowych 
blisko siebie – zaznacza An-
drzej Łyko. 

Jak to zrobić?
– Dzięki kontaktom na 

całym świecie otrzymujemy 
informacje od zagranicznych 
partnerów o  oferowanych 
przez nich podczas pande-
mii usługach skierowanych 
do firm. Jednym z przykła-
dów może być oferta fairtra-
de Messe GmbH & Co. KG, 
głównego organizatora tar-
gów West Africa Agrofood 
Ghana w 2017 roku – zdra-
dza Jakub Jackowski. – Stwo-
rzona przez nich cyfrowa 
platforma dla przedsiębior-
ców jest bezpłatna i oferuje 
wiele innowacyjnych funkcji 
i korzyści, które mają służyć 
firmom. 

To m.in. uczestnictwo 
w  wirtualnych konferen-

Wielkopolska stawia na eksport      po pandemii
Jak radzą sobie nasze firmy? Czy światowy kryzys gospodarczy może być szansą na tzw. ucieczkę do przodu? Kto skorzysta, a kto                              straci w trudnych czasach zagrożenia COVID-19?

Piotr Ratajczak
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Samorząd województwa zamierza wesprzeć działalność eksportową wielkopolskich firm.

Do walki z gospodarczymi skutkami pan-
demii koronawirusa zaangażowano m.in. 
fundusze z Unii Europejskiej (ta pomoc ma 
uzupełnić rządową „tarczę” dla przedsiębior-
ców). W ramach Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego 2014+ zarząd 
województwa zarezerwował na ten cel oko-
ło 100 mln zł. Na początku maja Wielkopol-
ski Fundusz Rozwoju uruchomił dla naszych 
firm pożyczkę płynnościową (łącznie 70 mln 
zł) na finansowanie bieżącej działalności, 
w tym na zwiększenie kapitału obrotowe-
go. Pożyczkę wdraża dwóch pośredników 

finansowych: Agencja Rozwoju Regionalne-
go w Koninie i Wielkopolska Agencja Rozwo-
ju Przedsiębiorczości w Poznaniu. Ponadto 
do nowej sytuacji dostosowano produkty fi-
nansowe JEREMIE 2 (pożyczki i poręczenia). 
Przedsiębiorcy mogą skorzystać np. z dodat-
kowej karencji w spłacie albo z tzw. waka-
cji kredytowych. Z kolei Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu i urzędy powiatowe dys-
trybuują fundusze dla firm z Funduszu Pra-
cy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, w ramach tzw. tarczy anty-
kryzysowej.

jak samOrZąd WOjeWódZtWa WsPIera fIrmy W ZWIąZku Z COVId-19?
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cjach, udostępnianie ogło-
szeń i  publikowanie oferty 
produktów i usług, zaplano-
wanie wirtualnych spotkań 
za pomocą funkcji kojarzeń 
czy też skonfigurowanie włas-
nych webinariów.

Z  jakich jeszcze narzędzi 
mogą skorzystać nasi przed-
siębiorcy? 

kierunek azja  
i Bliski Wschód
– W 2020 roku rozpoczęliśmy 
też realizację wydarzenia pn. 
„Wielkopolski biznes kieru-
nek Azja”. Pomysł powstał na 
bazie doświadczeń projektu 
„Gospodarna Wielkopolska”, 
mającego na celu promocję 
gospodarczą, inwestycyjną 
oraz budowę Marki Wielko-

polska, którego częścią jest 
udział w targach branżowych 
w krajach pozaeuropejskich, 
a także analizy rynkowe pod 
kątem rynków perspekty-
wicznych na świecie – opisu-
je Jacek Bogusławski.

Z danych i badań wynika, 
że rynek państw grupy ASE-
AN stanowi ogromną szansę 
dla wielkopolskich przedsię-
biorców, instytucji otoczenia 
biznesu oraz uczelni wyż-
szych. Możemy tam zapre-
zentować oraz sprzedawać 
wysokiej jakości produkty 
i  usługi; możemy nawiązać 
kontakty między jednost-
kami naukowymi; możemy 
wreszcie prowadzić wspólne 
projekty naukowo-badawcze. 

To deklaracje, czas na kon-
krety.

– W styczniu 2020 r. podpi-
sano porozumienia o współ-
pracy pomiędzy Polską Izbą 
Gospodarczą Importerów, 
Eksporterów i  Kooperacji 
z izbami handlowymi Siem 
Reap-Oddar Meanchey oraz 
Battambang z Kambodży – 
potwierdza Andrzej Łyko. 

Kolejne etapy współpra-
cy, zaplanowane na połowę 
2020 r., częściowo wstrzy-
mano ze względu na zagroże-
nia i wprowadzone na całym 
świecie restrykcje sanitarne. 

Urzędnicy przygotowu-
ją się jednak do ponowne-
go otwarcia granic i pełnego 
wznowienia handlu. 

– Chcemy być gotowi, by 
wielkopolscy przedsiębiorcy 
mogli natychmiast po ustaniu 

pandemii rozpocząć działa-
nia eksportowe nie tylko na 
rynki UE, ale przede wszyst-
kim na te, które zlokalizo-
wane są na Bliskim Wscho-
dzie czy w  Azji Południo-
wo-Wschodniej: w krajach 
ASEAN – deklaruje Jacek 
Bogusławski. – To są rynki 
bogate, zainteresowane pro-
duktami europejskimi, z co-
raz mocniejszą klasą średnią. 

– Pozostajemy w  stałym 
kontakcie z naszymi partne-
rami z zagranicy, zarówno na 
poziomie władz lokalnych, 
instytucji otoczenia biznesu, 
jak i organizatorami targów, 
na których planowaliśmy 
obecność w pierwszych mie-
siącach 2020 r. – dodaje Ja-
kub Jackowski. – Liczymy, że 
druga połowa roku umożliwi 

powrót do znanej nam rze-
czywistości i pozwoli na reali-
zację zaplanowanych działań. 

Obecnie prowadzona jest 
też analiza funkcjonują-
cych w krajach grupy ASE-
AN specjalnych stref ekono-
micznych, oferujących sze-
reg ułatwień i  udogodnień 
dla firm chcących rozpocząć 
swoją działalność na danym 
rynku. Tworzony jest kata-
log branż i produktów, któ-
re są szczególnie pożądane 
w tych krajach. Ma to służyć 
przedsiębiorcom, którzy po 
ponownym otwarciu granic 
będą kontynuować ekspansję 
na zagraniczne rynki.

– Nasze działania to nie tyl-
ko internacjonalizacja poza 
granicami kraju, pamiętamy 
także o podnoszeniu atrak-
cyjności inwestycyjnej Wiel-
kopolski. Chcemy doskona-
lić jakość usług świadczonych 
w poszczególnych gminach 
i powiatach na rzecz inwe-
stora – zaznacza Jacek Bogu-
sławski. – W ramach unijne-
go projektu wsparcie otrzyma 
co najmniej 130 JST z Wiel-
kopolski, z których połowa 
wdroży standard obsługi in-
westora.

Projekt przewiduje szkole-
nia i warsztaty z zakresu ob-
sługi inwestora, zarządzania 
i elektronizacji procesu ob-
sługi, doradztwo indywidu-
alne oraz udział w lokalnych 
sieciach współpracy, ułatwia-
jących wymianę doświadczeń 
i dobrych praktyk w pozyski-
waniu i obsłudze inwestora.

*** 
Czas pokaże, czy po usta-

niu pandemii wielkopolski 
biznes szybko odbuduje swo-
ją pozycję i wróci na właści-
wie tory. Słabsi być może nie 
przetrwają gospodarczego 
kryzysu, ale niektórzy przed-
siębiorcy (m.in. przy wspar-
ciu samorządu województwa 
i innych instytucji) zapewne 
rozwiną skrzydła. z
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Sprawdzian dla liderów
Jak z wyzwaniami spowo-
dowanymi koronawiru-
sem radzą sobie najlepsi 
na rynku? Postanowiliśmy 
sprawdzić na przykładzie 
dwóch firm, które były 
wśród laureatów ostat-
niej edycji samorządowego 
konkursu „i-Wielkopolska 
– innowacyjni dla Wielko-
polski”.

Najpierw było zdziwienie, 
niedowierzanie, wyczekiwa-
nie na rozwój sytuacji…

– Nasza firma jeszcze na 
początku roku odbierała na-
grodę za innowacyjność od 
marszałka, a  kilka tygodni 
później ogłoszono pande-
mię. Jako prezes firmy je-
stem osobą, która reaguje po 
ludzku, dlatego na początku 
pandemii najpierw musiałem 
ułożyć sobie wszystko w gło-
wie i podjąć trudne życiowe 
decyzje związane chociażby 
z pogodzeniem pracy i opie-
ki nad dziećmi – wspomina 
Marcin Małkowski, prezes 
Małkowski-Martech.

– W początkowej fazie roz-
woju epidemii większość na-
szych zleceń zostało całko-
wicie zawieszonych. Sytuacja 
była naprawdę dramatyczna, 
gdyż jako agencja reklamo-
wa obsługujemy wiele pod-
miotów prowadzących dzia-
łalność w centrach handlo-
wych, które z dnia na dzień 
zamknięto. Ponadto wstrzy-
mano wszystkie projekty na-
szej marki Medical Design 
Studio, obsługującej placówki 
medyczne – przyznaje Woj-
ciech Drąg, prezes Agencji 
Reklamowej Grafiti.

Jak na liderów, tym bar-
dziej nagradzanych za inno-
wacyjność, przystało, zaczęli 
działać. By dostosować się do 
nowej sytuacji, by nie trzeba 
było zwalniać ludzi.

– Udało nam się przełamać 
ten trudny moment. Wyko-
rzystując nasze możliwości 
produkcyjne, szybko prze-
stawiliśmy się na wytwarza-
nie elementów ochronnych 
– osłon z  pleksi, przyłbic, 
naklejek informacyjnych. 
Zapotrzebowanie na te ma-
teriały było na tyle duże, że 
ich produkcja pozwoliła na 
utrzymanie pełnego zatrud-
nienia i  ciągłości funkcjo-
nowania firmy – mówi szef 
Grafiti.

– Po chwilowym niedo-
wierzaniu w rozwój sytuacji 
przeszedłem do szybkiej ana-
lizy i rozważania wariantów 
ochrony przedsiębiorstwa – 
relacjonuje prezes Małkow-
ski-Martech. – W dobie każ-
dego kryzysu najważniejsze 
jest przetrwanie firmy. Ry-
nek budowlany w minimal-
nym stopniu odczuł skut-
ki pandemii, choć podej-
rzewam, że kryzys w naszą 
branżę może uderzyć z du-
żym opóźnieniem. Wierzę 
jednak, że szeroka ekspansja 
na rynki europejskie pozwoli 

uzupełnić niedobory z rynku 
rodzimego.

Pandemia to dla zarządza-
jących nie tylko konieczność 
reorganizacji działalności 
firm. To także nowe wyzwa-
nia na polu psychologii.

– Niewątpliwie kryzys to 
sprawdzian dla liderów, ale 
też test kultury organizacyj-
nej w spółce – uważa Marcin 
Małkowski. – Na początku 
był strach. Doniesienia w me-
diach na temat niebezpie-
czeństwa COVID-19 spowo-
dowały, że duża część zespołu 
pogubiła się w szumie infor-
macyjnym. Aby zagwaran-
tować pracownikom poczu-
cie bezpieczeństwa w zakła-
dzie pracy, postanowiłem, że 
niezależnie od sytuacji będę 

obecny w  nim codziennie. 
Zależało mi na tym, by pra-
cownicy mieli świadomość, 
że mogą na mnie liczyć, że 
każdy zostanie wysłuchany, 
że każdy jest ważny.

Pomóc sobie i innym
Co istotne, laureaci „i-Wiel-
kopolska – innowacyjni dla 
Wielkopolski” należą do 
przykładów tych organiza-
cji, które po opanowaniu sy-
tuacji „na pokładzie” pomy-
ślały też o wsparciu walczącej 
z pandemią służby zdrowia.

– Gdy usłyszeliśmy woła-
nie szpitali o pomoc, posta-
nowiliśmy wykorzystać fakt, 
że zatrudniamy krawcowe 
i  dysponujemy maszynami 
do szycia. Pierwsza partia 
masek wielorazowego użyt-
ku dla wielkopolskiej służby 
zdrowia opuściła zakład jesz-
cze w kwietniu – podaje Mar-
cin Małkowski.

– Włączyliśmy się również 
w pomoc dla szpitali – przy-
znaje Wojciech Drąg. – Po-
nad 10 placówek w  Polsce 
otrzymało od nas darmowe 

przyłbice, a nasi projektanci 
pomagali, tworząc grafiki in-
formacyjne i edukacyjne do-
tyczące koronawirusa.

korzyści z pandemii?
Wywołane pandemią tąp-
niecie gospodarcze będzie 
z  pewnością jednym z  naj-
większych od dziesięcioleci. 
Przedsiębiorcy z wielu branż 
liczą na pomoc rządu lub sa-
morządów, niektórzy ogra-
niczają zatrudnienie. W tych 
okolicznościach nieco pro-
wokacyjnie zapytaliśmy „in-
nowacyjnych”, czy dostrze-
gają jakieś… korzyści płyną-
ce z obecnej sytuacji dla ich 
firm.

Wojciech Drąg wymienia 
jednym tchem: – Nauczyli-

śmy się skuteczniejszej i lep-
szej komunikacji, w tym pra-
cy zdalnej. Kryzysowa sytu-
acja zwiększyła poczucie 
odpowiedzialności za firmę 
pracowników, którzy wyka-
zali się ogromną determina-
cją, zaangażowaniem i krea-
tywnością. Więcej dostępne-
go czasu pozwoliło nam na 
planowanie nowego koncep-
tu związanego z projektowa-
niem graficznym skierowa-
nym do dzieci. I, co znamien-
ne, trudny moment, w jakim 
znaleźli się przedsiębiorcy na 
całym świecie, sprzyjał zbu-
dowaniu trwalszych, bardziej 
partnerskich relacji bizneso-
wych z kontrahentami. 

– Kryzys wywołany pande-
mią COVID-19 nauczył mnie 
jednego: nie wszystko da się 
przewidzieć, ale wszyst-
ko wspólnymi siłami da się 
przezwyciężyć. Jestem z ca-
łego serca wdzięczny moim 
pracownikom i dziękuję im, 
że mimo panującej sytuacji 
sprawdzili się na polu walki 
– konkluduje Marcin Mał-
kowski.                              ABO
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Projekty Medical Design Studio (na zdjęciu tomograf „Dziki 
Zachód” dla olsztyńskiego szpitala) przez pandemię zostały za-
wieszone, trzeba było szukać innych form aktywności.

Kryzysowa sytuacja zwiększyła 
poczucie odpowiedzialności 
pracowników za firmę

t

Czy wielkopolski biznes szybko odbuduje swoją pozycję i wróci na właściwie tory?

Wielkopolska stawia na eksport      po pandemii
Jak radzą sobie nasze firmy? Czy światowy kryzys gospodarczy może być szansą na tzw. ucieczkę do przodu? Kto skorzysta, a kto                              straci w trudnych czasach zagrożenia COVID-19?

Wirus dotknął cały świat w bardzo 
szybkim tempie, powodując 
największą globalną recesję we 
współczesnej historii

t
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Żyjemy w trudnych cza-
sach, tylko starsi ludzie 
pamiętają podobne re-
alia. Osoby wierzące 
w znaki i sygnały będą 

w  pandemii widziały ostrzeżenie 
natury, która przypomina człowie-
kowi, że posunął się za daleko, że 
czas na otrzeźwienie. Jeżeli jakiś ga-
tunek zanadto się panoszy, nastę-
puje naturalna selekcja. Historyk, 
badający przeszłość z perspektywy 
dziesięcio- i stuleci, będzie oceniał 
tę sytuację jako zjawisko naturalne, 
pojawiające się w życiu ludzkości 
dość regularnie. Od człowieka tyl-
ko zależało, czy z kataklizmem sobie 
poradzi, czy też ulegnie zarazie. Jak 
wielokrotnie ukazywano na mod-
nych obrazach z cyklu dance maca-
bre (zwłaszcza w okresie średnio-
wiecza i baroku), ani choroba, ani 
śmierć nie rozróżniają klas i warstw 
społecznych, piastowanych funkcji 
i stanowisk. Wobec tych zjawisk je-
steśmy tylko istotą biologiczną, ni-
czym więcej.

Czarna śmierć
Dawne miasta nawiedzały cztery 
plagi: epidemie, pożary, powodzie 
(tak jak w Poznaniu) i przemarsze 
wojsk – obojętnie, obcych czy włas-
nych, wszystkie grabiły jednakowo. 
Poziom higieny był, jak na dzisiejsze 

kryteria, tragiczny. Wszechobecny 
był brud, nikt nie wiedział o istnie-
niu drobnoustrojów. Na podwór-
kach kamienic studnia sąsiadowała 
z dołem kloacznym, który dodatko-
wo spełniał funkcję śmietnika. Nie-
czystości z mieszkania najczęściej 
wylewano przez okno, ruch powie-
trza w mieście był utrudniony, m.in. 
przez celową zabudowę ulic. Czy-
stość i świeżość sprzedawanych to-
warów często pozostawały wiele do 
życzenia. Dawne miasto najzwyczaj-
niej cuchnęło, ale nikt nie zwracał 
na to uwagi, bo wszyscy mieszkali 
w tych samych warunkach. 

Szczególnie tragiczne żniwo 
w XIV wieku zebrała dżuma, czyli 
czarna śmierć. Pozbawiła ona życia 
ponad 40 proc. mieszkańców Euro-
py, co spowodowało demograficzną 
katastrofę. Zaraza nie ominęła Pol-
ski (jak się niekiedy twierdzi), bra-
kuje tylko przekonujących źródeł, 
które by to potwierdziły. Nie ma się 
więc czemu dziwić, że w średnio-
wieczu średnia długość życia wyno-
siła zaledwie 35-40 lat. Był to rezul-
tat warunków życia, odżywiania, hi-
gieny i umiejętności lekarzy w tym 
okresie.

Dopiero na przełomie XVII 
i XVIII wieku zaczęto zwracać uwa-
gę na czystość w miastach, ale epide-
mie wciąż się pojawiały. W niedłu-
gim czasie potrafiły pozbawić życia 
jedną czwartą wszystkich miesz-
kańców. Bywało, że wymierały całe 
wsie.

Co dwie dekady
W Poznaniu epidemie dżumy, ospy 
i cholery nawiedzały miasto śred-
nio co 20 lat. Odnotowano obec-
ność zarazy (epidemię nieznanej 
choroby) w 1542 roku, gdy miesz-
czanie zaczęli uciekać z miasta do 
Gdańska, Torunia i  Wrocławia. 
Zmarła wtedy 1/3 mieszkańców 
Poznania i  600 obywateli Chwa-
liszewa, przeważnie z uboższych 
warstw.

Kolejna epidemia, też niezna-
nej dziś choroby, wystąpiła w roku 
1568. Zaczęła się na podpoznań-
skim Chwaliszewie, a potem obję-
ła Poznań i inne miasta Wielkopol-
ski, m.in. Gniezno, Pyzdry, Środę 
Wielkopolską, Szamotuły, Rogoź-
no, Czarnków i Łobżenicę. Więk-
szość władz miasta i kapituły kate-
dralnej zbiegła z grodu; liczba ofiar 
nie jest znana. 

Latem 1585 roku znów nieznana 
bliżej choroba zawitała do Poznania, 
przywleczona najprawdopodobniej 
ze Śląska. W wyniku paniki w ciągu 
tygodnia wyjechały z Poznania 2/3 
ludności. Ofiar epidemii było oko-
ło 3 tysięcy, ale duża część z tej po-
nurej liczby obejmuje osoby zmar-
łe z głodu.

dżuma z kalisza
Podobnie było rok później, w końcu 
września, gdy zaraza dotarła do Po-
znania przez przedmieście św. Mar-
cin. Wtedy jednak zmarło tylko kil-
kadziesiąt osób.

Wielka epidemia, przywleczona 
z Wrocławia, objęła całą Wielkopol-
skę w 1599 roku. Władze miejskie 
umknęły z Poznania, podobnie było 
w niemal wszystkich miastach re-
gionu. Epidemia trwała kilka mie-
sięcy; w stolicy regionu zmarło oko-
ło 5 tysięcy osób, czyli 1/3 miesz-
kańców.

Nie lepiej było w wieku XVII. Epi-
demia nieznanej choroby nawiedzi-
ła Poznań latem 1625 roku. Prze-
rażona ludność miasta, zwłaszcza 
ze środowisk zamożnych, rozbiegła 
się do okolicznych wsi i miasteczek, 
częściowo roznosząc chorobę. Wy-
ludnienie wsi spowodowało klęskę 
głodu, która pochłonęła 6 tysięcy 
istnień ludzkich – czyli dokładnie 
drugie tyle, ile zmarło w  wyniku 
choroby.

Znaczące były wyniki epidemii 
dżumy, przywleczonej w  czerw-
cu 1709 roku z Kalisza.  Zamarło 
życie w mieście, chorych najpierw 
wypędzano, a  potem odwrotnie, 
nie wpuszczano nikogo. Z  głodu 
i w wyniku choroby zmarło wtedy 
9 tysięcy osób, na około 12 tysięcy 
mieszkańców. Działania wojenne 
(trwała wtedy wojna Szwecji z ko-
alicją m.in. polsko-sasko-rosyjską) 
i epidemia tak wyludniły wsie ota-
czające Poznań, że miasto głodowa-
ło. To właśnie wtedy, aby ratować 
sytuację, biskup poznański podjął 
decyzję o sprowadzeniu osadników 
z dalekiego Bambergu.

na cholerę szampan
Wiek XIX był w Poznaniu czasem 
cholery. Pierwsza fala epidemii 
przybyła do Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego wraz z przekraczają-
cymi granicę żołnierzami rosyjski-
mi, walczącymi z powstańcami li-
stopadowymi. W Poznaniu zaraza 
rozpoczęła się w lipcu 1831 roku, 
na Miasteczku, niedaleko kościoła 
pw. św. Rocha. Ratowano się ogra-
dzaniem linami domów, w których 
wystąpiła choroba, żywność oso-
bom poddanym dziesięciodnio-
wej kwarantannie podawano przez 
okna w koszach, straż miejsca pil-
nowała, by ludzie ci nie wychodzili 
z domów. Ofiarami epidemii w Po-

znaniu byli m.in. feldmarszałek Au-
gust von Gneisenau, dowódca wojsk 
pruskich zabezpieczających grani-
cę z Królestwem Polskim, oraz bur-
mistrz miasta Ludwik Tatzler. Mia-
sto zostało otoczone kordonem sa-
nitarnym sięgającym trzech mil 
(22,5 kilometra); ustalono dozwo-
lone przejścia w drodze do stolicy 
prowincji, w Murowanej Goślinie, 
Zielonce, Pobiedziskach, Kostrzy-
nie, Środzie, Kórniku, Krośnie, Stę-
szewie, Kalwach, Ceradzu, Gaju, Pa-
miątkowie i w Obornikach. Zmarło 
wtedy około 2 procent mieszkańców 
Poznania.

Chorobę starano się zwalczyć 
różnymi sposobami. Przestrzegano 

diety, unikano surowych owoców, 
okadzano domy, odkażano się al-
koholem – także od środka. Nawet 
doktor Karol Marcinkowski zalecał 
picie w tym czasie szampana, z cze-
go – kto mógł, ochoczo korzystał. 
Odkażano także, przeważnie dy-
mem, i wietrzono przesyłki (w od-
dzielnych pomieszczeniach) na 
poczcie. Doktor Marcin już w 1831 
roku w Kłajpedzie dał się poznać 
jako skuteczny pogromca cholery. 
Z czasem stał się uznanym autoryte-
tem w tej dziedzinie, a w 1833 roku 
Francuska Akademia Nauk przy-
znała mu złoty medal za rozprawę 
o cholerze. Cztery lata później, gdy 
lekarz odbywał w Świdnicy wyrok 
za udział w powstaniu listopado-
wym, w odpowiedzi na liczne pe-
tycje dotkniętych epidemią miesz-
kańców Poznania został zwolniony, 
a z czasem ułaskawiony. 

Później choroba ta dotarła do Po-
znania też w latach 1837, 1852, 1855 
i 1866. Szczególnie dokuczliwa fala 
cholery nastąpiła w sierpniu 1848 
roku, gdy uruchomiono połączenie 
kolejowe z Wronkami i ze Szczeci-
nem. Zmarło wówczas ponad tysiąc 
mieszkańców Poznania. Ostatnie 
przypadki cholery w Poznaniu od-
notowano w 1873 roku, ale mniej-
sze epidemie, wobec poprawy stanu 
sanitarnego miasta, już niewielkie, 
wystąpiły też w latach 1880-1890.

Dość wcześnie połączono za-
każenia ze spożywaniem brudnej 
wody. Nieprzypadkowo poprawę 
zauważono z chwilą, gdy Edward 
Raczyński w latach 40. XIX wieku 
zaczął budować wodociągi. Wcześ-
niej woda ze źródeł na winiarskim 
wzgórzu też docierała, ale przede 
wszystkim do czterech studzien 
umieszczonych na Rynku.

hiszpanka w cieniu
W 1918 roku do Europy nadciągnę-
ła epidemia grypy hiszpanki, przy-
wieziona przez przybyłych na Sta-
ry Kontynent żołnierzy amerykań-
skich. Ofiar epidemii było wtedy 
więcej niż osób, które utraciły życie 
w wyniku działań wojny światowej. 
Przez front zachodni zaraza dotarła 
też do Wielkopolski, ale w ogólnym 
zamieszaniu, spowodowanym wy-
darzeniami wojennymi i politycz-
nymi, epidemia zeszła w cień.

Tak zwanych cmentarzy chole-
rycznych było w Poznaniu i na ob-
szarze Wielkopolski wiele. Były to 
groby masowe, zmarłych grzeba-
no w całunach albo i nie, jedynie 
szczątki przesypywano wapnem. 
Ofiary epidemii w Poznaniu z 1709 
roku pochowano przed Bramą 
Wrocławską, na tym terenie, gdzie 
dziś stoi gmach Kupca Poznańskie-
go. Na dzisiejszym Cmentarzu Za-
służonych jest pozostawiona celo-
wo dolinka, w której chowano ofia-
ry epidemii cholery z lat 1831-1873. 
Zmarłych grzebano także w Krzy-
żownikach, na Grochowych Łąkach, 
przy św. Marcinie, w ogrodzie My-
cielskich przy ulicy Półwiejskiej. 
Duży grób zmarłych na cholerę 
znajduje się też w Antoninku, na 
terenie fabryki Volkswagena, choć 
niedawno narodziły się co do nie-
go wątpliwości. Podobne cmentarze, 
odpowiednio mniejsze, znajdowały 
się na obszarze całej Wielkopolski, 
m.in. w Trzemesznie, Buku, Mała-
chowie, Obornikach, Kwieciszewie, 
Gostyniu. Smutne to świadectwo, 
ale zarazem memento. z

W Wielkopolsce  
w czas zarazy
Ospa, dżuma, cholera, grypa – z jakimi epidemiami zmagaliśmy się  
przez wieki na naszych ziemiach?

Doktor Karol 
Marcinkowski  
na cholerę zalecał 
picie szampana
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Zaraza grypy hiszpanki w 1918 roku przez front zachodni dotarła też do Wielkopolski, ale w ogólnym zamieszaniu 
spowodowanym wydarzeniami wojennymi i politycznymi epidemia zeszła w cień. Na zdjęciu – kadr z filmu „Hiszpanka”.

Marek Rezler
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Wszystkie „elfy2” już wożą mieszkańców regionu
Dzięki zakończonemu właśnie projektowi za 278 mln zł znacznie unowocześniono tabor kolejowy w Wielkopolsce.

6 marca 2020 roku był 
kolejną ważną datą dla 
rozwoju nowoczes-

nego transportu kolejowe-
go w Wielkopolsce. W tym 
dniu przedstawiciele Samo-
rządu Województwa Wiel-
kopolskiego odebrali z  fir-
my PESA Bydgoszcz ostatni 
z  dziesięciu nowoczesnych 
pięcioczłonowych pociągów 
„elf2”. Ale efektem projektu, 
w  którym dofinansowanie 
unijne wynosiło aż 85 proc., 
jest także modernizacja pię-
ciu należących do wojewódz-
twa elektrycznych zespołów 
trakcyjnych EN57.

Początki projektu pod na-
zwą „Rozwój publiczne-
go transportu zbiorowego 
w Wielkopolsce poprzez za-
kup nowego i  moderniza-
cję taboru dla wojewódz-
kich przewozów kolejowych”, 
współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w ra-
mach Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020 
(oś priorytetowa 5: Transport, 
Działanie 5.2. Transport kole-
jowy, Poddziałanie 5.2.2. Ta-
bor kolejowy dla regionalnych 

przewozów pasażerskich), się-
gają lipca 2015 roku. Wtedy 
złożono go do wykazu pro-
jektów WRPO 2014+ w trybie 
pozakonkursowym. Całkowi-
ta wartość projektu to 278 mln 
zł, z czego 192 mln zł stanowi 
dofinansowanie z Unii Euro-
pejskiej.

Na wykonawcę 10 nowych 
pięcioczłonowych pociągów 
została wybrana firma Po-
jazdy Szynowe PESA Byd-
goszcz S.A. Umowę na do-
stawę za 238 mln zł „elfów2”, 
czyli elektrycznych zespołów 
trakcyjnych 48WE, podpisa-
no w sierpniu 2017 r. Z ko-
lei modernizację pięciu EN57 
– koszt tej części projektu to 
40,5 mln zł – wykonały Za-
kłady Naprawcze Taboru Ko-
lejowego „Mińsk Mazowie-
cki” S.A. – stosowną umowę 
podpisano w grudniu 2016 
roku, a  prace zrealizowa-
no do września 2017 roku. 
Suma miejsc siedzących i sto-
jących w nowych „elfach2” 
i zmodernizowanych EN57 
to 7905! Użytkownikiem 
wszystkich pociągów są Ko-
leje Wielkopolskie.

Nowoczesne, pomalowa-
ne w biało-czerwone barwy 

„elfy2” mogą rozwijać pręd-
kość 160 km/h, a w każdym 
z nich jest 286 miejsc siedzą-
cych i 290 stojących. Pojazdy 
wyposażone są w klimatyza-
cję i bezprzewodowy inter-
net. Na pokładzie mają de-
fibrylatory, rolety przeciw-

słoneczne, pomosty dla nie-
pełnosprawnych i automaty 
biletowe. Posiadają systemy: 
informacji pasażerskiej, zli-
czania pasażerów, lokalizacji 
pojazdu, a także monitoring, 
diagnostykę pokładową, pętle 
indukcyjne dla osób słabosły-

szących i odświeżacze powie-
trza.

Projekt ten, podobnie jak 
inne inicjatywy związane 
z unowocześnianiem taboru 
i  sieci kolejowej w Wielko-
polsce, nadzoruje odpowie-
dzialny za transport w wo-

jewództwie wicemarszałek 
Wojciech Jankowiak. – Kolej-
ne nowoczesne pociągi ozna-
czają skrócenie czasu dojazdu 
Wielkopolan do miejsc pra-
cy i edukacji, ale również po-
prawę bezpieczeństwa i kom-
fortu podróży koleją. Dzię-
ki eliminacji barier wspiera-
ją przemieszczanie się osób 
niepełnosprawnych i o ogra-
niczonej mobilności. Powo-
dują też, że zmniejsza się nie-
korzystny wpływ transportu 
na środowisko. Wszystko to 
sprawia, że poprawia się kon-
kurencyjność i  tym samym 
zwiększa udział kolejowego 
transportu publicznego na 
tle innych gałęzi transportu  
– mówi Wojciech Janko-
wiak.– Ten i  inne projekty 
kolejowe realizowane przez 
Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego służą na-
szym mieszkańcom, ale sta-
nowią również inspirację dla 
naszych krajowych i zagra-
nicznych partnerów. Cieszy 
nas, gdy partnerzy z zagrani-
cy zwracają się do nas z py-
taniami, gdyż pragną rozwi-
jać u siebie kolej w oparciu 
o wielkopolskie wzorce. 

Błażej Cisowski
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Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przy  jednym z  dziesięciu nowoczesnych pięcioczłonowych 
„elfów2” na stacji w Swarzędzu.
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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.

Jak wygląda stan bezpieczeństwa na drogach Wielkopolski
Czy i jak epidemia wpłynę-
ła na stan bezpieczeństwa 
na drogach naszego wo-
jewództwa w  pierwszych 
czterech miesiącach tego 
roku?

Ograniczenia wprowadzo-
ne w związku z walką z ko-
ronawirusem dotknęły bez-
pośrednio każdego z  nas. 
Z  dnia na dzień wyłączono 
z pracy wiele dziedzin dzia-
łalności gospodarczej. Przez 
dwa miesiące nie mieliśmy 
możliwości zrobienia zaku-
pów w  galeriach handlo-
wych, nie mogliśmy skorzy-

stać z  usług fryzjerów, kos-
metyczek. Ograniczono nam 
możliwość uprawiania spor-
tu i turystyki. Również wizyty 
rodzinne ograniczyliśmy do 
niezbędnego minimum. Epi-
demia spowodowała, że nie-
które nasze miasta i wsie wy-
glądały jak widma. 

Czy te ograniczenia w prze-
mieszczaniu się miały bezpo-
średnie przełożenie na po-
ziom bezpieczeństwa ruchu 
na drogach naszego kraju? 

Wielkopolska policja zano-
towała w okresie od stycznia 
do kwietnia 2020 roku 10.011 

zdarzeń drogowych, w  tym 
821 wypadków, co stano-
wi wyraźny spadek w zesta-
wieniu z liczbami za taki sam 
okres 2019 roku. Wypadków 
drogowych było mniej o 21,9 
proc., osób rannych mniej 
o  20,6 proc., a  ofiar mniej 
o 18,9 proc.

Wśród przyczyn zdarzeń 
drogowych są znane od lat 
i  niezmienne grzechy kie-
rowców. To m.in.: nieustąpie-
nie pierwszeństwa przejazdu, 
niedostosowanie prędkości 
do warunków ruchu, nieustą-
pienie pierwszeństwa piesze-

mu na przejściu oraz jazda „po 
alkoholu”.

Statystyka zdaje się wy-
glądać optymistycznie. Trze-
ba jednak pamiętać, że de-
cydujący na nią wpływ miała 
w tym okresie sytuacja epide-
miologiczna w Polsce i Euro-
pie. Ruch drogowy skurczył 
się do minimum. Logicz-
ną tego konsekwencją był 
spadek odnotowanych zda-
rzeń. Także w Wielkopolsce, 
przez którą przebiega tran-
zyt wschód – zachód Europy.

Czy ten trend zostanie za-
chowany? Dowiemy się tego 

za kilka miesięcy, porównu-
jąc cztery pierwsze miesiące 
tego roku np. do okresu wa-
kacyjnego. W tym czasie ob-
ostrzenia związane z walką 
z koronawirusem będą suk-
cesywnie znoszone, a ruch na 
naszych drogach na pewno 
znacznie się zwiększy. 

Należy się spodziewać, że 
duża część rodaków spędzi 
wakacje w Polsce, wybiera-
jąc swój samochód, by do-
trzeć do miejsca wypoczyn-
ku, a  duża część tych tury-
stów, którzy zdecydują się 
wyjechać na zachód Europy, 

zrezygnuje z połączeń lotni-
czych. 

Miejmy nadzieję, że wejdą 
też w życie szeroko obecnie 
komentowane propozycje 
zmian w prawie, zaostrzające 
kary dla piratów drogowych, 
przekraczających prędkość 
o  50km/h również poza te-
renem zabudowanym, a tak-
że przepisów wprowadzają-
cych pierwszeństwo piesze-
go już przed przejściem dla 
pieszych.

Na to jednak będziemy mu-
sieli jeszcze trochę poczekać.

Marek Szykor WORD Poznań

Karta rowerowa? To proste!
Pracownicy WORD w Poznaniu za pomocą filmików zachęcają najmłodszych do nauki jazdy na rowerze 
i egzaminu, pozwalającego bezpiecznie poruszać się na dwóch kółkach.

Wiosenne miesiące 
to tradycyjnie czas, 
który uczniowie 

czwartych klas szkół podsta-
wowych wykorzystują do szli-
fowania swoich umiejętności 
jazdy na rowerze oraz wiedzy 
o przepisach ruchu drogowe-
go. Z kolei dla pracowników 
Wojewódzkiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego w Poznaniu, 
policjantów wydziału ruchu 
drogowego oraz strażników 
miejskich to czas intensyw-
nych działań edukacyjnych 
w poznańskich podstawów-
kach.

Tegoroczna epidemia ko-
ronawirusa wywróciła jednak 
do góry nogami cały system 
merytorycznego wsparcia dla 
kandydatów aspirujących do 
zdobycia karty rowerowej, 
pierwszego w  życiu doku-
mentu uprawniającego do 
poruszania się po drogach 
publicznych.

edukacja w internecie
Okoliczności, w  jakich się 
wszyscy znaleźliśmy, m.in. 
zamknięcie szkół, wymusi-
ły zmianę zachowań, zwięk-
szenie dystansu społecznego, 
izolację. Wszystko po to, by 
chronić się przed pandemią 
COVID-19. Wiele aktywności 
przeniosło się do internetu. 
Tak też jest z procesem eduka-
cji czwartoklasistów i innych 
osób zainteresowanych zdo-
byciem wiedzy o przepisach 
ruchu drogowego. 

Poznański WORD postano-
wił we współpracy z funkcjo-
nariuszami Straży Miejskiej 
Miasta Poznania stworzyć se-
rię kilkuminutowych filmów, 
przybliżających problematy-
kę ruchu drogowego i regulu-
jących go przepisów. Pierwsze 
materiały wideo można obej-
rzeć na stronie www.word.po-
znan.pl, sukcesywnie też są 
one udostępniane w mediach 
społecznościowych. 

– Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami rowerzysta jest 
pełnoprawnym uczestnikiem 
ruchu drogowego, takim sa-
mym, jak kierowca samocho-
du czy motocyklista – mówi 
Włodzimierz Bogaczyk, dyrek-

tor Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Pozna-
niu. – Wyszliśmy zatem z po-
mysłem przybliżenia dzieciom 
i młodzieży zasad bezpiecz-
nego poruszania się rowe-
rem, starając się przedstawić 
je w ciekawej i atrakcyjnej for-
mie. 

Przed przystąpieniem do 
egzaminu na kartę rowerową 
uczniowie (przede wszystkim 
szkoły podstawowej) powinni 
znać najważniejsze przepisy 
ruchu drogowego. Dotyczą 
one podstawowych pojęć, 
takich jak: jezdnia, pas ruchu, 
ścieżka rowerowa czy przej-
ście dla pieszych. Poza tym 
od zdającego wymagana jest 

wiedza dotycząca pieszych 
i rowerzystów, ich praw i obo-
wiązków, a także znajomość 
zasad, których powinien prze-
strzegać rowerzysta na dro-
dze oraz względem pieszych.

Należy też znać podstawo-
we manewry w  ruchu dro-
gowym, rodzaje skrzyżowań 
oraz zasady przejazdu przez 
nie, a  także posiadać ele-

mentarną wiedzę na temat 
udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej ofiarom 
wypadku.

jak uniknąć zagrożeń?
– Największy nacisk staramy 
się położyć na zobrazowanie 
zagrożeń, jakie mogą spot-
kać rowerzystę, aby uwrażli-
wić przyszłych uczestników 
ruchu drogowego na kwestie 
bezpiecznego zachowania się 
na drodze – wyjaśnia Marek 
Szykor, jeden z  realizatorów 
przedsięwzięcia. – Materiały 
wideo są cyfrowym uzupeł-
nieniem naszej działalności 
edukacyjnej.  Już od kilku lat 
WORD w Poznaniu wydaje „Ka-
lendarz rowerzysty” oraz  „Kie-
szonkowy kodeks rowerzysty”. 

Wydawnictwa, przezna-
czone przede wszystkim dla 
uczniów szkoły podstawo-
wej, przygotowujących się 
do zdobycia karty rowero-
wej, mogą też przydać się 
starszym uczniom do utrwa-
lenia swoich wiadomości na 
temat bezpieczeństwa na 
drodze oraz nauczycielom 
prowadzącym zajęcia z  wy-
chowania komunikacyjnego 

w szkołach. Młodzież znajdzie 
w nich wiele przydatnych in-
formacji na temat przepisów 
prawa o  ruchu drogowym, 
aktualny kodeks rowerzysty, 
przykładowe sytuacje drogo-
we, wybrane znaki drogowe 
wraz z komentarzem, zalece-
nia na temat techniki jazdy 
rowerem, zasady udzielania 
pierwszej pomocy oraz wiele 
ciekawostek.

Warto przypomnieć, że eg-
zamin na kartę rowerową, 
składający się z części teore-
tycznej i praktycznej, nadzo-
rowany jest przez nauczyciela 
posiadającego specjalistycz-
ne przeszkolenie z  zakresu 
przepisów ruchu drogowe-
go, policjanta, egzaminatora 
lub instruktora. 

– Dziękujemy wszystkim, 
którzy pomagają nam w rea-
lizacji tej inicjatywy, a jest to 
naprawdę wiele osób i insty-
tucji – dodaje Paweł Guzik, za-
stępca dyrektora WORD w Po-
znaniu. – W nasze przedsię-
wzięcie zaangażowali się nie 
tylko pracownicy ośrodka, ale 
także policjanci, funkcjonariu-
sze Straży Miejskiej Miasta Po-
znania. 

Kolejne części cyklu są właś-
nie przygotowywane: wkrót-
ce pojawi się następny odci-
nek. Z pewnością warto zaglą-
dać na stronę Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Poznaniu oraz polubić nasz 
profil na portalu Facebook.

Julia Krakowiak WORD Poznań
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Każdy rowerzysta powinien znać podstawowe manewry w ruchu drogowym, rodzaje skrzyżowań 
oraz zasady przejazdu przez nie.

Chcesz zdać na kartę rowerową 
i nauczyć się jeździć bezpiecznie? 

Zajrzyj na stronę www.word.poznan.pl

t
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PROW okiem beneficjentów
Zapytaliśmy samorządowców o to, jak oceniają wpływ PROW 2014-2020 na rozwój swoich gmin.

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
jest realizowany od drugiej po-

łowy 2015 roku. Przez ten czas Samo-
rząd Województwa Wielkopolskie-
go przeprowadził szereg naborów 
wniosków adresowanych m.in. do 
jednostek samorządu terytorialne-
go. Dofinansowaniem objęto opera-
cje infrastrukturalne z zakresu budo-
wy lub modernizacji dróg lokalnych, 
gospodarki wodno-ściekowej oraz 
inwestycji w targowiska. 

Znaczące fundusze przekaza-
no beneficjentom inwestującym 
w obiekty pełniące funkcje kultu-
ralne, kształtowanie przestrzeni 
publicznej oraz ochronę zabytków 
i budownictwa tradycyjnego. Gmi-
ny regularnie pozyskują również 
pieniądze za pośrednictwem lokal-
nych grup działania w ramach wdra-
żania strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność. 
– W województwie wielkopolskim 

mamy 226 gmin. 201 z nich to be-
neficjenci Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Dotychczas na wsparcie gminnych 
inwestycji Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego przekazał pomoc 
z  PROW 2014-2020 w  wysokości 
252 milionów złotych – podkreśla 
wicemarszałek Krzysztof Grabow-
ski. – Środki te umożliwiają realiza-
cję aż 599 zadań.  Efekty tych pro-
jektów będą służyć mieszkańcom 
przez lata. Fundusze unijne realnie 
podnoszą standard życia na obsza-
rach wiejskich naszego regionu. 

O wypowiedź na temat wpływu 
PROW 2014-2020 na rozwój na-
szych „małych ojczyzn” zapytaliśmy 
też wójtów i burmistrzów gmin, któ-
re aktywnie zabiegają o unijne dofi-
nansowanie.
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Przebudowana droga Jurkowo-Wymysłowo w  gminie Krzywiń. Zadanie zostało dofinansowane na kwotę blisko  
1,8 miliona złotych ze środków PROW 2014-2020.

Maksymilian Ptak
burmistrz  
miasta i gminy 
Grabów nad Prosną

– Pozyskane w  ostatnim czasie 
z  Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich dotacje stały się swoi-
stą trampoliną do zmian dla mia-
sta i gminy Grabów nad Prosną. Do 
sztandarowych inwestycji zalicza-
my zakończoną w tym roku prze-
budowę świetlicy wiejskiej w Ksią-
żenicach wraz z zagospodarowa-
niem terenu. Teraz to nowoczesna 
placówka wsparcia dziennego dla 
dzieci i  młodzieży. Zadanie dofi-
nansowano kwotą niemal 100 tys. 
zł. Jednak PROW dla naszego mia-
sta i gminy to nie tylko twarde inwe-
stycje, ale także wydarzenia o cha-
rakterze społeczno-kulturalnym. 
Jednym z nich był ubiegłoroczny 
„X Turniej Sołectw integruje, sma-
kuje i promuje”. W ramach projektu 
zorganizowano m.in. stoiska z po-
trawami regionalnymi, promujący-
mi lokalnych wytwórców i tradycje 
kulinarne południowej Wielkopol-
ski oraz wystawę związaną z publi-
kacją „Bobrowniki nad Prosną. Nasi 
przodkowie 1618-1920”. Kwota do-
finansowania to prawie 26 tys. zł. 
Obecnie rozpoczynamy realizację 
kolejnej inwestycji: budowę kanali-
zacji w Grabowie nad Prosną i roz-
budowę stacji uzdatniania wody 
w Bukownicy z dofinansowaniem 
PROW w kwocie 1,3 mln zł.

t

Krzysztof  
Rutkowski 
wójt gminy  
Białośliwie
 

– Bardzo dobrze pamiętam 3 listo-
pada 2017 r. W tym dniu miałem 
przyjemność podpisać z wicemar-
szałkiem Krzysztofem Grabowskim 
umowę o dofinansowanie projektu 
pn.  „Modernizacja – przebudowa 
targowiska gminnego” w ramach 
zadania pn. „Utwardzenie terenu 
przy świetlicy wiejskiej w Białośli-
wiu wraz z wykonaniem ogrodze-
nia placu”. Ponad 169 tys. zł dofi-
nansowania zdobytego przez gmi-
nę Białośliwie z PROW 2014-2020 
pozwoliło na stworzenie nowoczes-
nego targowiska. Kolejne dofinan-
sowanie w ramach tego programu 
(ponad 120 tys. zł, pozyskane z puli 
LGD „Krajna nad Notecią”) przezna-
czyliśmy na budowę i przebudowę 
placów zabaw w Krostkowie i Biało-
śliwiu oraz budowę obiektu rekrea-
cyjnego w Pobórce Małej. W naszej 
gminie z  funduszy UE korzystają 
aktywnie przedsiębiorcy, stowa-
rzyszenia i KGW. PROW zmienia na-
sze wsie, nadając im piękny wygląd, 
wzbogaca o  nową infrastrukturę 
i pozwala na podwyższanie kom-
fortu już istniejącej. Jednak prze-
de wszystkim zmienia na lepsze lu-
dzi. Uczy nas odwagi w sięganiu po 
środki unijne. Pozwala na spełnianie 
marzeń o tym, co potrzebne tu i te-
raz. Na co mieszkańcy czekali latami.

t

Tadeusz Bąkowski 
wójt gminy  
Kiszkowo

– Trudno dziś wyobrazić sobie kra-
jobraz Polski bez tablic informują-
cych o inwestycjach zrealizowanych 
ze wsparciem środków unijnych. 
Ich liczba świadczy o aktywności 
gmin. Gmina Kiszkowo pozyskuje 
fundusze z PROW: zbudowaliśmy  
8 km dróg, 5 siłowni zewnętrznych, 
10 placów zabaw, 3 świetlice, pla-
żę, kanalizację i oczyszczalnię, boi-
ska, mamy też kilka wyremontowa-
nych świetlic. Możliwość pozyskania 
środków unijnych pobudza i mobi-
lizuje do działania samorządy, ale 
również społeczność lokalną. Nastę-
puje przyspieszony rozwój gmin, ni-
welowane są dysproporcje pomię-
dzy obszarami wiejskimi i miejskimi. 
Gminy wiejskie szczególnie cieszy 
wsparcie w zakresie budowy dróg, 
bo to daje szansę na dalszy rozwój: 
budownictwo mieszkaniowe, roz-
wój firm, łatwiejszy dojazd do pra-
cy, szkoły. Natomiast świetlice wiej-
skie stają się centrami kultury, gdzie 
mieszkańcy integrują się, rozwijają 
swoje pasje artystyczne, sportowe 
i wypoczywają. Gminy muszą speł-
niać oczekiwania swoich mieszkań-
ców, zaspokajać potrzeby w pełnym 
zakresie. Mieszkańcy nie pozostają 
bierni i włączają się w realizację wie-
lu projektów realizowanych przez 
samorząd.

t

Grzegorz Matuszak 
wójt gminy  
Rzgów

– Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 był bardzo 
owocny dla mieszkańców gminy 
Rzgów. Wybudowano blisko 6 km 
dróg, kolejna strategiczna droga 
będzie realizowana w 2021 roku. 
Realizacja tych inwestycji nie była-
by możliwa bez pozyskanych środ-
ków. Wiele zrealizowano również 
w zakresie gospodarki wodno-ście-
kowej. Przede wszystkim wybudo-
wano 141 przydomowych oczysz-
czalni ścieków dla gospodarstw do-
mowych. Było to ważne zadanie, 
ponieważ w miejscach, gdzie były 
budowane oczyszczalnie, nie jest 
uzasadniona ekonomicznie budo-
wa kanalizacji sanitarnej. W ramach 
PROW wybudowano również 3 km 
kanalizacji sanitarnej oraz ponad 
2 km sieci wodociągowej. PROW 
2014-2020 na terenie gminy Rzgów 
to nie tylko infrastruktura komunal-
na, to również kultura. Wyremon-
towano pomieszczenia Gminnej 
Biblioteki Publicznej w  Rzgowie. 
Powstała nowa sala, w  której są 
organizowane różne wydarzenia 
aktywizujące zarówno młodzież, 
jak i osoby dorosłe. Godne warun-
ki lokalowe umożliwią organizowa-
nie spotkań autorskich, zajęć Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku i wielu 
innych.

t

Jacek Nowak  
burmistrz miasta
i gminy Krzywiń

– Gdy prawie 10 lat temu obej-
mowałem urząd burmistrza mia-
sta i  gminy Krzywiń, naszą gmi-
nę czekały wielkie wyzwania, 
związane m.in. z  jej skanalizo-
waniem. Jeden z kilku projektów 
z zakresu budowy kanalizacji został 
sfinansowany w ramach PROW na 
lata 2014-2020. Pod koniec 2018 
roku zrealizowano projekt pn. ,,Bu-
dowa przydomowej oczyszczalni 
ścieków z  siecią kanalizacji sani-
tarnej w Świńcu”. Jego celem było 
wyposażenie budynków gminnych 
w Świńcu w lokalną oczyszczalnię 
ścieków. Dzięki środkom unijnym 
z  PROW udało się dokonać nie-
możliwego… Jeszcze kilka lat temu 
dzieci z przysiółka Wymysłowo po-
łożonego na terenie sołectwa Jur-
kowo nie mogły dojść na autobus 
czy bus „suchą stopą”. W 2016 r., 
gdy gmina otrzymała dofinanso-
wanie w kwocie prawie 1,8 miliona 
złotych na budowę tej drogi, poja-
wiła się nadzieja, która ziściła się na 
przełomie 2018 i 2019 roku. Zada-
nie pn. ,,Przebudowa drogi gmin-
nej Jurkowo-Wymysłowo” umoż-
liwiło przebudowę drogi gminnej 
ze zmianą nawierzchni z grunto-
wo-brukowej na drogę asfaltową 
i nadanie jej charakteru drogi pub-
licznej. 

t
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Regionalne i krajowe fundusze UE na zakup laptopów i komputerów
trzysta wielkopolskich 
szkół wyposażono w sprzęt 
komputerowy (tj. w prawie 
9 tys. tabletów i 400 lapto-
pów). drugie tyle placówek 
czeka na podobną dosta-
wę, która dotrze jeszcze je-
sienią. 

Z nowego sprzętu kompu-
terowego będą korzystali ucz-
niowie i nauczyciele. Założe-
nie jest takie, aby każda z ob-
darowanych placówek miała 
sprzęt pozwalający na prowa-
dzenie zajęć w przynajmniej 
jednej całej klasie. To oznacza, 
że do pojedynczej szkoły tra-
fi przeciętnie 25 tabletów dla 
uczniów i jeden lub dwa lap-
topy dla nauczyciela. 

Takie zakupy były możli-
we dzięki projektowi unijne-
mu z WRPO 2014+ „Cyfrowa 
Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. 
Sprzęt jest tym bardziej cenny 
teraz, w okresie pandemii, po-
nieważ trafi do uczniów, któ-

rzy mają utrudniony dostęp 
do komputerów w domach. 
Dzięki niemu mogą bez prob-
lemu brać udział w zajęciach 
i uczyć się zdalnie.

Zamknięcie szkół spowodo-
wane pandemią i koniecznoś-
cią wprowadzenia zdalnego 
nauczania w wielu przypad-
kach okazywało się sporym 
wyzwaniem. Uczestnicy pro-
jektu „Cyfrowa Szkoła…” byli 
jednak w  trochę lepszej sy-
tuacji. Mogli bowiem korzy-
stać z narzędzi telekonferen-
cyjnych, które już wcześniej 
przetestował Ośrodek Do-
skonalenia Nauczycieli w Po-
znaniu (beneficjent projektu). 
Dzięki temu część placówek 
była lepiej przygotowana do 
organizacji zajęć zdalnych 
w czasie pandemii. 

To niejedyna pomoc Unii 
Europejskiej, która w  tym 
trudnym czasie wspierała 
polskie szkoły w procesie or-

ganizowania zajęć przez in-
ternet. Z  Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa prze-
znaczono ponad 180 mln zł 
na zakup sprzętu kompu-
terowego dla uczniów i na-
uczycieli. 

Z oferty unijnej skorzysta-
ły także wielkopolskie samo-
rządy. Z danych Ministerstwa 
Cyfryzacji, które zorganizo-
wało konkurs grantowy, wy-
nika, że prawie 90 proc. gmin 
i powiatów z naszego woje-
wództwa złożyło wnioski, co 
– zgodnie z regułami nabo-
ru – było gwarancją wypłaty 
środków. Był to grant, a za-
tem od samorządów nie wy-
magano wkładu własnego. 
Wysokość wsparcia powiąza-
no z liczbą uczniów w okre-
ślonej gminie lub powiecie. 
Wobec czego dofinansowa-
nie na sprzęt IT mieściło się 
w przedziale od 35 tys. zł do 
100 tys. zł.                           MARK

Solidarność w czasach koronawirusa
O wsparciu unijnym opowiada Marc Lemaître, dyrektor generalny ds. polityki regionalnej i miejskiej w Komisji Europejskiej.

– koronawirus wstrząsnął 
światem. Co na czas pan-
demii oferuje unia pań-
stwom członkowskim i ich 
obywatelom?
– Unia wprowadziła najbar-
dziej elastyczne w historii za-
sady pomocy państwa, by 
przedsiębiorstwom można 
było udzielać dotacji bezpo-
średnich, gwarancji czy prefe-
rencji podatkowych. W przy-
padku Polski, dzięki zatwier-
dzonym przez Komisję Euro-
pejską schematom na łączną 
kwotę 58 mld euro, przedsię-
biorstwa dotknięte blokadą 
otrzymują teraz pomoc. Ko-
lejny przykład to program re-
patriacji, w rezultacie którego 
podczas pandemii ponad 56 
tys. unijnych obywateli mo-
gło powrócić do Europy, a bu-
dżet unijny pokrywał część 
kosztów biletów powrotnych. 
Inny przykład: Komisja Euro-
pejska wprowadziła korytarze 
pierwszeństw na granicach. 
Dzięki nim podczas czaso-
wego przywrócenia kontroli 
na granicach wewnętrznych 
odbywał się szybki przepływ 
środków medycznych, żyw-
ności i  innych niezbędnych 
towarów.
– jeśli chodzi o pomoc fi-
nansową unii dla Polski na 

walkę z koronawirusem, 
o jakich kwotach mówimy?
– W obliczu walki z pandemią 
to właśnie polityka spójności 

stała się unijnym narzędziem 
reagowania kryzysowego. 
UE dała państwom człon-
kowskim pełną elastyczność 

w  wykorzystaniu środków 
z polityki spójności. W przy-
padku Polski mówimy o nie-
wykorzystanych środkach 
w wysokości 13 mld euro. 
– na jakie obszary polity-
ki spójności mogą zostać 
przekierowane środki unij-
ne?
– Po pierwsze, to zakup nie-
zbędnego sprzętu szpitalne-
go i wszystkiego, co jest bez-
pośrednio związane z opieką 
zdrowotną w czasie pande-
mii; po drugie – pomoc dla 
pracowników, którzy zagro-
żeni są czasowym zwolnie-
niem lub bezrobociem; po 
trzecie – doraźna pomoc dla 
przedsiębiorców. Ważne jest, 
że UE zrezygnowała ze zwy-
kle stawianych warunków na 
rzecz jak najszybszego uru-
chomienia pomocy, w związ-
ku z  czym środki te można 
obecnie wykorzystywać przy 
maksymalnie uproszczonych 
procedurach.
– jak długo będą obowią-
zywać takie reguły wydat-
kowania?
– Inwestycje w ramach polity-
ki spójności można prowadzić 
do końca 2023 roku. Dodatko-
wo przez następne 12 miesię-
cy inwestycje mogą być rea-
lizowane przy stuprocento-

wym finansowaniu z budżetu 
UE, bez wkładu własnego. Wa-
riant ten jest niezwykle waż-
ny dla beneficjentów, bo nie 
muszą się zadłużać. Do chwili 
obecnej projekty zawsze wy-
magały średnio co najmniej 
15 proc. wkładu własnego.
– jak na tle innych euro-
pejskich regionów wypada 
Wielkopolska?
– Wielkopolska była jednym 
z pierwszych unijnych regio-
nów, które przedstawiły diag-

nozę potrzeb na czas pande-
mii, więc już w kwietniu Ko-
misja wydała zgodę na daleko 
idące zmiany w  Wielkopol-
skim Regionalnym Progra-
mie Operacyjnym 2014+, by 
28 mln euro przeznaczyć na 
wsparcie placówek medycz-
nych. Co istotne, z unijnych 
funduszy pokryte mogą być 
wszelkie wydatki poniesione 
na walkę z koronawirusem re-
trospektywnie już od 1 lute-
go 2020 r.
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Zakup sprzętu komputerowego to tylko jeden z  elementów 
projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.

W obliczu walki z pandemią to 
właśnie polityka spójności stała się 
unijnym narzędziem reagowania 

kryzysowego
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Samorządy stanęły na wysokości zadania w walce z pandemią, 
także dzięki bezprecedensowej w historii pomocy z Unii Euro-
pejskiej. Od kilku miesięcy na łamach „Monitora” informujemy 
o najważniejszych decyzjach i formach pomocy, które podej-
mowano na szczeblu unijnym, centralnym i regionalnym. Czas 
na pierwsze podsumowania. O reakcji UE opowiada Marc Le-
maître, dyrektor generalny ds. polityki regionalnej i miejskiej 
w Komisji Europejskiej. Z kolei o przesunięciach w budżecie 
WRPO 2014+ mówi (fragment rozmowy na stronie 15) mar-
szałek Marek Woźniak.
Oba wywiady można w całości przeczytać w e-magazynie 
„Nasz Region” nr 10, opublikowanym na stronie www.wrpo.
wielkopolskie.pl.                                                                                          MARK

PIerWsZe POdsumOWanIa

dla szpitali
Około 85 mln zł zostało 
przesuniętych w  budże-
cie WrPO 2014+ na wspar-
cie wielkopolskich szpitali 
w walce z pandemią. 

Pierwsze dostawy unijnej 
pomocy już dotarły. To nie 
tylko tysiące maseczek i płynu 
do dezynfekcji, ale konkretny 
sprzęt. Szpitale w Kaliszu i Po-
znaniu (im. Strusia) otrzyma-
ły 25 łóżek, 11 systemów ter-
mowizyjnych trafiło do szpi-
tali w Wolicy, Kaliszu, Lesznie, 
Koninie  i  dwóch w  Pozna-
niu: przy ul. Lutyckiej oraz im. 
Strusia. Zakupiono też: termo-
cykler, komorę laminarną, pa-
rownicę, ale także 2 automa-
tyczne izolatory kwasów nu-
kleinowych,  4 termometry na 
podczerwień.

Do wielkopolskich szpitali 
ma jeszcze trafić ponad 130 
respiratorów oraz 120 kardio-
monitorów. Część tego zamó-
wienia placówki medyczne 
otrzymają już wkrótce.      MARK
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u  Powidz: trwają prace 
związane z  przebudową 
ulicy Powstańców Wielko-
polskich w ramach rewitali-
zacji miejskiego rynku, któ-
ry za kilka miesięcy zmieni 
swój wygląd. Powstanie tu-
taj miejsce służące integra-
cji mieszkańców. Ponadto 
w budynku po siostrach el-
żbietankach Caritas Archi-
diecezji Poznańskiej stwo-
rzy Centrum Edukacyjno-
-Rehabilitacyjne. Inwesty-
cje otrzymały prawie 2 mln 
zł dofinansowania z  Unii 
Europejskiej w  ramach 
Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020. 
u   Wągrowiec: przy uli-
cy Leśnej budowany jest 
punkt utrzymania taboru 
kolejowego, składający się 
z  zaplecza technicznego 
do obsługi pojazdów szy-
nowych oraz hali postojo-
wej. Będą tutaj odbywały 
się przeglądy techniczne 
i naprawy bieżące, a pocią-
gi będą oczekiwać na swój 
rozkładowy kurs. Inwestycja 
spółki Koleje Wielkopolskie 
otrzymała 34 mln zł dotacji 
z WRPO 2014+. 
u strzałkowo: zakończyła 
się budowa punktu selek-
tywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych (PSZOK). Dzię-
ki niej mieszkańcy gminy 
Strzałkowo w ramach opła-
ty komunalnej będą mogli 
przywieźć we własnym za-
kresie do PSZOK-u  odpa-
dy wielkogabarytowe, od-
pady budowlane czy stare 
opony. Kolejna tego typu 
inwestycja, która powstała 
w  naszym województwie, 
otrzymała ponad 560 tys. zł 
wsparcia z funduszy Unii Eu-
ropejskiej. 
u  Czempiń: trwają prace 
budowlane związane z re-
witalizacją dawnej „tlenow-
ni”. Powstanie tutaj budynek 
Centrum Aktywizacji Spo-
łecznej o powierzchni 1400 
m kw. Znajdzie się tutaj m.in. 
centrum kultury, biblioteka 
publiczna, a także miejsce 
dla organizacji pozarządo-
wych, spółdzielni socjalnych 
czy na prowadzenie działal-
ności muzealnej. Pomysłów 
na aktywizację mieszkań-
ców jest znaczenie więcej. 
Na rewitalizację Czempi-
nia przeznaczono 14 mln zł  
z  WRPO 2014+. Podobne 
inwestycje są realizowane  
w kilkudziesięciu miejsco-
wościach woj. wielkopol-
skiego.                                MARK

WrPO 2014+
na skróty 

Sala dla zmagań sportowych i imprez kulturalnych
już za kilka tygodni ucznio-
wie oraz mieszkańcy Giza-
łek będą mogli korzystać 
z nowoczesnej sali sporto-
wej. Wyczekiwany od lat 
obiekt powstał przy wspar-
ciu z funduszy unijnych.

To nieprawda, że nowo-
czesne sale sportowe powsta-
ją tylko w dużych ośrodkach 
miejskich. Coraz częściej po-
jawiają się w niewielkich gmi-
nach, służąc całej lokalnej 
społeczności. Stają się arena-
mi zmagań sportowych, miej-
scem wydarzeń kulturalnych, 
konferencji oraz spotkań bi-
znesowych. Do tej grupy sa-
morządów dołączyły właśnie 
Gizałki.

Potrzeba powstania tego 
obiektu była dość oczywi-
sta. Przy Szkole Podstawo-
wej im. Ojca Świętego Jana 

Pawła II od wielu lat funkcjo-
nuje „orlik”. Brakowało nato-
miast sali sportowej, przez co 
uczniowie nie mogli w pełni 

korzystać z zajęć sportowych. 
Aby zrealizować tak dużą in-
westycję, gmina pozyskała 4 
mln zł z WRPO 2014+. Inwe-
stycja warta 11 mln zł roz-
poczęła się pod koniec 2018 
roku. 

W ciągu niespełna półto-
ra roku przy szkole powsta-
ła wielofunkcyjna sala spor-
towa o  wymiarach boiska 
19x36 m z trybunami na 132 
osoby, z profesjonalnym za-
pleczem: szatniami, salami 
fitness i rehabilitacyjną, ma-
gazynami, punktem informa-
cyjnym, pomieszczeniami dla 
sędziów i komentatora spor-
towego. Obiekt ma również 
dodatkowe sale dydaktycz-

ne, co pozwoli organizować 
np. zajęcia pozalekcyjne dla 
uczniów.

Sala zostanie również wy-
korzystana do organizacji 
imprez sportowo-rekreacyj-
nych i  kulturalnych. Obiekt 
został bowiem wyposażony 
w nowoczesną aulę widowi-
skowo-konferencyjną na 164 
osoby wraz z zapleczem ga-
stronomicznym i wydzieloną 
stołówką.

Oficjalne otwarcie sali za-
planowano na drugą poło-
wę czerwca, jednak z uwagi 
na sytuację epidemiologicz-
ną w kraju uroczystość zosta-
ła przesunięta na termin póź-
niejszy.                                       MARK

Z funduszami europejskimi jest łatwiej
Marszałek Marek Woźniak mówi, w jaki sposób fundusze unijne pomogły Wielkopolsce  
w starciu z pandemią. 

– jakie były pierwsze dzia-
łania samorządu w oparciu 
o środki unijne? 
– Przede wszystkim musieli-
śmy uzyskać zgodę Komisji 
Europejskiej na przesunięcia 
w WRPO 2014+, którą otrzy-
maliśmy bardzo szybko. Ona 
była konsekwencją naszych 
wcześniejszych działań. Już 
w marcu Zarząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego dokonał 
analizy sytuacji w wielkopol-
skich szpitalach. Na tej pod-
stawie wiedzieliśmy, czego 
w pierwszej kolejności potrze-
bują medycy – to były środki 
ochrony osobistej i sprzęt.

Wygospodarowaliśmy po-
nad 68 mln zł z dwóch źródeł: 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego na zakup odzieży 
ochronnej i z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego na zakup sprzętu oraz 
2,6 mln zł dla szpitala klinicz-
nego w Poznaniu, m.in. na za-
kup testów dla personelu me-
dycznego. 

Ale to nie jest jedyna pomoc 
unijna dla ratowania zdrowia. 
Do wspomnianych ponad 70 
mln zł zarząd województwa 
dołożył kolejne 14 mln zł na 
dofinansowanie m.in. szpitali 
klinicznych w Poznaniu, któ-
re dziś – w czasach epidemii – 
odgrywają bardzo istotną rolę. 
Pieniądze unijne skierowano 
na zakup środków ochrony 
osobistej i niezbędnego sprzę-
tu, m.in. respiratorów, kardio-
monitorów, pomp infuzyjnych, 
a także pokrycie dodatkowych 
kosztów personelu. 

Łatwo więc policzyć, że ze 
środków unijnych przezna-
czyliśmy na pomoc wielko-

polskim szpitalom w  walce 
z COVID-19 prawie 85 mln zł. 
– eksperci podkreślają, że 
pandemia wywoła jeden 
z największych kryzysów 
gospodarczych – porów-
nywalny do tego z lat 30. 
minionego wieku. na jakie 
wsparcie z regionalnego 
programu mogą liczyć nasi 
przedsiębiorcy?
– Staramy się działać możliwie 
szybko, aby uzupełnić rządo-
wą pomoc dla przedsiębior-
ców z funduszy Unii Europej-
skiej. W tej sprawie już kilka 
razy rozmawiałem podczas 
telekonferencji z  minister 

funduszy i polityki regional-
nej Małgorzatą Jarosińską-
-Jedynak, a także z rodzimymi 
przedsiębiorcami. Efekty już 
są! W ramach Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014+ zabez-
pieczyliśmy około 100 mln zł. 

Na początku maja urucho-
miliśmy dla wielkopolskich 
firm pożyczkę płynnościo-
wą na finansowanie bieżącej 
działalności, w tym na zwięk-
szenie kapitału obrotowego. 
Kwota przeznaczona na ten 
cel w  ramach środków bę-
dących w dyspozycji Wielko-
polskiego Funduszu Rozwoju 

to ponad 70 mln zł. Pożyczka 
z dużym powodzeniem wdra-
żana jest przez dwóch pośred-
ników finansowych: Agencję 
Rozwoju Regionalnego w Ko-
ninie i Wielkopolską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości 
w  Poznaniu. Ci ostatni jesz-
cze przyjmują wnioski.  

Także produkty finansowe 
JEREMIE 2 (pożyczki i poręcze-
nia) zostały dostosowane do 
nowej sytuacji. Wielkopolscy 
przedsiębiorcy mogą skorzy-
stać z zastosowania dodatko-
wej karencji w spłacie albo tzw. 
wakacji kredytowych. Woje-
wódzki Urząd Pracy w Pozna-
niu i urzędy powiatowe dys-
trybuują także środki dla firm 
z Funduszu Pracy i Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, w ramach tzw. 
tarczy antykryzysowej. 
– Ważnym aspektem poli-
tyki spójności jest wspiera-
nie najbardziej potrzebują-
cych. dziś widzimy, że ko-
ronawirus dotyka najsłab-

szych – np. podopiecznych 
domów pomocy społecz-
nej. jaka pomoc zostanie 
tutaj uruchomiona?
– Zamknięcie milionów ludzi 
w  mieszkaniach powoduje 
gigantyczny szok społeczny, 
szczególnie uderza on w tych 
najsłabszych. Aby zabezpie-
czyć mieszkańców instytucji 
całodobowego pobytu i osób 
wymagających pomocy w co-
dziennym funkcjonowaniu – 
czyli bezpośrednich odbior-
ców usług instytucji pomocy 
i integracji społecznej, nale-
ży przede wszystkim zadbać 
o cały sektor osób pomaga-
jących, a więc pracowników 
świadczących usługi wspie-
rające i ich rodziny. Wydamy 
na ten cel prawie 30 mln zł ze 
środków unijnych. Wspólnie 
z samorządami w Wielkopol-
sce prowadzącymi tego typu 
placówki planujemy m.in. za-
kupić 10 tys. testów na CO-
VID-19 oraz przyznać dla 1,5 
tys. pracowników socjalnych 
czy opiekunów środowisko-
wych dodatkowe wynagro-
dzenia za ich ciężką pracę. 

Wzorem wsparcia dla szpi-
tali – chcemy także doposażyć 
placówki w sprzęt ochrony in-
dywidualnej, mają powstać 
miejsca wytchnieniowe dla 
kadry oraz kwarantanny. Ta 
oferta dla podmiotów spo-
łecznych z Wielkopolski bę-
dzie także wsparta innymi 
środkami unijnymi z POWER. 
Ta realna pomoc już wkrótce 
dotrze do potrzebujących za 
pośrednictwem samorządów 
we współpracy z  Regional-
nym Ośrodkiem Polityki Spo-
łecznej w Poznaniu.
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Jeśli sytuacja związana z pandemią nie pokrzyżuje planów, to od 
nowego roku szkolnego uczniowie będą mieli zajęcia w tej sali.

Staramy się działać szybko,  
by uzupełnić rządową pomoc  

dla przedsiębiorców z funduszy  
Unii Europejskiej
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u  Bliscy mówią na mnie… ostatnio najczęściej Dziadku.
u  W samorządzie najbardziej lubię… opozycję.
u  Bycie Wielkopolaninem oznacza… szneki z glancem,  

pyry z gzikiem, a nawet ślepe ryby.
u  Polityka to dla mnie… codzienność.
u  Gdybym musiał zmienić zawód… zostałbym kierowcą  

– lubię prowadzić.
u  Gdy skończyłem 18 lat… nadal musiałem się uczyć.
u  Na starość… whisky i komplet nagrań Marii Callas.
u  Żałuję, że… Non! Je ne regrette rien.
u  Moim największym atutem jest… spokój.
u  Moja największa słabość to… spokój.
u  Nikomu dotąd nie mówiłem, że… …
u  Wierzę, że… przyszłość będzie lepsza.
u  Mam nadzieję na… piękne słońce po obfitym deszczu.
u  Kocham… sobotnie rowerowe poranki.

Wojciech jankowiak
u ur. 17 kwietnia 1956 r., Wolsztyn
u  wicemarszałek województwa  

wielkopolskiego
u wybrany z listy PSL, w okręgu nr 3
u 13.463 głosy

Wojciech Jankowiak:

Whisky z Marią Callas

MONITORUJEMY RADNYCH

PODPATRZONE
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W SPAM-ie, nieustająco na-
kłaniającym nas do nabycia 
innowacyjnego węża ogrodo-
wego lub wykrywacza fotora-
darów (a ostatnio też mase-
czek na twarz), zadziwia po-
mysłowość ludzi (urządzeń?) 
w tworzeniu fikcyjnych tożsa-
mości osób wysyłających do 
nas e-maile.

Ciekawsze imiona miłych 
pań i panów, którzy byli ła-
skawi do nas napisać? Poja-
wili się na przykład Uriasz, 
Reclaw, Kochan, Sulislaw, Ja-
centy. Niewiasty przybierały 

często imiona pochodzenia 
męskiego, choćby Witolda, 
Ryszarda, Edwarda. Pojawi-
ły się też bardziej wyszukane 
– Iwonna, Bonitacja, Agry-
pina. Najfajniejsze jednak są 
zestawienia rzadkiego imie-
nia cyberpostaci ze swoj-
sko brzmiącym nazwiskiem. 
Jak Rachela Iwanicki, która 
chciała wiedzieć, czy aby na 
pewno nasz wąż daje radę, 
albo Hildegarda Perkowski, 
którą zapamiętaliśmy, bo 
dość bezpośrednio docieka-
ła, czy mamy zatkane rury…

PRZECHWYCONE W SIECI

PRZECZYTANE

W sieci widać, jak różne pomysły przychodzą do głowy sa-
morządowcom podczas trudnych czasów epidemii koronawi-
rusa. Jacek Bogusławski z zarządu województwa postanowił 
np. sfotografować się (sprawdzając, czy by tu pasował?) przy 
muralu w Rogoźnie, będącym jedną z form podziękowania 
medykom za ich pracę w ostatnich miesiącach. Nieco inne 
ujęcie opublikowała na swoim profilu FB Monika Paczyńska, 
szefowa departamentu rolnictwa UMWW, która pisze: „Nie 
ma to jak nowa fura od znajomych!”. Popieramy ekologicz-
ne środki transportu!

No i dzięki Bogu! – taka odpowiedź cisnęła nam się w obecnej sytuacji na usta, gdy przeczytaliśmy nagłówek w wiadomości 
e-mailowej, przesłanej do nas przez dra Marka Rezlera, autora naszej stałej rubryki „co za historia”…
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Zdalne posiedzenia komisji, 
zaordynowane sejmikowi 
(po raz pierwszy w historii!) 
w maju z powodu koronawi-
rusowej pandemii, najwyraź-
niej przypadły radnym do gu-
stu. Może o  tym świadczyć 
stuprocentowa lub niemal 
stuprocentowa frekwencja na 
wszystkich czternastu takich 
spotkaniach, co – zdradźmy 
– w „realu”, gdy trzeba przy-
jechać do Poznania z różnych 
stron województwa, rzadko 
się zdarzało.

Przyznajemy, że i nam się 
podobało. Choćby dlatego, 
że przez oko komputerowej 
kamery można było dojrzeć 
skrawki domowych pieleszy 
czy miejsc pracy radnych. Od 
czasu do czasu w formie wi-
zyjnej bądź tylko jako audio 
z offu pojawiały się dzieci lub 
wnuki wojewódzkich rajców. 
Z naszych obserwacji wynika 
jednak, że największe zainte-
resowanie tą nową formą ak-
tywności swoich pań i panów 
wykazywali ich czworonożni 
pupile. Przy okazji i o nich co 
nieco się dowiedzieliśmy…

Charlie (jak imię wskazu-
je, to suczka oczywiście) Pa-
trycji Przybylskiej pojawiał 
się wraz z nią na monitorze 
na tyle często, że gdy za któ-
rymś razem nie było go wi-
dać, inni radni dopytywali, co 
się z nim dzieje. Z kolei Zo-
fia Szalczyk wyznała, że gdy 
podczas jednego ze zdalnych 
posiedzeń zamknęła się z lap-
topem w pokoju, jej Szpicuś 
dawał wyraźne znaki, że nie 
bardzo mu się to podoba. 
W  kolejnym posiedzeniu 
komisji piesek wziął więc już 
udział razem ze swoją panią. 

Najtłoczniej zrobiło się 
podczas obrad Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. Pokaza-
ne do kamerek koty Ewy Pa-
nowicz i Pauliny Stochniałek 

z pewnym dystansem spoglą-
dały na swoich „zdalnych” 
kolegów. Ten drugi wabi się 
Natan, a pierwszy… – W pa-
pierach ma Hammer, a woła-
my na niego Bubu albo Lala 
– wyznała Ewa Panowicz. 
– A mój nazywa się Budyń  
– zaskoczył wszystkich rad-
ny Krzysztof Dembiński. – To 
pokaż go! – zachęcała z od-
dali jedna z pań. – No, co ty, 
w pracy jestem – odparł nieco 
zmieszany radny.
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Ewa Panowicz i  Hammer vel 
Bubu oraz Paulina Stochniałek 
i  Natan spotkali się podczas 
obrad Komisji Skarg, Wnios-
ków i Petycji.

Charlie Patrycji Przybylskiej 
towarzyszył swojej pani pod-
czas kilku posiedzeń.

Zofia Szalczyk zaprezentowa-
ła Szpicusia członkom Komisji 
Gospodarki.


