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Ważne decyzje sejmiku
Podczas zdalnej sesji sejmiku, która odbyła 
się 31 maja, radni podsumowali 2020 rok, 
udzielając zarządowi województwa wotum 
zaufania oraz absolutorium za wykonanie 
budżetu. Wcześniej, 14 maja, spotkali się 
stacjonarnie, by zadecydować o losie Marka 
Goli (na zdjęciu) na stanowisku wiceprze-
wodniczącego sejmiku.                      u str. 4-5

Czas na inwestycje
W Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka 
trwają ostatnie prace wykończeniowe 
i odbiory. To jedna z największych 
i najbardziej wyczekiwanych inwestycji 
samorządu województwa w jego historii. 
Rozpoczyna się natomiast inne ważne 
przedsięwzięcie – remont sceny Teatru 
Wielkiego w Poznaniu.                     u str. 2 i 3

Zabytki, pszczoły, działki
Szeroka jest lista dziedzin, w których 
Wielkopolanie mogą liczyć na finansowe 
wsparcie samorządu województwa. 
W ostatnich tygodniach zapadły decyzje 
o podziale dotacji na prace remontowe 
i konserwatorskie przy zabytkach, 
przekazywano też pomoc dla pszczelarzy 
i działkowców z regionu.               u str. 2, 6, 7
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Jakie  
obwodnice?
20 maja zarząd wojewódz-
twa złożył wnioski  
o dofinansowanie pięciu  
inwestycji z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. 
Które wielkopolskie miasta 
mogą liczyć na wybudowa-
nie obwodnic?           u str. 6

Rozmawiajmy  
z dziećmi
„Rozmawiaj z klasą” – to tytuł 
nowego projektu zaprezen-
towanego 1 czerwca przez 
samorząd województwa.  
Ma być odpowiedzią na 
problemy uczniów spowo- 
dowane pandemią i izolacją.    
                                       u str. 6

Co za historia
Zbliża się już 65. rocznica 
Poznańskiego Czerwca 
1956. Jaki był przebieg 
tamtych wydarzeń i jak je 
nazywać? – zastanawia się 
na naszych łamach dr Marek 
Rezler.                         u str. 10

Wybierz szkołę  
z perspektywami
Trwa letnia rekrutacja do 
szkół prowadzonych przez 
samorząd województwa.  
Ich lokalizację i ofertę 
przedstawiamy w „edukacyj-
nej wycieczce po Wielkopol-
sce”.                             u str. 11

Inna strona  
samorządu
Z czego (nie) korzysta wie-
czorami radny Bierła? Na co 
(nie) trzeba czekać u mar-
szałka Woźniaka? Czym (nie) 
jest polityka dla radnego 
Sobczaka? Czym (nie)  
dojadą do pracy wicemar-
szałkowie Jankowiak i Gra-
bowski?                      u str. 16
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Nowe parki na północy
Bory Kujańskie oraz Dolina Noteci – to obszary, które mogą wkrótce dołączyć do 14 cennych przyrodniczo 
terenów, objętych ochroną krajobrazową w Wielkopolsce.

Dzięki powołaniu par-
ku krajobrazowego 
tereny cenne przy-

rodniczo można nie tylko 
chronić, ale też promować.

– Park krajobrazowy to 
nie tylko idea, to też pięć fi-
larów korzyści dla lokalnych 
społeczności. Począwszy od 
wspierania obszaru eduka-
cji i  turystyki, po ochronę 
i zachowanie zasobów przy-
rodniczych oraz dziedzictwa 
kulturowego – wyjaśnia Rafał 
Śniegocki, dyrektor Zespołu 
Parków Krajobrazowych Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
(ZPKWW). – Piątym filarem, 
najważniejszym, jest społecz-
ność. To człowiek kształtuje 
krajobraz, czerpie z niego ko-
rzyści, ale i jest za niego odpo-

wiedzialny, zwłaszcza w dobie 
adaptacji do zmian klimatu 
i silnych, wciąż postępujących 
procesów urbanizacji i antro-
popresji, czyli wpływu czło-
wieka na środowisko.

Czternastoma parkami 
w  regionie zarządza insty-
tucja samorządu wojewódz-
twa, tj. ZPKWW, który admi-
nistruje ponadto 34 obszara-
mi chronionego krajobrazu. 
Dyskutowano o  tym m.in. 
w  kwietniu podczas obrad 
sejmikowej Komisji Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Jak się okazało, na półno-
cy Wielkopolski, gdzie do-
tąd brakowało takiej formy 
ochrony przyrody, trwają 
przygotowania do utworzenia 

dwóch nowych parków: Bory 
Kujańskie (2021 r.) i Dolina 
Noteci (2022 r.). 

– Powstanie w północnej 
Wielkopolsce PK Bory Ku-
jańskie (według wstępnej 
propozycji obejmie około 
16 tys. hektarów położonych 
na terenach gmin Zakrzewo, 
Łobżenica oraz Złotów) za-
proponowano ze względu na 
dużą atrakcyjność tego tere-
nu. Znajduje się tam leśny 
kompleks z  ponad 250-let-
nimi drzewostanami sosno-
wymi i  dębowymi, dolina 
rzeki Łobżonki i mniejszych 
cieków, z  towarzyszącymi 
im ekosystemami łąkowy-
mi oraz liczne jeziora, torfo-
wiska i bardzo cenne tereny 
podmokłe – wyjaśnia Jacek 

Bogusławski z zarządu woje-
wództwa.

Podobnie jest kilkadziesiąt 
kilometrów dalej, na obszarze 
rozciągającym się od Trzcian-
ki po Wyrzysk, gdzie ochro-
ną miałby być objęty teren 
o powierzchni około 39 tys. 
ha w  gminach: Białośliwie, 
Chodzież, Czarnków, Ka-
czory, Miasteczko Krajeńskie, 
Szamocin, Trzcianka, Ujście, 
Wyrzysk, Wieleń.

– Projektowany nowy PK 
Dolina Noteci ma powstać 
na jednej z najlepiej zacho-
wanych bagiennych dolin 
rzecznych w zachodniej Pol-
sce, stanowiącej ostoję ptasią 
o randze europejskiej. Teren 
parku, objęty obecnie kilko-
ma formami ochrony przy-

rody, to w większości torfo-
wiska niskie i zalewowe łąki 
– dodaje Jacek Bogusławski.

Samorządowcy wiedzą, że 
mieszkańcy tych terenów mają 
wątpliwości i pytania (np. czy 
to nam się opłaca?; czy nie za-
szkodzi?; co się zmieni?).

– Patrząc na nasz region, na 
budowanie jego marki krajo-
brazowej, środowiskowej, hi-
storycznej i kulturowej, utwo-
rzenie nowego parku to słusz-
na decyzja. Nie wprowadzając 
dodatkowych ograniczeń, zy-
skujemy bardzo wiele – kwi-
tuje Paweł Michał Owsianny, 
dyrektor Nadnoteckiego In-
stytutu UAM w Pile.

Czy park to szansa dla oko-
licy, np. na rozwój turystyki, 
tak jak w Powidzu?  u str. 8-9
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W parkach krajobrazowych tereny cenne przyrodniczo można nie tylko chronić, ale też promować.
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Będzie więcej miodu
Samorząd województwa 
kontynuuje program po-
mocy pszczelarzom, wspie-
rając ich ponownie kwotą 
2 mln zł.

W ostatnich latach sytuacja 
pszczoły miodnej jest trudna, 
w niektórych regionach kraju 
zimy nie przeżywa nawet 30 
proc. rodzin, do tego docho-
dzą zanieczyszczenia powie-
trza i niszczenie siedlisk tych 
owadów.

– Jeśli pszczoły wymrą, 
wymrze też ludzkość, to nie-
stety naturalna ciągłość zda-
rzeń. Żeby pomóc pszczołom, 
musimy wspierać pszczela-
rzy – mówił 20 maja podczas 
konferencji prasowej przed 
UMWW marszałek Marek 
Woźniak.

Samorząd województwa 
czwarty rok z rzędu pomaga 
bartnikom z naszego regionu.

– Światowy Dzień Pszczół 
to dobry moment, aby za-
apelować do Wielkopolan, by 
zwracali uwagę na te owady. 
Chronili je, nie niszczyli pa-
siek i w swoich ogrodach two-

rzyli kąciki, które staną się łą-
kami kwiatowymi. Obecnie 
na stan i życie pszczół wpły-
wają zarówno kapryśny kli-
mat, jak i działanie człowie-
ka, który stosuje agresywne 
środki ochrony roślin w rol-
nictwie – dodał Marek Woź-
niak.

Dotychczas z budżetu wo-
jewództwa wydano 6 mln 
zł na zakup węzy pszczelej. 
Dzięki temu udało się wy-
mienić 100 proc. węzy w pa-
siekach. W tym roku pomysł 
jest inny: to zakup pokar-

mów pszczelich, np. ciasta 
lub syropów wzbogaconych 
o składniki mineralne i wi-
taminy, służących do dokar-
miania rodzin pszczelich. 

– Wsparcie dotarło do po-
nad 4600 wielkopolskich pa-
siek, a nową węzę otrzyma-
ło ponad 140 tysięcy rodzin 
pszczelich. Łącznie zaku-
piono i  rozdystrybuowano 
wśród naszych pszczelarzy 
blisko 130 ton węzy. Te licz-
by pokazują, jak ważne jest to 
wsparcie – dodał wicemarsza-
łek Krzysztof Grabowski.  RAK

NA WSTĘPIE

Artur Boiński

KRAJOBRAZ  
KORZYŚCI

Zainspirowani dyskusją podczas posiedzenia jednej z sejmi-
kowych komisji, piszemy tym razem szerzej o parkach krajo-
brazowych funkcjonujących w Wielkopolsce. Zasadniczym 
pretekstem do podjęcia tego tematu są natomiast bardzo re-
alne plany dotyczące wyznaczenia dwóch nowych tego typu 
obszarów w północnej części regionu.

Jak każda nowość, także i te zamiary u niektórych wywo-
łują jakiś niepokój, zwłaszcza w kwestii ewentualnego ogra-
niczenia rozwoju gospodarczego tych okolic. Wydaje mi się 
jednak, że jest wręcz przeciwnie, to znaczy utworzenie parku 
krajobrazowego może być szansą na rozwój ciekawych przy-
rodniczo terenów. Umówmy się, poważny inwestor postawi 
fabrykę lub wielkie centrum logistyczne przy autostradzie lub 
drodze ekspresowej, a nie na nadnoteckich rozlewiskach. Tam 
natomiast powinna rozkwitać turystyka. A moje doświadcze-
nie podpowiada mi, że gdy podróżuję przez obszar, o którym 
wcześniej niewiele wiedziałem, to informacja: „park krajobra-
zowy” jest równoznaczna z komunikatem: „uwaga, tam może 
być coś wartego odwiedzenia!”. z

Środowisko po nowemu

14 maja dotychczasowy 
Departament Środowiska 
UMWW zastąpiły: Depar-
tament Korzystania i Infor-
macji o Środowisku oraz 
Departament Zarządzania 
Środowiskiem i Klimatu.

Dotychczasowy Depar-
tament Środowiska (DSR) 
był jednym z  największych 
w UMWW i obsługiwał kil-
kadziesiąt tysięcy firm. Po-
dział ma usprawnić organi-
zację pracy i kontakty z pe-
tentami.

 – Ochrona środowiska 
i  klimatu jest bardzo waż-
nym aspektem, zarówno 
na poziomie lokalnym, jak 
i  regionalnym oraz global-
nym, zwłaszcza w  myśl za-
sady zrównoważonego roz-
woju i odpowiedzialności za 
przyszłe pokolenia – wskazu-
je Marzena Andrzejewska-
-Wierzbicka, która kierowała 
DSR przed podziałem, a teraz 
została dyrektorem Departa-
mentu Zarządzania Środowi-
skiem i Klimatu (DSK). Stery 
w Departamencie Korzysta-
nia i Informacji o Środowi-
sku (DSI) objęła z kolei Mał-
gorzata Knapczyk.

Jakie są ich najważniejsze 
zadania?

DSI odpowiada m.in. za: 
opłaty za korzystanie ze śro-

dowiska, opłaty recyklingo-
we i  produktowe, bazę da-
nych o  odpadach, sprawo-
zdania o pojazdach wycofa-
nych z eksploatacji, wnioski 
o zaświadczenia o niezalega-
niu z opłatami oraz o rozło-
żenie na raty opłat „środowi-
skowych”, wnioski o  wyda-
nie zezwolenia na usuwanie 
drzew i krzewów, zagadnie-
nia związane z parkami krajo-
brazowymi i obszarami chro-
nionego krajobrazu, konkur-
sy i edukację ekologiczną.

 W kręgu działalności DSK 
są m.in.: geologia i hydrogeo-
logia oraz opłaty eksploatacyj-
ne; opiniowanie dokumentów 
planistycznych; odpady wy-
dobywcze; pozwolenia zinte-
growane oraz sektorowe z za-
kresu gospodarki odpadami, 
powietrza, hałasu i pól elek-
tromagnetycznych; zezwole-
nia na emisję gazów cieplar-
nianych; klimat i jego ochro-
na; programy (ochrony śro-
dowiska, usuwania azbestu, 
ochrony powietrza, ochrony 
środowiska przed hałasem); 
wojewódzki plan gospodar-
ki odpadami; uchwały anty-
smogowe.

Szczegółowy zakres kom-
petencji oraz dane kontak-
towe departamentów – na 
www.umww.pl.                    RAK
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Dyrekcja dwóch nowych departamentów UMWW i nadzorujący 
sprawy ochrony środowiska Jacek Bogusławski z zarządu woje-
wództwa.
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Wspólna konferencja prasowa władz samorządu i  pszczelarzy 
odbyła się 20 maja w Poznaniu.

Szpital na finiszu
W Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka trwają ostatnie 
prace wykończeniowe i odbiory.

To jedna z największych 
i najbardziej wyczeki-
wanych inwestycji sa-

morządu województwa w ca-
łej jego historii. Mowa o po-
wstającym za ponad 400 mln 
zł szpitalu dziecięcym przy 
ulicy Wrzoska w Poznaniu. 
Obiekt według planów ma 
być gotowy do końca bieżą-
cego roku.

– Zasadnicze prace na bu-
dowie Wielkopolskiego Cen-
trum Zdrowia Dziecka zosta-
ły już właściwie zakończone – 
przekazywał pod koniec maja 
marszałek Marek Woźniak.  
– Aktualnie trwają ostatnie 
już prace m.in. w kuchni, ap-
tece czy laboratorium. W po-
wstającym szpitalu pedia-
trycznym odbywają się rów-
nież badania, sprawdzenia 

oraz kontrole. Przyjeżdża tu 
personel ze wszystkich placó-
wek SZOZ nad Matką i Dzie-
ckiem i zapoznaje się z zasto-
sowanymi rozwiązaniami. 

Wykonano również więk-
szość prac na terenie otacza-
jącym obiekt. Powstały bez-
pieczny plac zabaw, miejsca 
rekreacji, chodniki i parkin-
gi. Przy budynku zasadzono 
bluszcz, prawie 300 drzew, 
ponad 7500 krzewów, traw 
i bylin. Gotowe są strefa przy 
wejściu głównym, parking 
krótkoterminowy, parkingi 
dla pacjentów i  pracowni-
ków, strefa SOR.

Na stronie internetowej 
www.umww.pl znajdzie-
my link do efektownego fil-
mu dokumentującego obec-
ny stan prac. Można tam do-

strzec zewnętrzny wygląd 
budynku i  jego otoczenia, 
przyjazne dzieciom wykoń-
czenie wnętrz, zamontowany 
częściowo sprzęt medyczny 
na poszczególnych oddzia-
łach czy bloku operacyjnym, 
a także nowoczesne elemen-
ty wyposażenia, jak poczta 
pneumatyczna czy robot ap-
teczny.

Przypomnijmy, że na sied-
miu kondygnacjach WCZD 
o łącznej powierzchni użyt-
kowej 30 tys. m kw. znajdzie 
się 2 tysiące pomieszczeń. 
Jednoosobowe sale chorych 
(każda z własnym węzłem sa-
nitarnym) będą przeznaczo-
ne dla 354 dzieci i ich opie-
kunów. Chorzy będą leczeni 
w szpitalu na dziewięciu od-
działach.                               ABO
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Wykonano już także większość prac na terenie otaczającym nowy szpital.

100 lat targów
28 maja, dokładnie sto lat 
po rozpoczęciu pierwszego 
w historii Targu Poznań-
skiego, świętowano wiek 
działalności spółki MTP.

Uroczystość zorganizowa-
no w Sali Ziemi Międzyna-
rodowych Targów Poznań-
skich, a samorząd wojewódz-
twa (który od niedawna jest 
współwłaścicielem spółki) 
reprezentował wicemarsza-
łek Wojciech Jankowiak.

– Nie sposób wyobrazić so-
bie dziś Poznania bez MTP. Są 
one miejscem największych 
imprez targowych, konferen-
cji, koncertów gwiazd, a przy 
tym najbardziej rozpozna-
walną marką targów w Pol-
sce – podkreślił Wojciech Jan-
kowiak. – MTP kreują i ob-
sługują najbardziej wpływo-
we i najciekawsze wydarzenia 
w wybranych branżach i te-
matach w  kraju i  Europie 
Środkowo-Wschodniej.   RAK

Rozmowy o raku
24 maja w Poznaniu odby-
ła się „II Konferencja Rak 
Piersi u Młodych Kobiet”, 
zorganizowana przez Wiel-
kopolskie Centrum On-
kologii i Uniwersytet Me-
dyczny.  

Rak piersi, najczęstszy no-
wotwór u  kobiet w  Polsce, 
występuje zwłaszcza u star-
szych chorych. I choć kobie-
ty młode, poniżej 40 lat, sta-
nowią zaledwie kilka procent 
chorych wśród dotkniętych tą 
chorobą, to jednak specyficz-
ne problemy tych pacjentek 
stały się tematem tegorocznej 
edycji konferencji.

– Mam nadzieję, że spotka-
nie przyczyni się do poprawy 
naszych świadczeń zdrowot-
nych, naszej efektywności le-
czenia – podkreślał dyrektor 
WCO Julian Malicki, a Pauli-
na Stochniałek z zarządu wo-
jewództwa zaapelowała, by 
pamiętać, że wczesna profi-
laktyka jest kluczem do suk-
cesu i wyleczenia raka.     RAK

Dla magistrów
Napisałeś ciekawą pra-
cę magisterską o turysty-
ce w Wielkopolsce? Zgłoś 
się i wygraj atrakcyjne na-
grody.

Rozpoczęła się VII edycja 
konkursu o  nagrodę mar-
szałka województwa za naj-
lepszą pracę magisterską 
z  zakresu turystyki. Mogą 
wziąć w nim udział autorzy 
prac napisanych w  języku 
polskim i obronionych w la-
tach 2018-2021 na wszystkich 
uczelniach w  kraju. Praca, 
obroniona przynajmniej na 
„czwórkę”, musi jednak do-
tyczyć Wielkopolski. 

Zgłoszenia do 6 sierpnia, 
szczególy na stronie www.
umww.pl.                           RAK
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Zagraniczne ożywienie
Mimo pandemii przedsta-
wiciele zarządu wojewódz-
twa kontynuują współpracę 
z zagranicznymi partnera-
mi, a samorząd organizuje 
kolejne międzynarodowe 
przedsięwzięcia.

Wystawa „Enigma. Od-
szyfrować zwycięstwo” kon-
tynuuje podróż po Euro-
pie. 14 maja udostępniono 
ją zwiedzającym w Muzeum 
Wojskowym w Kiszyniowie, 
w Mołdawii. To efekt współ-
pracy z Instytutem Polskim 
w Bukareszcie, dzięki której 
powstała rumuńskojęzyczna 
wersja ekspozycji, prezento-
wana już wcześniej w Buka-
reszcie i Klużu.

19 maja marszałek Marek 
Woźniak spotkał się online  
z Bożo Galićem, żupanem vu-
kovarsko-srijemskim. Szefo-
wie obu partnerskich regio-
nów omówili sytuację wy-
borczą w  tej żupanii, gdzie 
16 maja, tak jak i  w  całej 
Chorwacji, odbyła się pierw-
sza tura wyborów samorzą-
dowych (Bożo Galić zakoń-
czył urzędowanie po czte-
rech kadencjach i nie starto-
wał w wyborach). Głównym 
tematem spotkania była jed-
nak kwestia wykorzystania 
funduszy z Unii Europej-
skiej i prac nad nową aloka-
cją budżetową, a także sytua-

cja związana z pandemią CO-
VID-19.

26 maja Jacek Bogusław-
ski z  zarządu wojewódz-
twa otworzył wraz z  Alek-
sandrem Buwelskim z Inve-
storcenter Uckermark trze-
cie webinarium skierowane 
do wielkopolskich przedsię-
biorców chcących inwesto-
wać w  Niemczech, zwłasz-
cza w Brandenburgii. Przed-
stawiono m.in. możliwości 
zakładania działalności i  jej 
dofinansowania, a także pro-
jekt Kampusu Innowacji, za-
kładającego ściślejszą współ-
pracę w zakresie wykorzysta-
nia wodoru.

28 maja wicemarszałek 
Wojciech Jankowiak spotkał 
się online z Jobstem-Hinri-
chem Ubbelohde, sekreta-
rzem stanu ds. Europy, peł-
nomocnikiem ds. stosunków 
brandenbursko-polskich 
w  Ministerstwie Finansów 
Spraw Europejskich Bran-
denburgii. Niemiec przed-
stawił „Koncepcję sąsiedz-
twa Polska – Brandenbur-
gia”, a następnie rozmawiano 
o funduszach strukturalnych 
UE. Zastanawiano się też, czy 
będą możliwości kontynuo-
wania współpracy międzyre-
gionalnej w ramach progra-
mów i strategii opracowywa-
nych w obu regionach.      RAK

Nagrodzeni za OZE

Kilkudziesięciu uczniów, 
dbających o promowanie 
odnawialnych źródeł ener-
gii, otrzymało w Urzędzie 
Marszałkowskim w Pozna-
niu cenne nagrody.

Mowa o laureatach dwóch 
konkursów, zorganizowanych 
przez samorząd wojewódz-
twa w  ramach Wielkopol-
skich Dni Energii 2021, pod 
wspólnym tytułem „Cztery 
pory roku z OZE”. To przed-
sięwzięcie podnoszące świa-
domość ekologiczną wśród 
uczniów szkół podstawo-
wych.

Młodsi z nich (klasy IV-VI) 
przygotowywali plakat na te-
mat promowania odnawial-

nych źródeł energii i swoje-
go regionu. Starsi (VII-VIII) 
najpierw rozwiązywali nawią-
zujący do tematyki konkur-
su test, a następnie przygoto-
wywali kalendarz na 2022 rok 
związany z OZE.

Nadesłano ponad 600 prac. 
Autorów najlepszych z nich 
1 czerwca uhonorował w sie-
dzibie UMWW wicemarsza-
łek Krzysztof Grabowski. Na-
grodzeni otrzymali rowery, 
hulajnogi elektryczne, smar-
twatche i plecaki (starsi laure-
aci – zdobyli także dodatkowe 
punkty podczas rekrutacji do 
szkół ponadpodstawowych), 
a  ich szkoły wzbogaciły się 
o nagrody finansowe.       ABO

Spragnieni latania

Po pandemii Polacy chcą 
polecieć na letni wypo-
czynek samolotem – prze-
konywali przedstawiciele 
branż lotniczej i turystycz-
nej, ogłaszając nowe loty 
z Poznania do egzotycznych 
miejsc na… kolejną zimę.

– Widać w ostatnich dniach 
wyraźny wzrost zaintereso-
wania polskich turystów lo-
tami na wakacje – relacjono-
wał Maciej Szczechura z biu-
ra podróży Rainbow Tours, 
podczas konferencji zorgani-
zowanej 2 czerwca przez Port 
Lotniczy Poznań-Ławica.

– Choć paradoksalnie 
w  tym roku możemy z  Po-

znania polecieć w rekordo-
wych 44 kierunkach, to jed-
nak pamiętajmy, że pandemia 
zdemolowała rynek lotniczy 
i  potrzaskała branże tury-
styczną i hotelarską – mówił 
wiceprezes Ławicy Grzegorz 
Bykowski. – Tym bardziej cie-
szą każde dobre wiadomości 
o nowych ofertach.

Te zaś, które zaprezen-
towano 2 czerwca, dotyczą 
najbliższego sezonu zimo-
wego. Wspomniany Rainbow 
Tours zaoferuje bezpośrednie 
loty czarterowe dreamlinera-
mi z Poznania na Dominika-
nę, Kubę, do Meksyku i Taj-
landii.                                  ABO
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Zachowując zasady dystansu, w małych grupach, uczniowie od-
bierali nagrody w siedzibie UMWW.
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Przedstawiciele branży przekonują, że po okresie pandemicz-
nych ograniczeń Polacy chętnie wracają do podróży lotniczych, 
zwłaszcza turystycznych.

Remont wielkiej sceny
Prawie dwa lata potrwa przebudowa w poznańskiej Operze.

Symbolicznym przekaza-
niem obiektu firmie bę-
dącej wykonawcą prac 

rozpoczęła się – zakrojona 
na szeroką skalę – przebu-
dowa głównej sceny Teatru 
Wielkiego imienia Stanisła-
wa Moniuszki w Poznaniu – 
instytucji kultury samorządu 
województwa. W  wydarze-
niu, które zorganizowano 28 
maja, wzięli udział marszałek 
Marek Woźniak oraz szefowa 
placówki Renata Borowska-
-Juszczyńska.

– To bardzo ważny mo-
ment w historii Teatru Wiel-
kiego w Poznaniu. Czekali-
śmy na niego długo – przy-
znał Marek Woźniak. – Przez 
ostatnie kilkanaście lat mo-
dernizowaliśmy różne ele-
menty tego gmachu, między 
innymi widownię, natomiast 
remont sceny czekał na mo-
ment, gdy będzie pełne finan-
sowanie.

Wspomniany budżet 
przedsięwzięcia wynosi aż 
40 mln zł. Inwestycja zosta-
nie sfinansowana przez samo-
rząd województwa oraz przez 
resort kultury.

Przedstawiciele Opery od 
wielu lat zgłaszali potrzebę 
poważnej modernizacji za-

plecza technicznego teatru. 
O ile bowiem miejsca, które 
służą bezpośrednio widzom, 
nie wyglądają źle, to warunki 
sceniczne pozostawiały wie-
le do życzenia pod wzglę-
dem bezpieczeństwa, kom-
fortu wykonawców, a przede 
wszystkim ograniczeń doty-
czących możliwości odpo-
wiedniej do standardów XXI 
wieku realizacji spektakli.

Rozpoczęta właśnie mo-
dernizacja przyniesie nową 
technologię i  mechanikę 
sceny, konstrukcje budowla-
ne oraz  oświetlenie technolo-
giczne. To również komplek-
sowa wymiana wszystkich 
urządzeń scenicznych. Uzy-
skanie takiego efektu wyma-
ga sporej dawki cierpliwości 
od wielkopolskich miłośni-
ków opery i baletu. Wiado-

mo bowiem, że zakończenie 
prac zaplanowano na ma-
rzec 2023 roku. Dopiero po 
tym terminie ponownie zo-
baczymy spektakle na głów-
nej scenie poznańskiego Te-
atru Wielkiego. Operowych 
artystów w najbliższych mie-
siącach będzie można okla-
skiwać w innych miejscach, 
na przykład w Auli Uniwer-
syteckiej.                           ABO

Rozpoczęcie remontu zbie-
gło się z  innymi dobrymi 
wiadomościami dla sceny 
pod Pegazem. Teatr Wiel-
ki zdobył bowiem presti-
żową International Opera 
Awards, nazywaną „opero-
wym Oscarem”. W katego-
rii „dzieło odkryte na nowo” 
międzynarodowe uznanie 
zdobył spektakl „Paria” Sta-
nisława Moniuszki w reży-
serii Grahama Vicka i pod 
kierownictwem muzycz-
nym Gabriela Chmury.
– Owacje na stojąco! Ży-
czę państwu jeszcze wielu 
sukcesów, choć ten trudno 
będzie przebić – napisał 
w gratulacjach  dla dyrekcji 
i zespołu Opery marszałek 
Marek Woźniak. – To także 
piękny gest z państwa stro-
ny, by tę nagrodę zadedy-
kować zmarłemu Maestro 
Gabrielowi Chmurze, bo to 
on odkrył „Parię” na nowo.
Marszałek podkreślił, że ta 
nagroda jest docenieniem 
wizji artystycznej realizowa-
nej przez poznański teatr.

OPEROWY OSCAR
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Marszałek Marek Woźniak i dyrektor Renata Borowska-Juszczyńska symbolicznie przekazali sce-
nę wykonawcy jej remontu.

Co wyzwaniem?
Wielkopolanie najbardziej 
oczekują dróg ekspreso-
wych. Przynajmniej ci, któ-
rzy zagłosowali w plebis-
cycie Supermiasta i Super-
regiony 2040.

Organizowane przez „Ga-
zetę Wyborcza” przedsięwzię-
cie podsumowano podczas 
gali online 25 maja. Wzię-
li w niej udział dziennikarze 
i samorządowcy z całej Pol-
ski, w tym marszałek Marek 
Woźniak.

Mieszkańcy wielu miast 
i  regionów jako prioryteto-
we dla nich działania wska-
zywali inwestycje proekolo-
giczne lub związane z trans-
portem szynowym. Dlaczego 
u nas wybrali trasy szybkiego 
ruchu?

– Wielkopolanie to 
w znacznej mierze przedsię-
biorcy. Co czwarty ma własną 
firmę. Dla nich, ich dostaw-
ców, odbiorców, kurierów po-
ciąg nie jest rozwiązaniem. 
Trzeba przemieszczać się 
szybko, a region jest ogrom-
ny – tłumaczył podczas gali 
Marek Woźniak. – Aby prze-
jechać ponad 350 kilome-
trów z północnego do połu-
dniowego krańca wojewódz-
twa, potrzeba około 5 godzin. 
Prosty rachunek ekonomicz-
ny podpowiada przedsiębior-
com, że jeśli chcą szybciej 
i  efektywniej zarabiać, mu-
szą się sprawniej przemiesz-
czać.                                    ABO
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Przedstawiamy 
tematy, które radni  

poruszali 31 maja, 
podczas XXXI sesji 
sejmiku, w ramach 

punktu „interpelacje 
i zapytania”.

Adam Bogryce-
wicz (PiS) zgłosił 
zapytania do-
tyczące: klucza 
doboru gości 

zaproszonych na otwarcie 
po remoncie drogi woje-
wódzkiej nr 123, doświetle-
nia przejść dla pieszych na 
drogach wojewódzkich.

Marek Sowa 
(PiS) interpelo-
wał w sprawie 
wsparcia przez 
województwo 

partnerstwa samorządów 
powiatów nowotomyskiego, 
grodziskiego i wolsztyńskie-
go w kontekście podziału 
środków unijnych z nowej 
perspektywy finansowej.

Adam Cukier (SLD-
-Lewica Razem) 
pytał czy, wo-
bec zmian właś-
cicielskich do-

tyczących „Głosu Wielkopol-
skiego”, radni oprócz elek-
tronicznego wydania tego 
dziennika mogliby otrzymy-
wać także „Gazetę Wyborczą”.

Krystyna Kubicka-
-Sztul (SLD-Lewica 
Razem) w swo-
im wystąpie-
niu powróciła 

do wcześniejszej interpelacji 
w sprawie wybudowania le-
woskrętu z drogi wojewódz-
kiej nr 434 w ulicę Śremską 
w Zbrudzewie.

Ponadto radni złożyli nastę-
pujące pisemne interpela-
cje i zapytania: Filip Kaczmarek 
(KO) – w sprawach: dworca 
kolejowego w Poznaniu oraz 
dotychczasowej realizacji 
w Wielkopolsce zapowiada-
nych przez rząd programów 
i strategii; Adam Bogrycewicz 
(PiS) – w kwestiach: mostu 
w Czarnkowie i naprawy od-
cinka DW 189 Jastrowie – 
Złotów; Henryk Szymański (KO) 
– na temat zakończonego 
naboru do programu „Błę-
kitno-zielone inicjatywy dla 
Wielkopolski”, a także wyko-
rzystania przez rolników zu-
żytego podłoża z upraw pie-
czarek; Zbigniew Czerwiński (PiS) 
– o zasadności wypłacenia 
nagrody jubileuszowej dy-
rektorowi szpitala w Kaliszu 
oraz o działania popularyzu-
jące ideę masowego szcze-
pienia przeciw COVID-19; 
Zofia Itman (PiS) – w sprawie 
zmniejszającej się liczby po-
łączeń kolejowych na trasach 
Kutno – Poznań oraz Gnie-
zno – Jarocin.                        ABO

Podsumowali pandemiczny rok
Sejmik, po wielogodzinnej debacie, udzielił  zarządowi województwa wotum zaufania oraz absolutorium 
za wykonanie budżetu w 2020 roku.

Podsumowując przed 
miesiącem półmetek 
obecnej kadencji sej-

miku, pisaliśmy, że rekordo-
wa dotąd sesja trwała ponad 
8,5 godziny. 31 maja radni 
– choć po raz kolejny obra-
dowali zdalnie – z nawiązką 
przebili ten wynik. Rozpo-
częli posiedzenie o godzinie 
11, a zakończyli po 22. Zdecy-
dowaną większość tego czasu 
poświęcili na podsumowanie 
2020 roku w samorządzie wo-
jewództwa – debatując nad 
raportem o  stanie regionu 
i o wykonaniu ubiegłorocz-
nego budżetu.

Efektem tych dysput było 
przyjęcie przez sejmik trzech 
uchwał: o udzieleniu zarzą-
dowi województwa wotum 
zaufania, a następnie absolu-
torium, oraz o zatwierdzeniu 
sprawozdania finansowego 
i sprawozdania z wykonania 
budżetu. We wszystkich przy-
padkach „przeciw” głosowało 
12 radnych PiS, wszyscy po-
zostali radni (25-26) byli „za”.

O czym mówiono, zanim 
zapadły te rozstrzygnięcia?

Jak się rozwijamy?
Po raz trzeci w historii zarząd 
przedstawił radnym wymaga-

ny ustawowo raport o stanie 
województwa. To połączenie 
syntetycznej diagnozy stanu 
społeczno-gospodarczego 
regionu, informacji o działa-
niach samorządu wojewódz-
twa, bilansu realizacji sejmi-
kowych uchwał. 

W debacie nad dokumen-
tem krytyczni wobec zarzą-
du radni opozycyjnego PiS 
starali się uwypuklić kwestie 
różnic w szybkości rozwoju 
poszczególnych części Wiel-
kopolski.

– Mamy problem z  poli-
tyką zrównoważonego roz-
woju – rozpoczął szef klu-
bu Zbigniew Czerwiński. 
I przywołał statystki wskazu-
jące, że zwłaszcza subregiony 
wschodni i północny nie nad-
rabiają dystansu do Poznania 
i okolic. – Powinniśmy pod-
jąć działania, by nie tylko cen-
trum województwa dyna-
micznie się rozwijało. Rów-
nomierny wzrost będzie z ko-
rzyścią dla wszystkich, choćby 
przez zmniejszenie presji ko-
munikacyjnej i urbanizacyj-
nej na metropolię poznańską.

– Potrzeba szczególnej in-
terwencji w  subregionach 
peryferyjnych, tymczasem 
województwo wielkopolskie 
toczy choroba niemożności 
i braku wizji, szczególnie je-
śli chodzi o subregion pilski 
– ubolewał Adam Bogryce-
wicz. – Mówiąc po piłkarsku, 
należy wyciągnąć odpowied-
niego koloru kartkę dla za-
rządu.

Nad losem wschodniej 
Wielkopolski pochylali się 
z kolei Zofia Itman i Krzysz-
tof Sobczak. – Nie widać 
w raporcie konkretnych dzia-
łań na rzecz wsparcia spra-
wiedliwej transformacji tej 
części regionu. Wyrzutem 
sumienia powinien być po-
wiat turecki, który jest białą 
plamą w komunikacji kolejo-
wej – mówił radny Sobczak. 
A radna Itman diagnozowała: 
– Strategia na rzecz neutral-
ności klimatycznej jest nam 
narzucana przez Unię Euro-
pejską i jest zabójcza dla mo-
jego subregionu.

Inni radni PiS poddali kry-
tycznej analizie kolejne ob-
szary omawiane w raporcie. 
Witosław Gibasiewicz mówił 
o ochronie środowiska i go-
spodarce odpadami, Łucja 
Zielińska – o  edukacji, Le-
szek Bierła – o przeciwdzia-
łaniu bezrobociu, Andrzej 
Plichta – o polityce społecz-
nej i starzeniu się społeczeń-
stwa, Marek Sowa – o potrze-
bie poszerzenia zasięgu kolei 
metropolitalnej.

Regionalny awans
Zupełnie odmienny obraz 
regionu wyłaniał się z wypo-
wiedzi radnych koalicji rzą-
dzącej.

– Rozumiem prawo opozy-
cji do krytyki, ale nie zapomi-
najmy, że jako województwo 
awansowaliśmy niedawno 
w UE do kategorii regionów 
o wyższym poziomie rozwoju 
– przypomniał Henryk Szo-
piński (KO).

– Według podanych nie-
dawno statystyk unijnych, 
nasz region ma najniższą sto-
pę bezrobocia nie tylko w UE, 
ale w ogóle w całym rozwi-
niętym świecie. To niewątpli-
wie powód do dumy – pod-
kreślała Zofia Szalczyk (PSL). 
– Jako samorząd w 2020 roku 
podjęliśmy wiele działań na 
rzecz wzmocnienia spójności 
terytorialnej regionu, choćby 
zakup nowych EZT.

– Mosty w Międzychodzie 
i Rogalinku, obwodnice Go-
stynia i  Wronek, remonty 
i rozbudowy wielu dróg wo-
jewódzkich świadczą o pla-
nowej poprawie dostępności 
komunikacyjnej wojewódz-
twa – dodawała Mirosława 

Rutkowska-Krupka (KO).  
– I trzeba zauważyć, że wzrósł 
PKB nie tylko regionu jako 
całości, ale też i  słabszych 
jego części.

Przedstawiciele PSL – wi-
cemarszałek Krzysztof Gra-
bowski i radna Zofia Szalczyk 
akcentowali z kolei warte wie-
le milionów złotych działa-

nia podejmowane przez wo-
jewództwo na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich i wspie-
rania inicjatyw społeczności 
lokalnych.

Co robi rząd?
Przypominano też, że samo-
rząd województwa ma jedy-
nie ograniczony wpływ na 
rozwój regionu. – On nie jest 
omnipotentny. Kilka obsza-
rów kompetencji straciliśmy 
w ostatnich latach na rzecz 
rządu – przypomniał mar-
szałek Marek Woźniak. – Nie 
decydujemy o tym, jakie dro-
gi ekspresowe są u nas budo-
wane, jakie linie kolejowe re-
montowane, jak wygląda po-
lityka socjalna państwa, jak 
gospodaruje się wodami.

– Wpływ na sytuację spo-
łeczno-gospodarczą Wielko-
polski mają decyzje podejmo-
wane na szczeblu rządowym. 
A wiele programów czy stra-
tegii, z pompą zapowiadanych 
przez obecny rząd, nie działa 
dobrze, co nie pomaga w roz-
woju regionu – wskazywał Fi-
lip Kaczmarek (KO), wypomi-
nając np. brak zapowiadanych 
dla Wielkopolski nowych 

mostów. Na te same kwestie 
zwracał uwagę jego klubowy 
kolega Andrzej Pichet.

– Słaba kondycja subre-
gionu pilskiego to wina tak-
że rządu, który nie inwestu-
je w  niezbędne do rozwo-
ju drogi S11 i S10 – mówiła 
Mirosław Rutkowska-Krup-
ka (KO).

– Musi cieszyć, że woje-
wództwo rozwija się dobrze, 
przeskoczyło do unijnej ka-
tegorii regionów przejścio-
wych, mimo że nie otrzymu-
je największego wsparcia ze 
strony rządu – stwierdziła Ta-
tiana Sokołowska (KO).

Dyskusję nad raportem 
podsumował marszałek Ma-
rek Woźniak.

– Absolutnie odrzucam te 
mitologiczne opowieści, że 
faworyzujemy rozwój Po-
znania kosztem innych sub-
regionów. Trzeba pamiętać, 
że na dysproporcje rozwojo-
we ma wpływ wiele czynni-
ków, także historia, warunki 
geograficzne, kapitał ludzki, 
poziom przedsiębiorczości – 
mówił marszałek. I przypo-
mniał liczne inwestycje infra-
strukturalne samorządu na 
północy województwa oraz 
działania podjęte na rzecz 
uzyskania unijnego wspar-
cia dla sprawiedliwej trans-
formacji jego wschodnich 
obszarów.

Nadwyżka  
w pandemii
Po tej długiej debacie rozmo-
wa o wykonaniu budżetu była 
już nieco krótsza. Wojewódz-
kie finanse za 2020 rok pod-
sumowała skarbnik Elżbieta 
Kuzdro-Lubińska. Zarówno 
ona, jak i szefowie komisji re-
wizyjnej Zbigniew Czerwiń-
ski i budżetowej Jan Grzesiek 
podkreślali, że to był dla go-
spodarowania budżetem wy-
jątkowy, bo pandemiczny rok. 
Mimo to, po początkowym 
załamaniu wpływów w kwiet-
niu i maju, udało się zamknąć 
budżetowy bilans wojewódz-
twa – po raz pierwszy od kil-
ku lat – nadwyżką w wysoko-
ści 174 mln zł. Te pieniądze 
nie będą teraz wydane; mają 
pozwolić na wkład własny 
województwa do unijnych 
projektów w kolejnych latach.

Szefowie koalicyjnych klu-
bów KO, PSL i SLD-Lewica 
Razem gratulowali zarzą-
dowi tego wyniku i realiza-
cji budżetu. PiS skrytykował 
natomiast niski poziom wy-
datków na retencjonowanie 
wody i na działania przeciwu-
zależnieniowe, a także spo-
sób rozliczenia dotacji woje-
wództwa dla Domu Polskiego 
w Zakrzewie.

– Zgłoszenie tylko takich 
drobnych uwag cieszy, bo 
świadczy o dobrym wykona-
niu budżetu, który stał pod 
znakiem nieprzewidywalno-
ści i potrzeby szybkiego rea-
gowania, a zwłaszcza w sferze 
inwestycyjnej został zrealizo-
wany zgodnie z założeniami – 
skwitował marszałek Marek 
Woźniak.

Artur Boiński
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Prowadząca z  sali sesyjnej zdalne obrady przewodnicząca sejmiku Małgorzata Waszak-Klepka 
pogratulowała uzyskania absolutorium zarządowi województwa i „wszystkim, którzy przyczynili 
się do takiego wyniku”.

Koalicja: – Awansowaliśmy do 
kategorii regionów o wyższym 
poziomie rozwoju. Mamy najniższe 
bezrobocie w rozwiniętym świecie

t

Opozycja: – Mamy niemożność i brak 
wizji. Mówiąc po piłkarsku, należy 
wyciągnąć odpowiedniego koloru 
kartkę dla zarządu

t
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Wicemarszałek Wojciech Jankowiak
– odpowiedział na interpela-
cję Zbigniewa Czerwińskiego 
w sprawie udostępnienia na 
stronie internetowej projek-
tów uchwał Sejmiku Woje-

wództwa Wielkopolskiego. Przekazał, że 
trwa rozeznanie możliwości przygotowania 
systemu informatycznego w taki sposób, 
aby możliwe było umieszczenie materiałów 
sesyjnych na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielko-
polskiego w Poznaniu. Dodał, że omawia-
ny temat był także przedmiotem wniosku 
złożonego do marszałka województwa 
przez przewodniczącą sejmiku Małgorzatę 
Waszak-Klepkę.
– odniósł się do interpelacji i zapytania 
Adama Bogrycewicza. 
Poinformował, że – z uwagi na ustalony li-
mit składanych wniosków, a także z powo-
du ich oceny w oparciu o stan przygoto-
wania inwestycji ze szczególnym uwzględ-
nieniem posiadanych decyzji administra-
cyjnych – odpowiednią dokumentację 
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg przygotowano dla zadań obwodni-
cowych dotyczących Rogoźna, Szamotuł 
i Kościana. Natomiast obwodnice Trzcianki 
i Łobżenicy zostały przedstawione jako pro-
pozycje rezerwowe. Budowa obwodnicy 
Trzcianki w ramach drogi wojewódzkiej nr 
178 jest w początkowej fazie przygotowań, 
mimo to pozostaje przedsięwzięciem istot-
nym i kluczowym do zrealizowania.
Napisał, że stan techniczny mostu w Czarn-
kowie jest stale monitorowany i podlega sy-
stematycznej kontroli. Z uwagi na wzrasta-
jące natężenie ruchu, wiek obiektu, a także 
brak alternatywy na wypadek awarii, należy 
pilnie rozważyć koncepcję nowej przepra-
wy przez Noteć. 28 marca 2019 r. złożono 
do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wnio-
sek o dofinansowanie budowy mostu na 
Noteci wraz z dojazdami w nowym przebie-
gu drogi wojewódzkiej nr 178 w Czarnko-
wie. Most, ze względu na istotny charakter 
przedsięwzięcia, został zgłoszony przez za-
rząd województwa jako zadanie prioryteto-
we, mimo to nie otrzymał dofinansowania.
– odpowiadając na interpelację Ewy Pano-
wicz w sprawie usunięcia lub przesunięcia 
słupa znajdującego się na chodniku przy 
skrzyżowaniu w Lipnie, wskazał, że – zgod-
nie z ustawą Prawo energetyczne – plano-
wanie i finansowanie oświetlenia ulicznego 
należy do zadań własnych gminy.
– poinformował Zofię Itman, że w kwestii 
budowy wiaduktu nad linią kolejową nr 3 
w ramach drogi wojewódzkiej nr 266 w Pa-
trzykowie podmiotem właściwym dla rea-
lizacji takiej inwestycji jest zarządca kolei. 
Natomiast co do remontu nawierzchni DW 
266 na odcinku miejskim Konin – Wola Pod-
łężna wskazał, że na terenie miasta obo-
wiązki zarządcy drogi wojewódzkiej pełni 
prezydent Konina.
– odpisał Markowi Sowie na interpelację 
dotyczącą zaawansowania prac związa-
nych z naborem do programu „Kolej+”. Wy-
jaśnił, że jego II etap obejmuje: opracowa-
nie i przekazanie przez wnioskodawcę do 
PKP PLK wstępnego studium planistyczno-
-prognostycznego dla projektu wraz z wy-
maganymi dokumentami aplikacyjnymi, 
a następnie ocenę merytoryczną projektów 
przez PKP PLK. Obecnie trwa proces przy-
gotowywania przez województwo wspo-
mnianych dokumentów dla wszystkich pię-

ciu wielkopolskich projektów zgłoszonych 
i zakwalifikowanych do II etapu naboru. 
– ustosunkował się do interpelacji Filipa 
Kaczmarka w sprawie dworca kolejowe-
go w Poznaniu. Wskazał, że samorząd wo-
jewództwa nie jest stroną w procesie pla-
nowania i realizacji tego typu inwestycji, 
jednak od wielu lat – oprócz uczestnictwa 
w procesach związanych z modernizacjami  
i rewitalizacjami linii kolejowych – wspiera 
również rozwój infrastruktury towarzyszą-
cej, w tym projekt dotyczący starego bu-
dynku dworca Poznań Główny. Zgłaszane 
przez niektóre środowiska dysfunkcyjność 
i ograniczona przepustowość nowego bu-
dynku skłaniają do działań dla podniesienia 
standardu obsługi podróżnych na tej stacji. 
Województwo będzie interweniować w PKP 
S.A. – podmiocie odpowiedzialnym za ten 
projekt.

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski
– poinformował Adama Bogry-
cewicza, że pojęcie drogi do-
jazdowej do gruntów rolnych 
zostało zdefiniowane w usta-
wie o ochronie gruntów rol-

nych i leśnych. Są to drogi zakładowe pro-
wadzące do gospodarstw rolnych i leśnych 
oraz drogi wiejskie w rozumieniu ustawy 
o drogach publicznych. W związku z po-
wyższym zdefiniowanie pojęcia takiej drogi 
w uchwale zarządu województwa, określa-
jącej zasady przydzielania środków budże-
towych na prace związane z ochroną, rekul-
tywacją i poprawą jakości gruntów rolnych 
nie znajduje uzasadnienia. Analiza wnio-
sków JST z ostatnich lat wskazuje, że drogi 
dojazdowe do gruntów rolnych w przewa-
żającej większości posiadają status drogi 
publicznej, co oznacza, że muszą spełniać 
określone parametry techniczne, które są 
wymagane wobec drogi gminnej. To gminy, 
jako inwestorzy i zarządcy tych dróg, zobo-
wiązane są do przestrzegania obowiązują-
cych w tym zakresie przepisów. 
– odpowiedział na interpelacje Zofii Itman 
w sprawie pogarszającego się stanu dro-
gi wodnej Konin – granica województwa 
oraz remontu Kanału Grójeckiego. Wyjaś-
nił, że poruszane zagadnienia znajdują się 
obecnie w gestii Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie. Od 1 stycznia 
2018 r. marszałkom województw ustawowo 
odebrano uprawnienia właścicielskie Skar-
bu Państwa w stosunku do gruntów pokry-
tych wodami płynącymi. W związku z tym 
marszałkowie nie prowadzą ewidencji wód, 
urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowa-
nych gruntów, a także nie realizują inwesty-
cji z zakresu gospodarki wodnej.

Członek zarządu województwa  
Paulina Stochniałek
– udzieliła odpowiedzi na za-
pytanie Zbigniewa Czerwiń-
skiego, informując na podsta-
wie jakiej umowy oraz w jakim 

wymiarze czasu pracy pani Olga Michalska-
-Sałata pełni obowiązki zastępcy dyrekto-
ra ds. lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kali-
szu. Przekazała również informację, na pod-
stawie jakiej umowy pani Olga Michalska-
-Sałata jest zatrudniona na oddziałach WSZ 
w Kaliszu. Jednocześnie poinformowała, że 
szpital jest w trakcie przeprowadzania pro-
cedury konkursowej na stanowisko zastęp-
cy dyrektora ds. lecznictwa.                       ABO

ZARZĄD ODPOWIADA
t

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

Radni nie odwołali  
wiceprzewodniczącego
Marek Gola (KO) pozostaje w prezydium sejmiku – zdecydowano 
podczas nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 14 maja.

Radni z  klubu Prawa  
i  Sprawiedliwości, 
zgodnie z  zapowie-

dziami, złożyli formalny 
wniosek o odwołanie wice-
przewodniczącego sejmiku. 
Domagali się dymisji Marka 
Goli, bo 31 grudnia przyjął on 
(jako przewodniczący Rady 
Społecznej w Zakładzie Opie-
kuńczo-Leczniczym w  Śre-
mie, placówce samorządu 
województwa) pierwszą daw-
kę szczepionki na koronawi-
rusa. Wskazywali przy tym, 
że preparaty chroniące przed 
ciężkim przebiegiem choroby 
mogła otrzymać wtedy tylko 
tzw. grupa zero, tj. personel 
medyczny.

Choć od kilku miesięcy 
radni województwa obradu-
ją wyłącznie zdalnie, sesję 
nadzwyczajną zorganizowa-

no w UMWW w trybie sta-
cjonarnym. Powodem były 
przepisy wskazujące na ko-
nieczność przeprowadzenia 
tajnego głosowania. Trzeba 
było powołać komisję skru-
tacyjną, radni otrzymywa-
li kartę i za specjalnym pa-
rawanem decydowali o losie 
kolegi, a w przypadku głoso-
wania elektronicznego trud-
no zachować podobną ano-
nimowość.

Z  tego względu głosowa-
nie nad odwołaniem Marka 
Goli nie odbyło się podczas 
sesji 29 marca, bo wówczas 
debatowano w sposób zdal-
ny. Przewodnicząca sejmiku 
Małgorzata Waszak-Klepka 

zapowiedziała jednak zwoła-
nie sesji w innym terminie, co 
udało się 14 maja.

Szczepionka niezgody
– Zaszczepił się pan bez ko-
lejki wtedy, kiedy szczepio-
nek na rynku było bardzo 
mało – argumentował wnio-
sek na sejmikowym forum 
szef klubu radnych PiS Zbi-
gniew Czerwiński, zarzucając 
Markowi Goli także unikanie 
publicznych wypowiedzi po 
wybuchu „afery” i niejasne 
wyjaśnienia w tej sprawie.

– Nie mam sobie nic do 
zarzucenia, działałem w do-
brej wierze. Przyjąłem szcze-
pionkę w sylwestra, bo dawki 
mogły się zmarnować w świą-
teczny weekend, a personel 
średzkiego szpitala został już 
zaszczepiony – wyjaśniał wi-

ceprzewodniczący SWW Ma-
rek Gola. – Przepisy, kto nale-
ży do grupy zero, były wtedy 
nieprecyzyjne i dyrekcje obu 
śremskich szpitali uznały, że 
członkowie rad społecznych 
mogą być zaszczepieni. Z ko-
lei oświadczenie w tej spra-
wie wysłałem do kilku re-
dakcji i nie robiłem żadnych 
uników.

Ta wymiana zdań zapocząt-
kowała dłuższą dyskusję.

– Nie chcemy, aby radny 
zrzekł się mandatu, ale żeby 
zrezygnował z funkcji w pre-
zydium – mówiła Zofia Itman 
z PiS.

– Pan szkodzi wizerun-
kowi sejmiku, naraża go na 

szwank – grzmiał jej klubo-
wy kolega Adam Bogryce-
wicz, a w kolejnych wypowie-
dziach podobne argumenty 
wysuwali też inni przedstawi-
ciele PiS: Marek Sowa („zro-
bił pan błąd, a idzie w zapar-
te”), Leszek Bierła („jeśli pan 
sam zrezygnuje, nasz wnio-
sek będzie bezzasadny”) oraz 
Krzysztof Sobczak („dyrekcja 
ZOL nie mogła sama decydo-
wać, kogo zaszczepić”).

Niejasne przepisy
Innego zdania byli pozosta-
li radni.

– Przecież Marek Gola nie 
zabiegał o szczepionkę, tylko 
mu ją zaproponowano – za-
uważył Jerzy Lechnerowski, 
reprezentujący Bezpartyjnych 
Samorządowców.

– Żeby kogoś osądzić, trze-
ba zbadać okoliczności zda-
rzenia. Przecież Marek Gola 
nie szczepił się sam, bo prepa-
ratami dysponowali medycy 
według systemu stworzone-
go przez rząd – dodała Ag-
nieszka Grzechowiak z klu-
bu SLD-LR.

– Jeśli po kontroli Naro-
dowego Funduszu Zdrowia 
uznano, że starosta śremski 
mógł się wówczas zaszcze-
pić jako szef zgromadze-
nia wspólników w  sąsied-
nim szpitalu, to przez analo-
gię można uznać, że i Marek 
Gola mógł to zrobić – tłu-
maczyła Paulina Stochniałek 
(KO) z  zarządu wojewódz-
twa.

– Klub PiS nie ma przedsta-
wiciela w prezydium sejmi-
ku i chce wykorzystać każdą 
okazję, by to zmienić – pod-
sumował szef klubu KO Hen-
ryk Szopiński.

Większość radnych opo-
wiedziała się za tym, by Marek 
Gola nadal pełnił swą funkcję. 
Wniosek o odwołanie wice-
przewodniczącego sejmi-
ku poparło 11 radnych, prze-
ciw było 25 osób, a 1 osoba 
wstrzymała się od głosu.    RAK

Nie mam sobie nic do zarzucenia, 
działałem w dobrej wierze. Przyjąłem 
szczepionkę w Sylwestra, bo dawki 
mogły się zmarnować w świąteczny 
weekend
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Większość radnych opowiedziała się za tym, by Marek Gola nadal pełnił dotychczasową funkcję.
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Dla zawodowców
Prawie 6,3 mln zł z WRPO 
2014+ dostał powiat nowo-
tomyski na rozwój kształ-
cenia zawodowego.

Umowę w tej sprawie pod-
pisali 11 maja marszałek Ma-
rek Woźniak i  starosta An-
drzej Wilkoński.

Projekt obejmuje m.in. 
przebudowę części budynku 
Zespołu Szkół nr 1 w Nowym 
Tomyślu na cele kształcenia 
zawodowego oraz zakup wy-
posażenia pracowni mecha-
nicznych, informatycznych 
i  ekonomicznych. Zespół 
Szkół nr 2 w tym mieście za-
kupi wyposażenie pracowni 
zawodu i  technik reklamy, 
a ZSRCKU w Trzciance – pra-
cowni i warsztatów szkolnych 
dla zawodów: technik rolnik, 
technik architektury krajo-
brazu, technik weterynarii, 
technik żywienia i usług ga-
stronomicznych.               ABO

Będzie remont
Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu 
podpisał 18 maja umowę 
na rozbudowę trasy nr 306 
od Buku do skrzyżowania 
z szosą S5. 

Odcinek o długości 8,6 km 
w Stęszewie to jeden z dwóch 
etapów rozbudowy drogi nr 
306, zaplanowanych do re-
alizacji w latach 2021-2023. 
Wcześniej, jak informowali-
śmy, podpisano umowę do-
tyczącą odcinka (3,7 km) 
w granicach gminy Buk. To 
kontynuacja inwestycji roz-
poczętej w 2017 r.

– To zadanie ma długą 
i trudną historię – mówi wi-
cemarszałek Wojciech Janko-
wiak. – Straciliśmy 2-3 lata, 
musieliśmy przygotować je 
od początku, ale nie pod-
daliśmy się. Dotrzymujemy 
obietnic.

– Zamierzamy wzmocnić 
konstrukcję, poszerzyć dro-
gę, przebudować skrzyżowa-
nia, wyznaczając na nich le-
woskręty, i – o co jestem naj-
częściej pytany – zbudować 
ścieżkę rowerową aż do Buku 
– dodaje Paweł Katarzyński, 
dyrektor WZDW w Pozna-
niu.

Wartość zadania to 25,6 
mln zł, w tym 20,6 mln zł to 
dotacja z WRPO 2014+.   RAK

Powstaną obwodnice?
Samorząd złożył wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

W tym naborze przyj-
mowane są wnioski 
dotyczące obwod-

nic projektowanych w ciągu 
dróg wojewódzkich. Na pro-
gram (w  całej Polsce) prze-
znaczono 2 mld zł, z  czego 
1,9 mld zł zostanie rozdyspo-
nowane, a pozostałe 5 procent 
to rezerwa. Formalny wniosek 
do Ministerstwa Infrastruk-
tury 20 maja złożyła podle-
gła samorządowi instytucja, 
tj. Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu.

W naborze obowiązuje li-
mit wniosków. Każde woje-
wództwo – niezależnie od 
wielkości terytorium czy 
liczby kilometrów dróg – 
może złożyć trzy wnioski. 
Jednak z  uwagi na ogrom 
potrzeb i  szeroką, liczącą 
ponad 2700 km siatkę dróg, 
zarząd województwa zabiega 
o wsparcie dla pięciu zadań, 
które znajdują się na liście 
inwestycji ujętych w „Planie 
transportowym dla Wielko-
polski”. 

– Wnioskujemy o dofinan-
sowanie dla najbardziej ne-

wralgicznych, pilnych i  za-
awansowanych w przygoto-
waniu projektów – podkre-
śla wicemarszałek Wojciech 
Jankowiak.

Trzy główne wnioski o do-
finansowanie dotyczą bu-
dowy obwodnic: Rogoźna 
(droga wojewódzka nr 241, 
długość – 7,1 km, wartość 
szacunkowa – 97,4 mln zł); 

Kościana (trasa nr 308, od-
cinek 4,3 km, a wartość sięga 
60,7 mln zł); Szamotuł (drogi 
nr 184 i 187, odcinek 10,2 km 
o wartości 99,2 mln zł).

Dwa dodatkowe wnioski 
(lista rezerwowa) o dofinan-
sowanie z RFRD dotyczą bu-
dowy obwodnic Łobżenicy 
(droga nr 242, odcinek 2,1 
km o wartości 36,4 mln zł) 

oraz Trzcianki (trasa nr 178, 
odcinek 7,5 km o  wartości 
97,2 mln zł).

Wśród nich najbardziej 
zaawansowane jest przygo-
towanie budowy obwodnicy 
Rogoźna, dla której do koń-
ca 2021 r. ma powstać projekt 
budowlany. Następnie będzie 
można ogłosić przetarg na re-
alizację zadania.                   RAK

Droga i ścieżka
Inwestycje drogowe były 
wśród tematów porusza-
nych 22 maja przez wice-
marszałków Wojciecha 
Jankowiaka i Krzysztofa 
Grabowskiego w powiatach 
kaliskim i pleszewskim.

W gminie Ceków-Kolonia 
samorządowcy wzięli udział 
w uroczystym otwarciu nowo 
wybudowanej ścieżki pieszo-
-rowerowej przy drodze wo-
jewódzkiej nr 470 na odcinku 
Szadek-Morawin.

Natomiast podczas spot-
kania w Kwileniu w gminie 
Chocz z  miejscowymi sa-
morządowcami rozmawiano 
o  przebudowie drogi woje-
wódzkiej nr 442 z Gizałek do 
Kalisza.                               ABO

Rosną żłobki
Dzięki wojewódzkiemu 
wsparciu unijnymi pie-
niędzmi w regionie powsta-
ją kolejne miejsca opieki 
nad najmłodszymi dziećmi.

Dzień Dziecka wybrano na 
uroczyste otwarcie gminnego 
żłobka w Wieleniu. Stworze-
nie 32 miejsc dla maluchów 
i zapewnienie finansowania 
opieki nad nimi przez pra-
wie dwa lata kosztowało 1,7 
mln zł, z czego 1,4 mln zł po-
chodziło z funduszy WRPO 
2014+ przekazanych przez 
samorząd województwa. 
Stąd obecność na uroczysto-
ści w Wieleniu wicemarszałka 
Wojciecha Jankowiaka.

Natomiast w inne święto, 
Dzień Matki Wojciech Janko-
wiak podpisał w Buku umo-
wę z  burmistrzem Pawłem 
Adamem, zakładającą prze-
kazanie z WRPO 2014+ po-
nad 800 tys. zł na stworzenie 
i początkowe funkcjonowanie 
żłobka w tym mieście. Dzięki 
temu ma powstać 20 miejsc 
dla dzieci do lat 3.               ABO

Pomoc dla działkowców

Po raz kolejny samorząd 
województwa przekazał 
dofinansowanie na drobne 
inwestycje służące rodzin-
nym ogrodom działkowym 
w Wielkopolsce.

W założeniu realizowane-
go drugi rok z rzędu progra-
mu samorządowe wsparcie 
dotyczy nakładów związa-
nych z infrastrukturą ogro-
dową, która służy wszystkim 
działkowcom. Może to być na 
przykład wymiana oświetle-
nia czy naprawa ogrodzenia. 
Wnioskujący ROD może 
otrzymać – raz na dwa lata – 
maksymalnie 40 tys. zł.

– W sumie w tegorocznej 
edycji przekazaliśmy prawie 
1,6 mln zł dla 50 rodzinnych 
ogrodów działkowych z ca-
łej Wielkopolski – informu-
je wicemarszałek Krzysztof 
Grabowski, który podpisy-
wał umowy z beneficjentami 

podczas kilku spotkań, zor-
ganizowanych w maju w róż-
nych częściach regionu.

Największa z  takich uro-
czystości odbyła się 27 maja 
w Poznaniu, na terenie ROD 
im. ks. L. Przyłuskiego. Doty-
czyła umów o wartości ponad 
miliona złotych z 34 ogroda-
mi z powiatów poznańskiego, 
gnieźnieńskiego, leszczyń-
skiego, szamotulskiego, śrem-
skiego, wrzesińskiego, rawi-
ckiego i nowotomyskiego.

Podczas uroczystości 
przedstawiciele poszczegól-
nych ROD-ów otrzymali 
symboliczne czeki z wpisa-
nymi kwotami dofinansowa-
nia. – Podkreślam, że te nasze 
czeki mają pokrycie, bo naj-
pierw podpisujemy umowy, 
a dopiero potem je wręcza-
my – mówił do działkowców 
w Poznaniu Krzysztof Gra-
bowski.                                ABO

Rozmawiaj z klasą
„Rozmawiaj z klasą” – to 
tytuł nowego projektu 
wielkopolskiego samo-
rządu, który 1 czerwca – 
w Dzień Dziecka – zapre-
zentowała dziennikarzom 
Paulina Stochniałek z za-
rządu województwa.

– Wiele mówi się obecnie 
o  powrocie dzieci do szkół 
po rocznym nauczaniu zdal-
nym, o tym, jak dużo materia-
łu trzeba nadrobić, o nowych 
pomysłach dotyczących pod-
stawy programowej. Najbar-
dziej istotną sprawą z punk-
tu widzenia każdego rodzica 
i dziecka jest jednak ich bez-
pieczeństwo psychiczne – po-
wiedziała Paulina Stochniałek.

Tak narodził się pomysł 
projektu „Rozmawiaj z kla-
są”. Z badań przeprowadzo-
nych przez Fundację Edukacji 
Zdrowotnej i  Psychoterapii 
wynika, że funkcjonowanie 
dzieci i młodzieży w czasie 
lockdownu zostało mocno 
zaburzone. Część młodych 
ludzi poradziła sobie z  na-
uką zdalną i takimi kontak-
tami z przyjaciółmi. Jedno-
cześnie stwierdzono, że po-

nad 50 proc. miało problemy 
ze snem, u 40 proc. wystąpiły 
objawy uzależnienia od me-
diów, a 30 proc. wskazało izo-
lację jako największy problem 
nauki online.

Dlatego specjaliści pod-
kreślają konieczność przy-
gotowania kompleksowe-
go wsparcia dla nauczycieli 
i dyrektorów szkół w rozwią-
zywaniu powstających trud-
ności. Stąd inicjatywa samo-
rządu województwa, w której 
udział wezmą departamenty 
UMWW, ośrodki doskonale-
nia nauczycieli w Poznaniu, 
Pile, Koninie, Kaliszu i Lesz-

nie, Fundacja Edukacji Zdro-
wotnej i Zdrowia Psychiczne-
go oraz inne instytucje.

Projekt „Rozmawiaj z kla-
są” to długofalowy program 
wsparcia dyrektorów szkół 
i nauczycieli w pracy z ucz-
niami, którzy borykają się 
z  konsekwencjami izola-
cji spowodowanej pande-
mią COVID 19. Przewiduje 
się m.in.: kampanię o zasię-
gu wojewódzkim, promującą 
zdrowie fizyczne i psychicz-
ne; zorganizowanie konferen-
cji o zasięgu ogólnopolskim; 
cykl szkoleń dla dyrektorów 
szkół i nauczycieli.

– Zależy nam, aby nauczy-
ciele skupili się na dobrosta-
nie psychicznym dzieci, bo 
on jest podstawą do tego, 
aby można było robić cokol-
wiek dalej. Wiedzę meryto-
ryczną możemy uzupełnić na 
każdym etapie życia – dodała 
Paulina Stochniałek.         RAK
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Dofinansowanie otrzymali m.in. gospodarze poznańskiej uro-
czystości – Rodzinny Ogród Działkowy im. ks. L. Przyłuskiego.
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Spotkanie promujące projekt odbyło się 1 czerwca w UMWW.
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Rogoźno potrzebuje obwodnicy, bo dziś tiry jeżdżą ciasnymi uliczkami miasta.

– Zależy nam, aby nauczyciele  
skupili się na dobrostanie 
psychicznym dzieci

t
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Z WHO w Wolicy

Podległy samorządowi wo-
jewództwa szpital w pod-
kaliskiej Wolicy dzieli się 
doświadczeniami z walki 
z COVID-19 i przystoso-
wuje do nowych zadań.

18 maja w Wolicy gościła 
przedstawicielka Światowej 
Organizacji Zdrowia w Pol-
sce dr Paloma Cuchi. – WHO 
szuka placówek, które mogą 
podzielić się swym doświad-
czeniem z  walki z  pande-
mią. Ten szpital jest dobrym 
przykładem, jak można prze-
kształcić placówkę z regular-
nych działań na walkę z CO-
VID-19 – podkreślała pod-
czas spotkania z dyrektorem 
szpitala Sławomirem Wyso-
ckim oraz Pauliną Stochnia-
łek z zarządu województwa.

– Z przyjemnością dzielimy 
się naszymi doświadczenia-
mi i stawiamy na współpra-
cę międzynarodową, ponie-
waż chcemy wiedzieć, jak być 
przygotowanym nie tylko na 
kolejną falę COVID, ale tak-
że innych chorób zakaźnych 
– podkreśliła Paulina Stoch-
niałek.

Wizyta gościa z  WHO 
była też okazją do przedsta-
wienia planów samorządo-
wej lecznicy, która na prze-
strzeni ostatniego roku dwu-
krotnie była przekształcana 
w tzw. szpital jednoimienny. 
Obecnie placówka w Wolicy 
stopniowo uruchamia kolej-
ne łóżka dla osób mających 
problemy z oddychaniem po 
przebytej chorobie, spowo-
dowanej zakażeniem koro-
nawirusem. 

Co więcej, przy szpitalu ma 
powstać moduł rehabilitacyj-
ny, gdzie znajdzie się 26 łó-
żek z pełnym zapleczem i salą 
ćwiczeń. Wstępne plany za-
kładają, że jego budowa ma 
zakończyć się jeszcze w tym 
roku. Mimo pierwotnych 
wątpliwości części radnych 
PiS, podczas sesji, która od-
była się 31 maja, sejmik osta-
tecznie zaakceptował zmia-
ny w  budżecie wojewódz-
twa, które pozwolą przezna-
czyć kilka milionów złotych 
na tę inwestycję.                ABO
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Wizyta gościa z  WHO w  pod-
kaliskim szpitalu.

Gminy zmieniają klimat
Termomodernizacja bu-
dynków, wymiana źródeł 
ciepła, montaż instalacji 
fotowoltaicznych, moder-
nizacja oświetlenia, popra-
wa bezpieczeństwa dostaw 
wody wraz z moderniza-
cją tzw. błękitnej i zielonej 
infrastruktury – to zada-
nia, które chcą realizować 
wielkopolskie samorządy, 
by osiągnąć neutralność 
węglową.

Od dwóch lat 10 wielko-
polskich gmin współpracuje 
z samorządem województwa 
w ramach projektu „C-Track 
50 – Umieszczenie regionów 
na drodze do neutralności 
węglowej w  2050”, realizo-
wanego z programu HORY-
ZONT 2020, największego 
w historii Unii Europejskiej 
programu w zakresie badań 
naukowych i innowacji. Bio-
rące udział w przedsięwzięciu 
samorządy to: Brudzew, Buk, 
Grabów nad Prosną, Kępno, 
Mycielin, Powidz, Przyko-
na, Rawicz, Szydłowo oraz 
Trzcianka.

Jakie są efekty tej współ-
pracy? To opracowanie i sfi-
nansowanie części dokumen-
tacji niezbędnej przy wnio-
skowaniu o dofinansowanie 

dla inwestycji z zakresu lo-
kalnej polityki energetycznej 
i  klimatycznej. Chodzi też 
o wsparcie gmin przy aktua-
lizacji ich planów gospodar-
ki niskoemisyjnej (PGN) do 
standardu „Planu działań na 
rzecz zrównoważonej ener-
gii i klimatu” (ang. SECAP) 
– strategicznego dokumen-
tu dobrowolnie tworzonego 
przez gminy, które zdecydo-
wały się wesprzeć realizację 
polityki klimatyczno-ener-
getycznej UE. Zaktualizo-
wany PGN zawiera przyję-
te przez władze lokalne cele, 

kroki i działania zmierzające 
do ograniczenia negatywnego 
wpływu gminy na środowi-
sko oraz jak najlepszego przy-
stosowania się do postępują-
cych zmian klimatycznych.

Prace związane z aktualiza-
cją dokumentu PGN koncen-
trowały się na opracowaniu 
dwóch aneksów: kontrolnej 
inwentaryzacji emisji oraz lo-
kalnego planu działań adapta-
cyjnych do zmian klimatu. Co 
zamierzają gminy, można do-
wiedzieć się zwłaszcza z tego 
drugiego dokumentu. Tam sa-
morządy zapisały, jakie dzia-

łania informacyjno-edukacyj-
ne, organizacyjne i finansowe 
podejmą w pierwszej kolejno-
ści w  obszarach wymagają-
cych najpilniejszej interwen-
cji, a także te, które są plano-
wane w  perspektywie roku 
2050. Wśród kluczowych 
inwestycji większość gmin 
wskazało: termomoderniza-
cję budynków publicznych 
wraz z modernizacją źródeł 
ciepła i montażem instalacji 
fotowoltaicznych, wymianę 
oświetlenia czy też poprawę 
bezpieczeństwa dostaw wody  
wraz z modernizacją tzw. błę-
kitnej i zielonej infrastruktu-
ry.

– Efektem tych wszystkich 
zaplanowanych kroków ma 
być redukcja niskiej emisji, 
zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej i cieplnej, ogra-
niczenie strat przy przesyle 
energii, zwiększenie udzia-
łu zużycia energii z  OZE 
oraz uzyskanie oszczędności 
technicznych i finansowych 
– tłumaczy wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski.

Warto podkreślić, że zaktu-
alizowane dokumenty PGN 
zostały już przyjęte przez 
większość rad gmin uczest-
niczących w projekcie.     ABO

Na ratunek zabytkom
Po raz kolejny samorząd województwa przekazuje dotacje podmiotom, które  
podejmują się remontów i prac konserwatorskich historycznych obiektów w regionie.

Podczas majowej sesji 
sejmik podjął uchwa-
łę w sprawie udzielenia 

dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie lub robo-
ty budowlane przy wpisanych 
do rejestru zabytków obiek-
tach z  terenu województwa 
wielkopolskiego. Ostateczna 
lista beneficjentów zapropo-
nowana przez zarząd woje-
wództwa to efekt przepro-
wadzonej wcześniej w Urzę-
dzie Marszałkowskim oceny 
złożonych wniosków.

A tych było w tym roku na-
prawdę dużo. W odpowiedzi 
na ogłoszenie konkursowe 
wpłynęło 135 wniosków, na 
łączną kwotę prawie 13 mln 
zł. Wśród nich znalazło się 
między innymi 26 ofert zło-
żonych przez samorządy, 10 
przez osoby prywatne oraz 
79 od kościelnych osób praw-
nych. Ponieważ łączna war-
tość wnioskowanych dotacji 
sięgała niemal 13 mln zł, zde-
cydowano się zwiększyć zapla-
nowaną początkowo w budże-
cie na ten cel kwotę 1 mln zł.

– Ostatecznie na 72 zabyt-
ki w  Wielkopolsce przeka-
żemy w tym roku 1,5 mln zł 
– podkreśla marszałek Ma-
rek Woźniak. – Środki te po-

zwolą na przykład na wymia-
nę elementów dachów, okien 
i  drzwi, renowację tynków 
i posadzek czy założenie no-
wych instalacji elektrycznych.

Wśród zaakceptowanych 
beneficjentów większość, bo 
aż 60, to podmioty niezalicza-
ne do sektora finansów pub-
licznych, które otrzymały do-
finansowanie na łączną kwotę 
blisko 1,2 mln zł.

Samorząd województwa 
od lat regularnie udziela do-
tacji, które pomagają rato-
wać wielkopolskie zabytki, 

na przykład pałace, kościo-
ły, wiatraki, a  także obrazy, 
rzeźby i ołtarze. Wśród do-
finansowywanych obiektów 
dużą część stanowią również 
te mniej znane.

Spośród tych kojarzonych 
przez wielu Wielkopolan te-
goroczne dofinansowanie 
obejmie np. XVIII-wieczną 
barokową bazylikę i  zespół 
klasztorny pod Gostyniem. 
Kongregacja Oratorium św. 
Filipa Neri na Świętej Górze 
otrzymała 50-tysięczną do-
tację na kolejny, czwarty już 

etap prac konserwatorskich 
obejmujących prezbiterium. 
Dzięki wsparciu wojewódz-
twa realizowane będą też: 
I etap remontu pałacu w Weł-
nie (dofinansowanie w wyso-
kości 40 tys. zł), prace przy 
obiektach Szpitala Ortope-
dyczno-Rehabilitacyjnego 
im. Wiktora Degi Uniwersy-
tetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Pozna-
niu (50 tys. zł), remont za-
bytkowego wiatraka koźlaka 
Jakub w Sulmierzycach (20  
tys. zł).                                     ABO
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Wśród kluczowych zadań inwestycyjnych planowanych przez 
gminy znalazł się m.in. montaż instalacji fotowoltaicznych.
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Wsparcie otrzymują zarówno architektoniczne perły, jak i  mniej znane zabytki. Do grona tych 
pierwszych należy z  pewnością gostyńska barokowa bazylika i  zespół klasztorny. Kongregacja 
Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze otrzymała dotację na kolejny etap konserwacji prez-
biterium świątyni.

POLECAMY
t

Dla seniorów

Muzeum Przyrodniczo-Ło-
wieckie w Uzarzewie, oddział 
Muzeum Narodowego Rol-
nictwa i Przemysłu Rolno-
-Spożywczego w Szrenia-
wie, zaprasza na „Warsztaty 
dla seniorów 60+”. Tema-
tem przewodnim regular-
nych spotkań, trwających 
do 30 października, będzie 
„SMOG – co to jest i jak nam 
szkodzi”. Choć o tym szkodli-
wym zjawisku dyskutuje się 
coraz częściej, nie wszyscy 
zdają sobie sprawę, jak wiel-
ki wpływ ma smog na nasz 
stan zdrowia i jakość życia.

Tancerze na scenie

20 i 21 czerwca, w ramach 
Malta Festival Poznań 2021, 
odbędzie się premiera kopro-
dukcji Polskiego Teatru Tańca 
i kolektywu bodytalk z Mün-
ster pt. „Romeos & Julias un-
plagued // Traumstadt”. „Co 
się wydarzy, kiedy taniec, 
rozumiany jako kreatywny 
ruch i najbardziej cielesna ze 
sztuk, zderzy się z rzeczywi-
stością? I jak stworzyć prze-
strzeń do refleksji o skut-
kach pandemii, ponownie 
odkrywając miłosną historię 
Romea i Julii, opowiedzianą 
w dramacie Shakespeare’a” – 
czytamy w zaproszeniu na to 
wydarzenie.

Rzeźby na Lednicy

Do 30 września w oddziale 
Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy w Wielkopol-
skim Parku Etnograficznym 
w Dziekanowicach można 
obejrzeć wystawę poświęco-
ną twórczości rzeźbiarskiej 
Mieczysława Najkowskiego. 
Artysta to początkowo gór-
nik, przez długie lata pra-
cownik kolei, a obecnie eme-
ryt, który rzeźbą zajmuje się 
amatorsko.                             RAK
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Przyrodę trzeba u nas promować        i stale pielęgnować
Parki krajobrazowe są jedną z kilku form ochrony przyrody w Polsce. Tworzy się je np. w miejscach, których walory przyrodnicze,                            historyczne, kulturowe i krajobrazowe są wyjątkowe. W Wielkopolsce mamy ich 14, a trwają prace nad powołaniem kolejnych. 

Dzięki powołaniu par-
ku krajobrazowego 
tereny cenne przy-

rodniczo można nie tylko 
chronić, ale też promować. 
Nadrzędnym celem utwo-
rzenia takiej formy ochrony 
jest zachowanie wspólnego 
dobra, dziedzictwa przyrod-
niczego i kulturowego oraz 
przekazanie tych cennych 
zasobów następnym poko-
leniom.

Czternastoma parkami 
w naszym regionie (mapka na 
stronie 9) zarządza instytucja 
samorządu, tj. Zespół Parków 
Krajobrazowych Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, który 
administruje ponadto 34 ob-
szarami chronionego krajo-
brazu. Zadaniem ZPKWW 
jest np. ochrona przyrody, 
walorów krajobrazowych 
oraz wartości historycznych 
i kulturowych, a także orga-
nizacja działalności eduka-
cyjnej, turystycznej oraz re-
kreacyjnej.

Dyskutowano o tym m.in. 
w  kwietniu podczas zdal-
nych obrad sejmikowej Ko-
misji Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, kiedy 
omawiano „Kluczowe wy-
zwania w zakresie funkcjo-
nowania parków krajobrazo-
wych w Wielkopolsce”.

Pięć filarów
– Park krajobrazowy to nie 
tylko idea, to przede wszyst-
kim pięć filarów korzyści dla 
lokalnych społeczności. Po-
cząwszy od wspierania ob-
szaru edukacji i  turystyki, 
po ochronę i zachowanie za-
sobów przyrodniczych oraz 
dziedzictwa kulturowego – 
wyjaśnia Rafał Śniegocki, dy-
rektor Zespołu Parków Kra-
jobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego. – Piątym 
filarem, tym najważniejszym, 
jest społeczność. To człowiek 
kształtuje krajobraz, czerpie 
z  niego korzyści, ale i  jest 
za niego odpowiedzialny, 
zwłaszcza w dobie adaptacji 
do zmian klimatu i silnych, 
wciąż postępujących proce-
sów urbanizacji i antropopre-
sji, czyli wpływania człowie-

ka na środowisko naturalne. 
Zdaniem dyrektora, to 

właśnie teraz decydujemy 
o  tym, w  jaki sposób za-
chowamy nasze otoczenie 
dla przyszłych pokoleń, bo 
przecież każdy z nas ma na 
to wpływ. Dlatego ważne są 
edukacja i promocja.

– Korzyści wynikające 
z powołania parku krajobra-
zowego opisaliśmy szczegóło-
wo w ulotce „Park na piątkę!”, 
która będzie dostępna nieod-
płatnie w każdej gminie. Zda-
jemy sobie sprawę z wątpli-
wości mieszkańców i ich py-
tań (np. czy to nam się opła-
ca?; czy nie zaszkodzi?; co się 
zmieni?). Aby podnieść po-
ziom wiedzy, w ulotce udzie-
lamy odpowiedzi na najczęś-
ciej zadawane pytania zwią-

zane z ograniczeniami – wy-
jaśnia Rafał Śniegocki. – Już 
teraz mogę uspokoić, że pod 
tym względem mieszkańcy 
nie odczuwają praktycznie 
żadnej różnicy, gdyż więk-
szość obszarów położonych 
w  parkach krajobrazowych 
i tak było wcześniej objętych 
jakąś formą ochrony, np. 
krajobrazu. Różnica w zaka-
zach pomiędzy tymi dwie-
ma formami ochrony jest dla 
mieszkańców praktycznie 
niezauważalna.

Dyrektor wspomina o oba-
wach mieszkańców, bo na 
północy Wielkopolski trwają 
przygotowania do utworzenia 
dwóch nowych parków kra-
jobrazowych: Bory Kujańskie 
(2021 rok) oraz Dolina Note-
ci (2022 rok). Jednak o tym, 

że nie należy się bać takich 
rozwiązań, najlepiej świad-
czy przykład gminy Powidz, 
znanej m.in. z turystyki i woj-
skowego lotniska.

Park jak certyfikat
– Powidzki Park Krajobra-
zowy, jako forma ochrony 
przyrody, funkcjonuje na 
mocy odgórnej decyzji z 1998 
roku. Gminy, które są poło-
żone na terenie parku, po-
stanowiły wykorzystać ten 
potencjał. W 2002 roku za-
wiązały Związek Gmin Po-
widzkiego Parku Krajobra-
zowego – przypomina Jakub 
Gwit, wójt gminy Powidz. 
– Pozwoliło to nam działać 
w dwóch aspektach. Pierw-
szy dotyczy kurczących się 
zasobów wodnych, np. w je-
ziorach. Nasza część Wielko-
polski słynie z suchego klima-
tu oraz z działalności kopalni 
odkrywkowych. Te czynniki 
sprawiają, że w niektórych je-
ziorach ubyło w pionie nawet 
5-6 metrów wody. Gminy po-
stanowiły temu przeciwdzia-
łać. W latach 2006-2007 po-

wstał pomysł przesyłu wód 
z odkrywek do jezior. Dużą 
rolę odgrywał w tym właśnie 
Powidzki Park Krajobrazowy, 
który skupiał zaangażowane 
samorządy. 

Projektu nie zrealizowano, 
lecz samorządy dostrzegły, 
że park krajobrazowy stano-
wi potencjał rozwojowy, dla-
tego chciały robić coś więcej. 

– Istotną rolę odgrywa 
także działalność edukacyj-
na. W szkołach, ale i wśród 
dorosłych możemy na tere-
nie parku prowadzić działal-
ność w zakresie edukacji eko-
logicznej. Uczymy, jak sza-
nować przyrodę, jak ją po-
znawać – mówi Jakub Gwit. 
– Nasze gminy podejmują 
tego typu działania. Uważam, 
że jeżeli jakaś gmina chce się 
rozwijać turystycznie, chce, 
żeby ludzie ją odwiedza-
li (zwłaszcza w czasach, gdy 
szczególny nacisk kładzie się 
na świadomość ekologiczną), 
powinna dbać o miejsca na 
swoim terenie związane z nie-
skazitelną przyrodą. A funk-
cjonowanie parku jest certy-

fikacją takich atrakcyjnych 
miejsc.

Wójt dodaje z przekąsem, 
że to certyfikat urzędowy, od-
górny, wskazujący na atrak-
cyjność danego terenu, a nie 
dokument wykupiony za pie-
niądze.

– Nasza przyroda jest cie-
kawa, krajobraz piękny, a je-
ziora czyste – mówi wójt, 
który podkreśla, że istnienie 
parku krajobrazowego prze-
łożyło się również na rozwój 
regionu. – Często obserwu-
ję oferty branży turystycz-
nej. Ludzie się tym chwalą, 
traktują jak markę turystycz-
ną. Podają informację: „Za-
praszamy na teren Powidz-
kiego Parku Krajobrazowe-
go”. Mamy też obecnie duży 
boom na sprzedaż działek. 
Powidz i  okoliczne gminy 
rozbudowują się na przestrze-
ni ostatnich lat, a park nie jest 
tutaj żadną przeszkodą. 

Krajna bez przemysłu
Funkcjonowanie parków 
krajobrazowych sprawdza 
się, dlatego samorząd wo-
jewództwa prowadzi prace 
nad utworzeniem dwóch ko-
lejnych na północy Wielko-
polski, gdzie dotąd brakowało 
takiej formy ochrony przyro-
dy. Park Krajobrazowy Bory 
Kujańskie (projekt zazna-
czony na mapce), położony 
na terenie powiatów złotow-
skiego i pilskiego, miałby być 
piętnastym w Wielkopolsce. 
Według wstępnej propozycji 
obejmie około 16 tys. hekta-
rów położonych na terenach 
gmin Zakrzewo, Łobżenica 
oraz Złotów. Unikatowość 
tego terenu wynika z wystę-
powania tu licznych wzgórz, 
jezior oraz rzek o  natural-
nym przebiegu i jednocześnie 
umiarkowanej urbanizacji.

– Brak występowania prze-
mysłu ciężkiego i  dużych 
miast wpływa na niskie za-
nieczyszczenie środowiska, 
w tym zanieczyszczenie ha-
łasem i światłem. Walory te 
sprzyjają rozwojowi turysty-
ki, zwłaszcza turystyki wypo-
czynkowej i aktywnej. Warto 
podkreślić również, że poło-

W lasach można spotkać wiele gatunków grzybów. Ważną funkcją pracowników ZPKWW jest edukacja. Piękną przyrodę należy chronić, np. w parkach.
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Bieliki są jedną z wizytówek wielkopolskich parków krajobrazowych.

To człowiek kształtuje krajobraz, 
czerpie z niego korzyści, ale i jest  
za niego odpowiedzialny

t
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W Wielkopolsce ochroną objęte są m.in. cenne drzewostany.

TEMAT MONITORA

Przyrodę trzeba u nas promować        i stale pielęgnować
Parki krajobrazowe są jedną z kilku form ochrony przyrody w Polsce. Tworzy się je np. w miejscach, których walory przyrodnicze,                            historyczne, kulturowe i krajobrazowe są wyjątkowe. W Wielkopolsce mamy ich 14, a trwają prace nad powołaniem kolejnych. 

żenie gmin Zakrzewo, Zło-
tów czy Łobżenica z dala od 
dużych miast i szlaków ko-
munikacyjnych daje małe 
szanse na pozyskanie poje-
dynczego, strategicznego in-
westora z  takich branż, jak 
przemysł czy logistyka – za-
znacza Jacek Bogusławski 
z  zarządu województwa. – 
Szansą dla rozwoju Krajny 
jest właśnie turystyka, przy 
okazji której mogą rozwi-
jać się również inne gałęzie 
gospodarki, m.in. rolnictwo 
i przetwórstwo ekologiczne 
czy budownictwo mieszka-
niowe dla osób szukających 
ucieczki z dużego miasta. Za-
chowajmy Krajnę taką, jaka 
jest, bez przemysłu. Stańmy 
w obronie krajobrazu, a prze-
łoży się to na wymierne ko-
rzyści.

Na co jeszcze warto zwró-
cić uwagę?

Przyroda i kultura
– Park krajobrazowy łączy 
walory kulturowe i przyrod-
nicze. Taki krajobraz jest nie-
kiedy bardzo naturalny, np. 
w przypadku kompleksu leś-
nego Bory Kujańskie. Na jego 
terenie znajdują się bardzo 
ważne drzewostany, najstar-
sze, jakie mamy w  północ-
nej Wielkopolsce. Mowa tu 
o drzewostanach zachowaw-
czych, czyli takich, które na-
wet jeśli zostały posadzone 
ręką ludzką, to materiał gene-
tyczny, sadzeniowy był z ro-
dzimych, lokalnych stano-
wisk. To tutejsze dęby i sos-
ny, przystosowane ewolucyj-
nie do życia w tym regionie 
– precyzuje dr Paweł Michał 
Owsianny, dyrektor Nadnote-
ckiego Instytutu UAM w Pile. 

Zdaniem dyrektora, w par-
ku krajobrazowym powinna 
być swoista mieszanka. Park 
jest atrakcyjny wtedy, gdy jest 
zróżnicowany. Kiedy istnieje 
mozaika siedlisk, linii wido-
kowych, gdy występują woda, 
pola uprawne i las.

– Patrząc na nasz region, na 
budowanie jego marki kra-
jobrazowej, środowiskowej, 
historycznej i  kulturowej, 
utworzenie nowego parku to 

słuszna decyzja. Nie wprowa-
dzając dodatkowych ograni-
czeń, zyskujemy bardzo wiele 
– kwituje Paweł Michał Ow-
sianny.

A co o tym pomyśle sądzą 
samorządowcy z  północy 
Wielkopolski?

Szansa 
dla mieszkańców
– Jeśli faktycznie na tere-
nie naszej gminy powsta-
nie park krajobrazowy, Za-
krzewo odniesie wyłącznie 
korzyści – mówi Marek Bu-
ława, wójt gminy Zakrzewo. 

Jacek Bogusławski 
członek zarządu województwa:

– Dlaczego zamierzamy 
utworzyć w  Wielkopolsce 
dwa nowe parki krajobrazo-

we? Odpowiedź jest prosta: chcemy nadal 
dbać o wyjątkową przyrodę i chronić cen-
ne obszary. 
Powstanie w północnej Wielkopolsce Par-
ku Krajobrazowego Bory Kujańskie zapro-
ponowano ze względu na dużą atrakcyj-
ność tego terenu. Znajduje się tam leś-
ny kompleks Borów Kujańskich z ponad 
250-letnimi drzewostanami sosnowymi 
i dębowymi, dolina rzeki Łobżonki i mniej-
szych cieków, z towarzyszącymi im ekosy-

stemami łąkowymi oraz liczne jeziora, tor-
fowiska i bardzo cenne tereny podmokłe. 
One już i tak są objęte zabezpieczeniem 
w ramach obszaru chronionego krajobra-
zu oraz w ramach sieci obszarów Natura 
2000.
Podobnie jest kilkadziesiąt kilometrów da-
lej, na obszarze rozciągającym się od Wie-
lenia i Trzcianki po Wyrzysk. Tam projek-
towany nowy Park Krajobrazowy Dolina 
Noteci ma powstać na jednej z najlepiej 
zachowanych bagiennych dolin rzecznych 
w zachodniej Polsce, stanowiącej ostoję 
ptasią o randze europejskiej. Teren parku, 
objęty obecnie kilkoma formami ochrony 
przyrody, to w większości torfowiska niskie 
i zalewowe łąki.

CHCEMY OCHRONIĆ CENNE TERENY
– Sercem Borów Kujańskich 
jest jezioro Borówno. Gdy po-
wstanie tam park, mieszkań-
cy zyskają pewność, że nie 
będzie w pobliżu fi rm, które 
znacząco wpływają na ota-

czające ich środowisko. 
Nowe przepisy ogra-

niczą ich swobodę, 
a chodzi np. o skła-
dowiska odpadów, 
przetwórstwo od-
padów pochodzenia 

zwierzęcego, prze-

mysł chemiczny, produkcję 
środków owadobójczych. 
Tego typu przedsięwzięcia 
po utworzeniu parku na tym 
terenie nie powstaną.

Wójt podkreśla, że rozwój 
turystyki już kilkanaście lat 
temu został wskazany w stra-

tegii rozwoju gminy: – Ak-
tualnie jesteśmy zrzeszeni 
w „Partnerstwie dla rozwo-
ju Krajny”, wspólnie m.in. 
z gminą Łobżenica. Uważam, 
że park krajobrazowy może 
być bardzo dobrym powo-
dem do pozyskiwania w ra-
mach tego partnerstwa pie-
niędzy na rozwój turystyki, 
infrastruktury. Chcemy, by 
oferta dla turystów była jak 
najlepsza i najkorzystniejsza 
do wypoczynku – podsumo-
wuje Marek Buława.

Dolina Noteci 
w 2022 roku
Podobne nadzieje żywią 
samorządowcy z gmin 
położonych kilkadzie-
siąt kilometrów dalej, 
też na północy Wielko-

polski, na obszarze od 
Trzcianki po Wyrzysk.

Projekt utworzenia w 2022 
roku Parku Krajobrazowego 
Dolina Noteci zakłada obję-
cie tą formą ochrony przy-
rody obszaru o powierzchni 
około 39 tys. ha na terenie 
gmin: Białośliwie, Chodzież, 
Czarnków, miasto Czarnków, 
Kaczory, Miasteczko Krajeń-
skie, Szamocin, Trzcianka, 
Ujście, Wyrzysk, Wieleń. 

Teren objęty jest obecnie 
kilkoma formami ochrony 
przyrody. To np. obszar chro-
nionego krajobrazu „Doli-
na Noteci”, specjalny obszar 
ochrony siedlisk ptaków czy 
Nadnoteckie Łęgi. Projekto-
wany park (również zazna-
czony na mapce) miałby ob-
jąć jedną z najlepiej zacho-
wanych bagiennych dolin 
rzecznych w zachodniej Pol-
sce. Torfowiska niskie i zale-
wowe łąki stanowią znakomi-
tą ostoję dla wielu gatunków 
ptaków.

Czas pokaże, czy te pomy-
sły wejdą w życie i na tere-
nie naszego województwa za 
2 lata będzie funkcjonować 
16 zamiast 14 parków krajo-
brazowych.                            RAKPark krajobrazowy łączy walory kulturowe, przyrodnicze, turystyczne. 
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Wypadki, powstanie, protest…
Jak nazywać to, co wydarzyło się w czerwcu 1956 roku w Poznaniu?

Wiosną 2006 roku w  Po-
znaniu, podczas drogi 
krzyżowej poprzedza-

jącej Święta Wielkanocne, prowa-
dzący ceremonię na placu Adama 
Mickiewicza nazwał wydarzenia Po-
znańskiego Czerwca 1956 roku po-
wstaniem. Równolegle pojawiły się 
publikacje, w których określenie to 
często przywoływano. Ukazała się 
też książka „Widziałem Powstanie. 
Czerwiec 1956”, zawierająca wspo-
mnienia świadków tamtych dni, na-
desłane na konkurs ogłoszony przez 
„Przewodnik Katolicki”. 

Słowo „powstanie” w odniesieniu 
do „Czarnego Czwartku” pojawiało 
się już wcześniej, nigdy jednak nie 
było używane w oficjalnych publi-
kacjach na ten temat, traktowano 
je jako formę dodania sobie chwały 
przez uczestników wydarzeń, zrze-
szonych w  związkach kombatan-
ckich Poznańskiego Czerwca. Te-
raz jednak nastąpiło jego oficjal-
ne usankcjonowanie. Zjawisko to, 
dość niespodziewanie spowodowało 
wielkie poruszenie wśród mieszkań-
ców Poznania i historyków. Skwapli-
wie tę retorykę podchwycili człon-
kowie wspomnianych organizacji 
i działacze NSZZ „Solidarność”. Za-
częły pojawiać się publikacje pró-
bujące potwierdzić słuszność tej 
opinii, jednak wśród badaczy prze-
szłości tylko nieliczni zaczęli mó-
wić o poznańskim powstaniu 1956 
roku. W dawnym Zamku Cesarskim 
przy ul. Św. Marcin powstało Muze-
um Powstania Poznańskiego Czerw-
ca 1956; później nazwę poprawiono 
na: Muzeum Powstania Poznańskie-
go – Czerwiec 1956. O powstaniu 
przypomina też tablica-pomnik, od-
słonięta u zbiegu ulic J. Kochanow-
skiego i J.H. Dąbrowskiego. Nagle, 
niemal z dnia na dzień, robotniczy 
protest urósł do rangi insurekcji na-
rodowowyzwoleńczej. Każda próba 
tonowania i urealniania tej sytuacji 
spotykała się z ostrą reakcją i posą-
dzeniem o brak patriotyzmu. Jed-
nak realia owych czasów były inne.

Poznań  
nie wytrzymuje
Genezą poznańskich wydarzeń 
z czerwca 1956 roku była ekono-
miczna sytuacja Polski schyłkowe-
go okresu stalinizmu. Nie najlep-
sza sytuacja gospodarcza, połączo-
na z kosztami intensywnych zbro-
jeń, doprowadziła do pogorszenia 
warunków bytowania ludzi – także 
tych, którzy programowo byli trak-
towali jako społeczna elita: środo-
wisk robotniczych. Realia codzien-
nego życia, rodzące frustrację, 
a z czasem odruch protestu wyra-
ziście odbiegały od głoszonej przez 
władze propagandy. W kręgach wła-
dzy nie przygotowano metod roz-
ładowujących napięcia społeczne, 
nie radzono sobie z oceną przyczyn 
powstałej sytuacji. Zdawano sobie 
jednak sprawę z narastających trud-

ności, a swoistym probierzem wy-
trzymałości środowisk robotniczych 
była postawa robotników Poznania 
– miasta znanego z rządności i dy-
scypliny. „Jeżeli Poznań nie wytrzy-
muje, to już jest naprawdę źle”.

Sytuacja taka nastąpiła wiosną 
1956 roku. Stopniowo pogarszają-
ce się warunki pracy i codzienne-
go życia doprowadziły do wyczer-
pania się cierpliwości robotników. 

26 czerwca 1956 roku do Warsza-
wy udała się delegacja, która mia-
ła w tej kwestii przeprowadzić roz-
mowy w Ministerstwie Przemysłu 
Metalowego i w Zarządzie Głów-
nym Związku Zawodowego Meta-
lowców. Wysłannicy nie osiągnęli 
jednak swoich celów. 

Tego było za wiele. Rankiem 28 
czerwca robotnicy pierwszej zmia-
ny w fabryce Cegielskiego (wtedy 
Zakłady im. Józefa Stalina) przyby-
li do zakładu, ale nie podjęli pracy 
i  połączyli się z  kolegami, którzy 
zakończyli swoją zmianę. Wszyscy 
wyszli w wielkim pochodzie na uli-
cę F. Dzierżyńskiego (obecnie ul. 28 
Czerwca 1956 r.) i ruszyli w kierun-
ku centrum miasta. Po drodze do-
łączyli do nich pracownicy innych 
firm, m.in. Zakładów Naprawczych 
Taboru Kolejowego. Był to bardzo 
charakterystyczny pochód ludzi, 
przeważnie w robotniczych dreli-

chach, maszerujących przy wtórze 
rytmu drewnianych podeszew robo-
czych butów. Tłum skandował hasła 
żądające poprawy warunków pracy 
i bytowania. 

50 tysięcy na placu
W miarę upływu czasu do protestu-
jących zaczęły przyłączać się osoby 
z zewnątrz, a także… funkcjonariu-
sze Służby Bezpieczeństwa po cy-

wilnemu, którzy zaczęli potajemnie 
fotografować uczestników pochodu. 
Pojawiły się też spontanicznie wyko-
nywane transparenty z hasłami by-
towymi, później także politycznymi 
i religijnymi. Maszerujący śpiewa-
li hymn państwowy, „Rotę” i pieś-
ni religijne. 

Pochód kroczył dość okręż-
ną drogą, przez dzisiejsze ulice 28 
Czerwca, Roboczą, Towarową, most 
Dworcowy, teren Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich, następ-
nie ulicami Bukowską, Kraszew-
skiego, Gajową – na plac Adama 
Mickiewicza. Tłum zajął cały plac 
przed dawnym Zamkiem Cesarskim 
(wtedy siedzibą Miejskiej Rady Na-
rodowej). Obok był „biały domek”, 
czyli niedawno wybudowana siedzi-
ba Komitetu Wojewódzkiego Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej. Przemarsz, choć w gorącej at-
mosferze, przebiegał z zachowaniem 

dyscypliny, nie było najmniejszych 
przypadków złamania porządku czy 
aktów wandalizmu. Nikt nie myślał 
o walce, pochód był w pełni spon-
taniczny, bez kierownictwa i przy-
wództwa. Na placu było wtedy około 
50 tysięcy ludzi.

Po przybyciu demonstrujących 
na miejsce nastąpił sytuacyjny im-
pas. Urzędnicy i działacze partyjni, 
zaskoczeni rozwojem sytuacji, nie-
mający dyrektyw z Warszawy, nie 
wiedzieli, jak postąpić. Rezultatów 
nie przyniosły rozmowy protestują-
cych z sekretarzem propagandy KW 
PZPR Wincentym Kraśką i z prze-
wodniczącym Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej Franciszkiem 
Frąckowiakiem. Wreszcie, widząc 
bezskuteczność demonstracji, nie-
którzy uczestnicy nawet zaczęli się 
rozchodzić, część robotników po-
wróciła do fabryk.

Lawina ruszyła
Przełom w rozwoju wydarzeń na-
stąpił po godzinie 10. Wówczas 
wśród zebranych rozeszła się po-
głoska o  aresztowaniu delegacji 
robotniczej i przetrzymywaniu jej 
członków w areszcie przy ul. Młyń-
skiej. Delegaci, którzy znajdowali 
się wśród demonstrantów, próbo-
wali dementować te wieści, ale ich 
nie słuchano. Lawina ruszyła. Pro-
testujący weszli do gmachu Komite-
tu Wojewódzkiego PZPR i częścio-
wo zdemolowali niektóre pomiesz-
czenia. Główna fala demonstrantów 
udała się na ul. Młyńską. Wtargnię-
to na teren aresztu, odebrano broń 
strażnikom i uwolniono więźniów. 
Rozbrojono milicjantów z Komendy 
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej 
(późniejsze Collegium Iuridicum 
UAM), a wkrótce manifestanci do-
tarli pod gmach Urzędu Bezpieczeń-
stwa przy ul. Kochanowskiego. Tam 
padły pierwsze strzały – do dziś nie 
wiadomo, z której strony najpierw. 

Doszło wtedy do dramatycznych 
wydarzeń, których chronologia za-
warta w różnych relacjach i opisach 
niekiedy jest inna. Demonstranci 
dysponowali bronią zabraną straż-
nikom więzienia, milicjantom, zdo-
bytą w magazynach studiów wojsko-
wych poznańskich uczelni, potem 
również żołnierzom. Po obydwu 
stronach panowało zamieszanie 
i wyraźnie widoczny był brak kie-
rownictwa. Narastała też radykali-
zacja postaw. Symbolem tych chwil 
stała się postawa trzech tramwaja-
rek, które trzymając flagę narodo-
wą, ruszyły pod gmach UB, oraz to, 
co wydarzyło się z trzynastoletnim 
chłopcem, Romkiem Strzałkow-
skim, który zginął w do dziś nieusta-
lonych okolicznościach. Z zapałem 
też niszczono anteny urządzeń za-
głuszających zachodnie stacje radio-
we, zainstalowane w budynku Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych na 
narożniku ulic A. Mickiewicza i J.H. 
Dąbrowskiego. W tym czasie do de-
monstrantów – robotników, którzy 
ruszyli nad ranem, zaczęli sponta-
nicznie dołączać młodzi mieszkań-
cy Poznania. Ich motywacja była 

polityczna, ale wynikała też z chęci 
przeżycia przygody; często byli to 
zwykli gapie. Rozpoczęły się rozru-
chy, z użyciem zdobytej broni. Tu 
i ówdzie doszło do samosądów na 
pracownikach UB. Mieszkańcy Po-
znania odreagowywali ponure do-
świadczenia stalinowskiej władzy.

Czołgi i ofiary
Początkowo próbowali interwenio-
wać zdezorientowani czołgiści ze 
szkoły wojsk pancernych na Go-
lęcinie. Dziś wiadomo, że decyzja 
o zbrojnej pacyfikacji Poznania za-
padła w Warszawie już o godzinie 
10. Sześć godzin później pod miasto 
sprowadzono czołgi dwóch dywizji 
pancernych i żołnierzy dwóch dy-
wizji piechoty. Część tych sił wkro-
czyła do Poznania, ale do walk ulicz-
nych nie doszło, z armat oddano tyl-
ko trzy strzały. 

29 czerwca strzelanina, słyszana 
w różnych częściach Poznania, stop-
niowo wygasała. 

W czasie tych wydarzeń zginę-
ło 58 osób, ranne (według usta-
leń pionu śledczego IPN) zostały 
283. Jeszcze 28 czerwca rozpoczę-
to aresztowania najaktywniejszych 
uczestników wydarzeń; łącznie do 
początku sierpnia zatrzymano 746 
osób. Rozpoczęło się brutalne do-
chodzenie. Wszystkich dotknęły 
represje, niektórym aresztowanym 
wytoczono proces transmitowa-
ny przez radio. Do niechlubnej hi-
storii Poznańskiego Czerwca 1956 
roku przeszło przemówienie Józefa 
Cyrankiewicza, wygłoszone z roz-
głośni przy ul. R. Berwińskiego. Pre-
mier groził odrąbywaniem ramie-
nia, które zostanie podniesione na 
Polskę Ludową. Kilka miesięcy póź-
niej doszło do przemian paździer-
nikowych. Uczestnicy poznańskich 
wydarzeń z 28-29 czerwca jeszcze 
przez wiele lat odczuwali ich skut-
ki. Dziś przyjmuje się, że Poznań-
ski Czerwiec znacznie przyspieszył 
przemiany w kraju.

Bez kierownictwa
Z przebiegu wydarzeń wynika, że 
Poznański Czerwiec nie był po-
wstaniem (a tym bardziej „ograni-
czonym”), gdyż nie powstał żaden 
ośrodek kierowniczy. Najpewniej 
chodziło o sprowokowanie demon-
strantów do zdecydowanych wystą-
pień, najlepiej zbrojnych, by moż-
na było dokonać pacyfikacji miasta 
i uzasadnić stalinowską tezę o na-
rastaniu walki klasowej w  miarę 
triumfu socjalizmu. 

Pozostaje ustalenie nazwy, jaką 
należy określić wydarzenia z 1956 
roku. Przez wiele lat używano okre-
ślenia „wypadki poznańskie”. Ter-
min ten minimalizuje znaczenie 
tego, co wydarzyło się wtedy w mie-
ście. Powstania jednak nie było. Wy-
daje się, że najtrafniejszym określe-
niem byłby „poznański protest”. Pro-
test jak najbardziej pokojowy, który 
z czasem przerodził się w zbrojne 
zamieszki o nie do końca jasnej ge-
nezie. Jej ustalenie to zadanie stojące 
jeszcze przed historykami. z

Marek Rezler
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Od 1981 roku na placu, gdzie 25 lat wcześniej zgromadziło się 50 tysięcy de-
monstrantów, czerwcowe wydarzenia upamiętniają Poznańskie Krzyże.

„Jeżeli Poznań nie wytrzymuje, to już jest 
naprawdę źle”

t
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Edukacyjna wycieczka po Wielkopolsce
Jakie propozycje kształcenia oferują szkoły prowadzone przez samorząd województwa?

Ruszył letni nabór do szkół 
prowadzonych przez Samo-
rząd Województwa Wielko-

polskiego. To głównie placówki bę-
dące kontynuacją najlepszych tra-
dycji dawnych liceów medycznych, 
które kształciły pielęgniarki i położ-
ne, ale też jednostki dla młodzieży 
o szczególnych potrzebach eduka-
cyjnych.

Dynamiczny rynek pracy nie-
ustannie weryfikuje zapotrzebo-
wanie na zawody. Szkoły wycho-
dzą temu naprzeciw, uruchamiając 
wciąż nowe kierunki, na których na-
uka możliwa jest w trybie stacjonar-
nym i zaocznym. Jakie atuty pod-
kreślają dyrektorzy samorządowych 
placówek? 

W  Wielkopolskim Samorządo-
wym Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego nr 1 przy 
ul. Szamarzewskiego w  Poznaniu 
od tego roku rozpoczyna się kształ-
cenie na nowym kierunku – po-
dolog. Centrum dysponuje dosko-
nale wyposażonymi pracowniami 
(m.in. wizażu, kosmetyczną, ap-
teczną), co przy dobrze wykwalifi-
kowanej kadrze dydaktycznej daje 
efekt w postaci zdawalności egzami-
nów zawodowych na poziomie nie-
mal 100 proc. Druga z poznańskich 

szkół tego typu (WSCKZiU nr 2, ul. 
Mostowa) może poszczycić się nie-
dawno ukończonym gruntownym 
remontem i przeprowadzoną rewi-
talizacją. Wśród kilkunastu możli-
wych tam do zdobycia zawodów są 
m.in. technicy dentystyczni, higie-
nistki i asystentki stomatologiczne, 
opiekunowie medyczni. W  skład 
tego centrum wchodzi także Kole-
gium Pracowników Służb Społecz-
nych, które jako jedyne w Wielko-
polsce kształci bezpłatnie tak po-
trzebnych obecnie pracowników 
socjalnych. 

WSCKZiU w  Gnieźnie kształ-
ci głównie w zawodach okołome-

dycznych oraz społecznych i  ma 
bogatą tradycję. Osiąga też bardzo 
wysokie wyniki nauczania. Z kolei 
WSCKZiU we Wrześni może po-
szczycić się dynamicznym rozwo-
jem, przejawiającym się mnóstwem 
różnorodnych kierunków kształce-
nia, np. florystek, logistyków, tech-
ników usług kosmetycznych i  in-
nych, proponowanych w zależno-
ści od zainteresowania i zapotrze-
bowania na rynku pracy. 

Natomiast koniński „Medyk”, 
bo tak potocznie nazywane są te 
szkoły, proponuje dotychczaso-
we kierunki. Wskazuje przy tym 
na nowe, poszerzone uprawnienia 

opiekunów medycznych, którzy od-
tąd będą kształceni przez 3 seme-
stry. Ponadto będzie tam otwarte 
Liceum Ogólnokształcące dla Do-
rosłych. Zainteresowani podjęciem 
nauki w szkole tego typu, a miesz-
kający w pobliżu Ostrowa, mogą 
przyjrzeć się ofercie tamtejszego 
WSCKZiU. Wyspecjalizowana ka-
dra, nowoczesne pracownie przed-
miotowe, wysokie wyniki kształce-
nia i atrakcyjne formy aktywności 
ruchowej to główne atuty szkoły. 

Dwa spośród WSCKZiU znajdu-
ją się na obrzeżach naszego regionu. 
Pierwsze z nich, w Rawiczu, szczy-
ci się wieloletnią tradycją w kształ-

ceniu kadr społecznych i medycz-
nych, dysponuje miejscami w  in-
ternacie i daje szeroką możliwość 
rozwijania pasji oraz zainteresowań. 
O dynamicznym rozwoju kolejnej ze 
szkół – w Złotowie – świadczy to, że 
obecnie prowadzi z dużym powo-
dzeniem nabór aż na 18 kierunków 
kształcenia.

Nieopodal Piły, w Starej Łubian-
ce, usytuowane jest natomiast Wiel-
kopolskie Samorządowe Centrum 
Edukacji i Terapii. Absolwenci szkół 
podstawowych mogą tam konty-
nuować naukę w  liceum ogólno-
kształcącym, technikum i w szko-
le branżowej. Od 10 lat przyjazne 
i bezpieczne miejsce znajdują w tej 
szkole uczniowie ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi – spek-
trum autyzmu oraz lekkimi i umiar-
kowanymi niepełnosprawnościami. 

Jak w skrócie określić atuty placó-
wek prowadzonych przez samorząd 
województwa? Z pewnością na wy-
bór ich oferty (choćby już w trwają-
cym letnim naborze) mogą wpłynąć: 
dogodna lokalizacja szkół, różno-
rodność kierunków i wysoki poziom 
kształcenia, duże nakłady inwesty-
cyjne ponoszone na infrastrukturę, 
systemy stypendialne czy bezpłatna 
nauka.                                            ABO
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Dobrze wyposażone pracownie (jak przy ul. Mostowej w Poznaniu) i świetna atmosfera (na zdjęciu słuchacze szkoły 
przy ul. Szamarzewskiego w Poznaniu) to atuty marszałkowskich placówek.
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WOJEWÓDZKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU
www.brd.poznan.pl

PPiięęćć  wwoojjeewwóóddzzkkiicchh  oośśrrooddkkóóww  rruu--
cchhuu  ddrrooggoowweeggoo  ccyykklliicczznniiee  ddoo--
ppoossaażżaa  ww  nniieezzbbęęddnnyy  sspprrzzęętt  jjeedd--
nnoossttkkii  oocchhoottnniicczzeejj  ssttrraażżyy  ppoo--
żżaarrnneejj,,  ppoolliiccjjii  oorraazz  ssłłuużżbb  rraattuunn--
kkoowwyycchh..  

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.

MMaarreekk  SSzzyykkoorr  WWOORRDD  PPoozznnaańń

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.

MMaarreekk  SSzzyykkoorr  WWOORRDD  PPoozznnaańń

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.

Ważne zmiany w kodeksie drogowym
20 maja w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu odbyła się konferencja  
dotycząca wchodzących w życie korekt w przepisach ruchu drogowego.

20 maja weszły w  ży-
cie przepisy, któ-
re regulują kwestie 

związane z poruszaniem się 
hulajnóg elektrycznych oraz 
innych urządzeń. Czym jest 
hulajnoga elektryczna, urzą-
dzenie transportu osobistego 
i urządzenie wspomagające? 
Poniżej kilka definicji oraz za-
sad korzystania z tych pojaz-
dów. 

Hulajnoga elektryczna
To pojazd napędzany elek-
trycznie, dwuosiowy, z  kie-
rownicą, bez siedzenia i pe-
dałów, konstrukcyjnie prze-
znaczony do poruszania się 
wyłącznie przez kierującego 
znajdującego się na tym po-
jeździe. 

Hulajnogą elektryczną nale-
ży poruszać się po drodze dla 
rowerów lub na pasie ruchu 
dla rowerów. Poruszanie na 
jezdni jest obowiązkowe, gdy 
ruch pojazdów odbywa się po 
niej z dozwoloną prędkością 
nie większą niż 30 km/h oraz 
brakuje drogi dla rowerów lub 
pasa ruchu dla rowerów. Hu-
lajnogą elektryczną dozwo-
lone jest również poruszanie 
się po chodniku, w momen-
cie, gdy ruch pojazdów na 
jezdni odbywa się z dozwo-
loną prędkością większą niż 
30 km/h oraz brakuje drogi 
dla rowerów lub pasa ruchu 
dla rowerów.

Należy pamiętać, że do-
puszczalna prędkość hulaj-
nogi elektrycznej wynosi 20 
km/h. Natomiast na chodni-
ku oraz drodze dla pieszych 
prędkość hulajnogi powinna 

być zbliżona do prędkości pie-
szego. W tym przypadku rów-
nież kierujący hulajnogą musi 
bezwzględnie ustąpić pierw-
szeństwa pieszym.

Kto może poruszać się ta-
kim sprzętem?  

Hulajnogami elektrycznymi 
mogą jeździć osoby w wieku 
10-18 lat, które posiadają kar-
tę rowerową lub prawo jaz-
dy kat. „AM”, „A1”, „B1”, „T”. Od 
osób pełnoletnich nie wyma-
ga się żadnych uprawnień.

Dzieci do lat 10 mają za-
kaz poruszania się hulajno-
gą elektryczną. Wyjątek sta-
nowi przepis mówiący o tym, 
że dziecko do 10. roku życia 
może poruszać się hulajnogą 
elektryczną w strefie zamiesz-
kania, ale wyłącznie pod opie-
ką osoby dorosłej. 

Czas na UTO
Urządzenie transportu oso-
bistego (UTO) – to pojazd na-
pędzany elektrycznie, z wyłą-
czeniem hulajnogi elektrycz-
nej, bez siedzenia i pedałów, 
konstrukcyjnie przeznaczony 
do poruszania się wyłącznie 
przez kierującego znajdują-
cego się na tym pojeździe. 
Do UTO możemy zaliczyć np. 
deskorolkę elektryczną oraz 
inne urządzenia samopozio-
mujące. 

Urządzeniem transportu 
osobistego należy poruszać 
się po drodze dla rowerów. 
Jazda po chodniku lub drodze 
dla pieszych jest dozwolona 
tylko wtedy, gdy brakuje wy-
dzielonej drogi dla rowerów. 
Dopuszczalna prędkość tych 
urządzeń wynosi 20 km/h, 

natomiast na chodniku oraz 
drodze dla pieszych prędkość 
urządzenia transportu osobi-
stego powinna być zbliżona 
do prędkości pieszego z ko-
niecznością udzielenia pierw-
szeństwa pieszym.

Kto może poruszać się ta-
kim urządzeniem transportu 
osobistego?

 Jeśli chodzi o wiek i upraw-
nienia, to zasady są takie 
same, jak w przypadku hulaj-
nóg elektrycznych. Dzieci do 
lat 10 mają zakaz poruszania 
się urządzeniami transportu 
osobistego. Wyjątek stano-
wi przepis mówiący o  tym, 
że dziecko do 10. roku życia 
może poruszać się urządze-
niem transportu osobistego 
w  strefie zamieszkania, ale 
wyłącznie pod opieką osoby 
dorosłej.

Sprzęt, który  
wspomaga ruch
Urządzenie wspomagające 
ruch – urządzenie lub sprzęt 
sportowo-rekreacyjny, prze-
znaczone do poruszania się 
osoby w pozycji stojącej, na-
pędzane siłą mięśni. To m.in. 
rolki, wrotki, deskorolka, hu-
lajnoga, ale napędzana siłą 
mięśni. 

Urządzeniami tymi mogą 
poruszać się wszyscy, bez 
ograniczeń wiekowych. Bar-
dzo istotne jest to, że osoby 
korzystające z tych urządzeń 
są obowiązane korzystać 
z chodnika, drogi dla pieszych 
lub drogi dla rowerów. Na dro-
dze dla rowerów obowiązuje 
ruch prawostronny. Korzysta-
jąc z tych urządzeń na chod-

niku i na drodze dla pieszych, 
użytkownik powinien poru-
szać się z prędkością zbliżoną 
do prędkości pieszego.

W strefie zamieszkania oso-
ba korzystająca z urządzenia 
wspomagającego ruch ko-
rzysta z całej szerokości drogi 
i ma pierwszeństwo przed po-
jazdem, natomiast jest obo-
wiązana do udzielenia pierw-
szeństwa pieszemu. 

Hulajnogi na postoju…
Warto również poruszyć kwe-
stie związane z postojem hu-
lajnóg elektrycznych.

Postój tych pojazdów do-
puszcza się na chodniku 
w  miejscu do tego wyzna-
czonym, a w razie braku ta-
kiego miejsca, jak najbliżej 
zewnętrznej krawędzi chod-
nika, najbardziej oddalonej od 
jezdni oraz równolegle do tej 
krawędzi, pod warunkiem że 
nie obowiązuje zakaz postoju 
lub zatrzymywania się, a tak-
że szerokość chodnika pozo-
stawiona dla pieszych nie jest 
mniejsza niż 1,5 metra. 

Zakaz holowania  
i jazdy tyłem
Jako użytkownicy hulajnóg 
elektrycznych oraz urządzeń 
transportu osobistego powin-
niśmy także pamiętać, czego 
przepisy nam zabraniają, na 
przykład: ciągnięcia i  holo-
wania innego pojazdu, prze-
wożenia innej osoby, zwie-
rzęcia lub ładunku, kierowa-
nia w  stanie nietrzeźwości, 
w stanie po użyciu alkoholu 
lub środka działającego po-
dobnie do alkoholu.

Dodatkowo, użytkownicy 
urządzeń transportu osobi-
stego mają zakaz czepiania 
się pojazdów. 

Natomiast osoby korzysta-
jące z urządzeń wspomagają-
cych ruch, np. z rolek, desko-
rolek oraz zwykłych hulajnóg 
powinny pamiętać o  zaka-
zie: przewożenia innej osoby, 
zwierzęcia lub ładunku; ciąg-
nięcia pojazdu lub ładunku; 
czepiania się pojazdów, po-
ruszania się tyłem, porusza-
nia się w stanie nietrzeźwo-
ści, w stanie po użyciu alko-
holu lub środka działającego 
podobnie do alkoholu.

W  przypadku kierowania 
w stanie nietrzeźwości, w sta-
nie po użyciu alkoholu lub 
środka działającego podobnie 
do alkoholu hulajnogą elek-
tryczną, urządzeniem trans-
portu osobistego lub urządze-
niem wspomagającym ruch, 
użytkownik zostanie ukarany 
mandatem karnym bądź zo-
stanie skierowany wniosek do 
sądu o jego ukaranie. 

Bezpieczeństwo  
pieszych
Od 1 czerwca 2021 roku zmie-
niły się przepisy o użytkowni-
kach dróg. Zgodnie z ustawą 
Prawo o  ruchu drogowym 
uczestnikiem ruchu jest pie-
szy, kierujący, a  także każ-
da inna osoba przebywająca 
w pojeździe lub na pojeździe 
znajdującym się na drodze.

Zaczęły obowiązywać zmia-
ny dotyczące w głównej mie-
rze pieszych poruszających się 
po drodze. Do tej pory pieszy 
znajdujący się na przejściu dla 

pieszych miał pierwszeństwo 
przed nadjeżdżającym pojaz-
dem. Od 1 czerwca 2021 roku 
pieszy, już wchodząc na przej-
ście dla pieszych, ma pierw-
szeństwo przed nadjeżdżają-
cym pojazdem. 

W  związku z  tym kierują-
cy pojazdem, zbliżając się do 
przejścia dla pieszych, obo-
wiązani są zachować szcze-
gólną ostrożność, zmniejszyć 
prędkość, tak aby nie narazić 
na niebezpieczeństwo piesze-
go znajdującego się na tym 
przejściu albo na nie wcho-
dzącego i ustąpić pierwszeń-
stwa pieszemu znajdujące-
mu się na tym przejściu albo 
wchodzącemu na to przejście.

Należy jednak pamiętać, że 
nie zmieniają się przepisy od-
nośnie do zachowania się pie-
szych względem tramwajów. 

Od początku czerwca pie-
szemu wchodzącemu lub 
przechodzącemu przez jezd-
nię lub torowisko, w tym rów-
nież na przejściu dla pieszych, 
zakazuje się korzystać z tele-
fonu lub innego urządzenia 
elektronicznego, który będzie 
prowadzić do ograniczenia 
możliwości obserwacji drogi. 

Ważną informacją dla kie-
rowców są zapisy dotyczą-
ce dopuszczalnej prędkości 
na obszarze zabudowanym. 
Do tej pory dopuszczalna 
prędkość w  obszarze zabu-
dowanym wynosiła 60 km/h 
w godz. 23-5. Od 1 czerwca 
2021 roku przez całą dobę kie-
rowcy obowiązani są poruszać 
się z prędkością do 50 km/h. 

Wydział Ruchu Drogowego  
KWP w Poznaniu
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Konferencja w poznańskim WORD z udziałem gości z KW Policji i Automobilklubu Wielkopolski.
FO

T.
  M

A
RE

K 
SZ

YK
O

R
Hulajnogę można zostawić na chodniku w miejscu do tego wyznaczonym.
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Polsko-irlandzkie szkolenia dla aktywnych kobiet
W  maju rozpoczęły się sy-
multaniczne warsztaty on-
-line dla kobiet: rolniczek, 
wytwórczyń i przedsiębior-
czyń z terenu LGD Trakt Pia-
stów (powiaty poznański 
i gnieźnieński) oraz obsza-
ru Kerry LAG w Irlandii – od-
powiednika polskiego LGD. 

Warsztaty są częścią mię-
dzynarodowego, polsko-ir-
landzkiego projektu pod na-
zwą „Kobiety aktywne w spo-
łeczeństwie”.

Umowę partnerską pomię-
dzy obiema grupami podpi-
sano w listopadzie 2020 roku. 
Budżet projektu wynosi 1 mln 
zł. Środki pochodzą z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

Celem współpracy jest pod-
niesienie społecznych i  go-
spodarczych kompetencji ko-
biet oraz promocja lokalnych 

tradycji. W  strategii rozwo-
ju LGD Trakt Piastów kobiety 
mają szczególne miejsce, jako 
grupa defaworyzowana w do-
stępie do rynku pracy. Dlatego 
cykl szkoleń, zarówno w Pol-
sce, jak i w Irlandii, przygoto-
wano dla tych samych trzech 
grup kobiet: dla rolniczek –za-
jęcia z samorozwoju i perma-
kultury (projektowanie ekolo-
gicznych siedzib ludzkich), dla 
wytwórczyń produktów lokal-
nych – warsztaty z samoroz-
woju i marketingu interneto-
wego, a dla przedsiębiorczyń 
– szkolenia z marketingu in-
ternetowego i negocjacji w bi-
znesie.

Warsztaty to pierwszy etap 
projektu. Kolejnym będzie 
przygotowanie filmu pro-
mującego jego uczestniczki. 
Opowiedzą one o swoich do-
świadczeniach związanych 

z  prowadzoną działalnością 
i uczestnictwem w projekcie. 
Film będzie zaprezentowany 
szerszej widowni za pośred-
nictwem mediów. 

W trzecim etapie natomiast, 
jeśli sytuacja pandemiczna nie 
będzie przeszkodą, zaplano-
wano warsztaty stacjonarne 
dla uczestniczek. Wreszcie na 
koniec, we wrześniu lub paź-
dzierniku 2021 roku, odbędzie 
się spotkanie grup z obu kra-
jów. Organizatorzy projektu li-
czą na to, że bezpośredni kon-
takt oraz wzajemne poznanie 
specyfiki indywidualnej dzia-
łalności pań przyczyni się do 
nawiązania trwałych kontak-
tów, wymiany informacji i do-
świadczeń, a być może rów-
nież do utworzenia kanałów 
dystrybucji produktów wy-
twarzanych przez uczestnicz-
ki projektu.
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Trzuskołoń (gm. Niechanowo), maj 2021 r., szkolenie dla rolniczek z permakultury, czyli projek-
towania ekologicznego siedzib ludzkich w połączeniu z samoregulującymi się systemami rolni-
czymi na wzór naturalnych. Z prawej – Irena Woźniak, prowadząca zajęcia, a z lewej – Magdalena 
Jankowska z Klin w gm. Czerwonak.

Konkurs dla partnerów KSOW rozstrzygnięty
W maju podpisano 39 umów na kwotę blisko 1,3 miliona złotych.

Przyznane dofinansowanie 
dotyczy inicjatyw o cha-
rakterze nieinwestycyj-

nym. Zgłoszone do konkur-
su wnioski zakładają realiza-
cję szkoleń, spotkań, imprez 
plenerowych, konkursów, fil-
mów, udział w targach i wy-
stawach lub ich organizację, 
ale również przeprowadzenie 
badań, ekspertyz czy też wy-
danie publikacji. 

Konkurs dla partnerów Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiej-
skich (KSOW) ogłaszany jest 
raz do roku przez ministra 
rolnictwa i  rozwoju wsi. Te-
goroczna edycja była już pią-
tą z kolei. Wnioski składano 
w urzędach marszałkowskich 
16 województw. W konkursie 
mogą uczestniczyć jedynie za-
rejestrowani partnerzy KSOW. 
Warto przy tym podkreślić, że 
partnerem KSOW może zostać 
każda zainteresowana osoba 
lub instytucja. Wystarczy, że 
wypełni formularz dostępny 
na portalu www.ksow.pl. 

– W 2021 roku  przeznacza-
my rekordową pulę 1,3 milio-
na złotych na wsparcie ope-
racji partnerów KSOW. Środki 
te pochodzą z pomocy tech-
nicznej Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Realizację wielu 

zadań zaplanowanych w ra-
mach poprzedniego konkur-
su pokrzyżowała pandemia 
koronawirusa. Mamy nadzie-
ję, że tegoroczne inicjatywy 
partnerów KSOW dojdą do 
skutku, a mieszkańcy wielko-
polskiej wsi skorzystają z ich 
rezultatów – mówi wicemar-
szałek Krzysztof Grabowski.

Spośród 55 wniosków 
o  łącznej wartości 2 milio-
nów złotych, które partne-
rzy KSOW złożyli w styczniu 

do Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Wielkopol-
skiego w Poznaniu, wymogi 
formalne oraz merytorycz-
ne spełniło 46 projektów. 29 
kwietnia Zarząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego podjął 
uchwałę w sprawie zatwier-
dzenia listy ocenionych ope-
racji. 

Dostępna pula środków 
umożliwiła przyznanie fun-
duszy na realizację 39 zadań, 
z  kolei 3 kolejne inicjatywy 

mogą zostać objęte częścio-
wym dofinansowaniem. 

W  drugiej połowie maja 
podpisano już umowy na re-
alizację tych operacji. Zakoń-
czenie wszystkich zadań musi 
nastąpić do 2 listopada 2021 
roku. Umowy zakładają zwrot 
do 100 proc. kosztów kwalifi-
kowalnych projektów. 

Co o  dofinansowanych 
przedsięwzięciach mówią 
przedstawiciele partnerów 
KSOW?

– Projekt, na realizację któ-
rego pozyskaliśmy pieniądze 
z KSOW, to kontynuacja wcześ-
niejszych działań podejmowa-
nych na rzecz poprawy jako-
ści powietrza w naszym kraju. 
Jednym z rezultatów projek-
tu będzie „Praktyczny porad-
nik OZE”. Planujemy również 
organizację szkoleń dla ucz-
niów szkół rolniczych i  leś-
nych, nauczycieli, a także do-
radców rolniczych. Staramy się 
kształtować właściwe postawy 
wśród mieszkańców obszarów 
wiejskich – wskazuje Mariusz 
Tatka, dyrektor poznańskiego 
oddziału Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie, któ-
ry do tegorocznego konkursu 
zgłosił projekt „Ochrona klima-
tu – wykorzystanie odnawial-
nych źródeł energii”.

– Przeszkodą dla rozwoju 
obszarów wiejskich jest niski 
poziom współpracy miesz-
kańców, w  tym młodzieży, 
wśród której wzrasta zjawi-
sko migracji do miast. Pro-
ducenci rolni działający sa-
modzielnie przegrywają z sil-
nym otoczeniem handlowo-
-produkcyjnym. Dlatego nasz 
projekt szkoleń, połączonych 
ze spotkaniami w gospodar-
stwach rolnych, ma pokazać 
młodzieży możliwości rozwo-

ju poprzez wspólne inicjaty-
wy, zrzeszanie się w związki 
producenckie w oparciu o ist-
niejące prawo – mówi Adam 
Nowak, prezes Związku Mło-
dzieży Wiejskiej, który zrea-
lizuje projekt pt. „Wielkopol-
ska Sieć Młodych Rolników – 
współpracę czas zacząć”. 

– Operacje realizowane 
w  ramach KSOW są skiero-
wane przede wszystkim na 
wcielanie w  życie konkret-
nych pomysłów, które mają 
na celu rozwój i poprawę życia 
na wsi. Paleta form ich realiza-
cji jest bardzo szeroka. Wiel-
kopolska Izba Rolnicza dzięki 
wsparciu z krajowej sieci orga-
nizuje konferencje, szkolenia, 
spotkania integracyjne oraz 
imprezy plenerowe. Wspiera-
my lokalnych producentów 
rolnych i promujemy produk-
ty z rodzimych gospodarstw, 
dbamy o zachowanie wielko-
polskich tradycji oraz zachę-
camy do aktywności organi-
zacje pozarządowe działające 
na wielkopolskich wsiach – in-
formuje prezes Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej Piotr Walkow-
ski. – W tym roku będziemy 
realizować aż sześć operacji, 
a o szczegółach poinformu-
jemy na stronie internetowej 
i w social mediach.
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Centrum Doradztwa w Brwinowie, oddział w Poznaniu, zrealizuje projekt pn. „Ochrona klimatu 
– wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Na zdjęciu od lewej: Izabela Mroczek – dyrektor 
Departamentu PROW, wicemarszałek Krzysztof Grabowski i dyrektor placówki Mariusz Tatka.
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Czytaj nowy e-magazyn na wrpo.wielkopolskie.pl  
i w portalach lokalnych Prawdziwe „okno na świat”

Zakończyła się kolejna unij-
na inwestycja samorządu 
województwa, tym razem 
ważna dla mieszkańców 
północno-zachodniej czę-
ści powiatu czarnkowsko-
-trzcianeckiego. 

Mowa o trasie liczącej po-
nad 17 kilometrów z  Huty 
Szklanej do Przesiek. Zada-
nie polegało na rozbudowie 
dwóch odcinków DW 123. 
Rozpoczyna się ona na skrzy-
żowaniu z drogą wojewódz-
ką nr 174 w Hucie Szklanej, 
a kończy – na skrzyżowaniu 
z drogą krajową nr 22 w re-
jonie Przesiek (gmina Krzyż 
Wielkopolski). 

Wybudowano nową kon-
strukcję jezdni, skrzyżowa-
nia, dwa jednoprzęsłowe mo-
sty na rzece Człopica. Pojawiły 
się również przepusty drogo-
we, zatoki autobusowe, zjaz-
dy, chodniki i  pobocza. Ro-
boty objęły również likwida-
cję przejazdów kolejowych. 

Prace trwały ponad dwa lata 
i kosztowały blisko 80 mln zł, 
z czego ponad 64 mln zł po-
chodziło z puli unijnej WRPO 
2014+. 

Wyremontowana trasa to 
prawdziwe „okno na świat” dla 
mieszkańców gmin Wieleń, 
Drawsko i  Krzyż Wlkp. Dro-
ga znajduje się niemal przy 
samej granicy z  wojewódz-
twem zachodniopomorskim 

przy szosie krajowej nr 22. Jest 
więc szansa na wzrost atrak-
cyjności tych terenów i nowe 
inwestycje.

W spotkaniu podsumowu-
jącym zakończoną inwesty-
cję, które odbyło się 25 maja, 
wzięli udział marszałek Marek 
Woźniak, wicemarszałek Woj-
ciech Jankowiak oraz radni 
województwa i parlamenta-
rzyści.                                      MARK
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Nowa droga przebiega przez piękne tereny leśne.

Gminy po słonecznej stronie mocy
Któż z nas nie chciałby płacić niskich rachunków za prąd? Dzięki funduszom europejskim jest to możliwe.  
I powietrze w naszym regionie jest nieco czystsze! 

Rachunki za prąd w mie-
siącach letnich spadają 
nawet o 2/3 kwoty. Ma-

rzenie? Nie. Takie efekty daje 
montaż instalacji fotowolta-
icznych na dachach gospo-
darstw domowych. Energia 
pochodząca ze słońca staje 
się coraz bardziej powszech-
na wśród mieszkańców Wiel-
kopolski, także dzięki sporej 
dotacji unijnej z WRPO 2014+.

Niski wkład własny
Zarząd województwa prze-
znaczył ponad 275 mln zł na 
realizację 55 projektów doty-
czących montażu instalacji do 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych (poddziałanie 
3.1.1). Beneficjentami są samo-
rządy i instytucje prywatne.

W  przypadku gmin osta-
tecznym odbiorcą są miesz-
kańcy. Zasada jest prosta. Gmi-
na (lub kilka samorządów), 
która złożyła wniosek o  do-
finansowanie projektu OZE, 
wzięła na siebie kwestie orga-
nizacyjne związane z przed-
sięwzięciem, takie jak nabór 
chętnych, wyłonienie wyko-
nawcy instalacji i nadzór nad 
nim, a zainteresowani miesz-

kańcy musieli jedynie podjąć 
decyzję i wnieść wkład własny.

W praktyce dotacja unijna 
pokrywa około 85 proc. kosz-
tów kwalifikowanych. Miesz-
kaniec dokłada brakujące 15 
proc. oraz płaci za koszty nie-
kwalifikowane, czyli np. poda-
tek VAT. Takie proporcje w po-
dziale kosztów na instalacje 
OZE obowiązywały chociażby 
w projekcie partnerskim gmin 
Suchy Las, Rokietnica i Pusz-

czykowo. Ostatecznie, na tere-
nie trzech gmin zamontowa-
no 273 instalacje fotowolta-
iczne, wytwarzające z energii 
słonecznej energię elektrycz-
ną, oraz 78 kolektorów sło-
necznych. Te ostatnie wyko-
rzystują energię słoneczną do 
podgrzewania wody.

Korzystny był dla mieszkań-
ca ostateczny koszt montażu 
fotowoltaiki. Jeżeli instalacja 
w konkretnym domu koszto-

wała około 25 tys. zł brutto 
(taki był średni koszt pojedyn-
czej realizacji), unijna dotacja 
wyniosła ponad 19 500 zł. 
Oznacza to, że taka inwesty-
cja przy wsparciu z Unii Euro-
pejskiej zwróci się (mniej wię-
cej) w 30-36 miesięcy. 

Więcej w kieszeni 
Drogą proekologicznych roz-
wiązań w energetyce podąża 
na wschodzie Wielkopolski 

gmina Golina. Wraz z sąsiedni-
mi samorządami: Rychwałem, 
Tuliszkowem i Wierzbinkiem, 
przystąpiła do podobnego 
projektu unijnego, którego ce-
lem był zakup i montaż insta-
lacji fotowoltaicznych w bu-
dynkach jednorodzinnych. 
Łącznie, dzięki realizacji pro-
jektu, uruchomiono 668 insta-
lacji fotowoltaicznych, z czego 
prawie 170 w Golinie.

Ci, którzy już skorzysta-
li z dofinansowania i założyli 
w swoich domach instalacje 
OZE, nie mają wątpliwości, że 
była to słuszna decyzja. Jed-
na z mieszkanek Goliny mówi 
nam, że przed zainstalowa-
niem paneli fotowoltaicznych 
rachunki za prąd wynosiły po-
nad 300 zł miesięcznie. Obec-
nie, w okresie dużego nasło-
necznienia, kwota ta maleje 
nawet dziesięciokrotnie! 

Nic więc dziwnego, że roz-
wiązania OZE są koniecznoś-
cią i wspiera je zarząd woje-
wództwa. Na szerszy kon-
tekst tych projektów (nie tylko 
związany z niskimi rachunka-
mi za prąd) wskazywał w maju 
marszałek Marek Woźniak 
podczas podpisywania umów 

OZE z kolejnymi samorządami 
z Turku, Brudzewa, Kawęczy-
na, Wągrowca, a także ze Spół-
dzielnią Mieszkaniową w Gro-
dzisku Wielkopolskim, o czym 
informowaliśmy w poprzed-
nim numerze „Monitora”.

– To kolejny krok w kierun-
ku Europejskiego Zielonego 
Ładu. Wszyscy staramy się 
robić, co w naszej mocy, by 
przeciwstawić się czarnemu 
scenariuszowi naukowców. 
Zagrożenie dla naszego śro-
dowiska jest poważne. Dla-
tego musimy stawiać na OZE 
w miejsce paliw kopalnianych. 
I to się w Wielkopolsce dzieje 
– mówił wówczas marszałek 
Marek Woźniak.

Przypomnijmy, że UE chce 
osiągnąć neutralność klima-
tyczną do 2050 roku, a Wiel-
ka Brytania deklaruje reduk-
cję emisji gazów cieplarnia-
nych do 2030 r. To pokazuje, 
że temat ochrony środowiska 
i klimatu stał się ogólnoświa-
towym trendem. Po „zielo-
nej” stronie mocy jest również 
nasz region. Np. Wielkopolska 
wschodnia planuje osiągnąć 
neutralność klimatyczną do 
2040 roku.                            MARK

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 D
PR

 U
M

W
W

Instalacje fotowoltaiczne na naszych domach to już nie luksus, a potrzeba chwili.
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u Smolarnia: w czasach pandemii nie ma lepszej formy wy-
poczynku niż jazda na rowerze. Dlatego cieszy każda nowa 
inwestycja. Na początku maja otwarto 5-kilometrową drogę 
dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki w północno-zachodniej 
Wielkopolsce. Prowadzi ona nad piękne i położone w lesie je-
zioro Straduń. Trasa domknęła tzw. Pętlę Trzcianecką (ścieżkę 
rowerową liczącą około 18 km). Dofinansowanie unijne wynio-
sło 1,3 mln zł. Oprócz ścieżki projekt objął również wymianę 32 
opraw świetlnych na ledowe. Władze gminy zapowiadają, że 
to nie koniec rowerowych inwestycji. Pozyskano kolejne pół 
mln zł na połączenie ścieżką rowerową Trzcianki z zachodnią 
częścią sołectwa Sarcz.  

u Aglomeracja kalisko-ostrowska: 17 szkół, centrów kształ-
cenia zawodowego i ustawicznego, prowadzących edukację 
młodzieży i dorosłych z tego obszaru, otrzymało środki i urzą-
dzenia do dezynfekcji rąk. Zakup był możliwy dzięki oszczęd-
nościom (ponad 700 tys. zł) wynikającym ze „Strategii zinte-
growanych inwestycji terytorialnych dla rozwoju aglomeracji 
kalisko-ostrowskiej”, na której wdrażanie została wyodrębniona 
specjalna  pula pieniędzy unijnych (z budżetu WRPO 2014+). 

u Bracholin (gm. Wągrowiec): malownicze krajobrazy, bli-
skość przyrody, a także możliwość obserwowania ptaków – to 
propozycje ścieżki przyrodniczej Bracholińska Ostoja. Nieopo-
dal powstał także ośrodek edukacji ekologicznej, w którym 
mogą odbywać się prelekcje, wykłady i warsztaty (także pod 
dachem) z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. To np. nok-
towizor, mikroskop, lornetki czy budka lęgowa z kamerą, które 
pozwalają na różnorodne działania edukacyjne. Projekt gminy 
Wągrowiec otrzymał pół miliona złotych z UE.

u Ostrów Wlkp.: z nietypowych zajęć mogli skorzystać ucznio-
wie z miejscowego Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych. 
Po godzinach lekcyjnych uczyli się… latać dronem. W szkole-
niu wzięło udział 30 uczniów. Podzielono ich na dwie grupy. 
Każda odbyła 20 godzin zajęć – praktycznych i teoretycznych. 
Szkolenie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie z UE. Szkoła 
otrzymała bowiem dotację w wysokości około 20 tys. zł, dzięki 
której możliwe było nie tylko zorganizowanie zajęć, ale przede 
wszystkim zakup drona. Pieniądze udało się pozyskać z więk-
szego projektu unijnego pn. „Kompleksowy program rozwoju 
kształcenia zawodowego młodzieży w powiecie ostrowskim II”, 
którego dofinansowanie unijne wynosi około 1,8 mln zł.  

u Trzcianka: do niedawna mało reprezentacyjne centrum mia-
sta po rewitalizacji przyciąga do siebie mieszkańców. Jest gdzie 
odpocząć, a w Centrum Integracji Społecznej każdy znajdzie coś 
dla siebie. Wewnątrz budynku są sale konferencyjne, wystawo-
we, a także sala widowiskowa. Wszystko to sprzyja organizacji 
zajęć dla dzieci, młodzieży czy seniorów. Już niebawem zrewi-
talizowany plac Pocztowy będzie służyć również jako miejsce 
kulturalnych imprez i koncertów. Dofinansowanie unijne dla 
tego zadania wyniosło ponad 11 mln zł.                                      MARK

Fundusze europejskie dla Wielkopolski na skrótyDebata o przyszłości  
Unii Europejskiej 
Jaka powinna być Europa? Weź udział w dyskusji lub zorganizuj spotkanie.

Uczą się upraw pod szkłem 
Rosną tutaj truskawki, ka-
pusta, a  wszelkie uprawy 
sterowane są za pomocą 
nowoczesnego oprogramo-
wania komputerowego, któ-
re decyduje o parametrach 
ogrzewania, wilgotności po-
wietrza czy oświetlenia. 

Takie warunki do rozwo-
ju i  wszelkich upraw panu-
ją w  jednej z  najnowocześ-
niejszych szklarni w Europie, 
przeznaczonej do celów dy-
daktycznych, która powstała 
przy Zespole Szkół im. Sta-
nisława Mikołajczyka w Opa-
tówku.

Obiekt o powierzchni 800 
m kw. został podzielony na 

cztery strefy. W każdej panu-
je inny mikroklimat, co po-
zwala prowadzić różnorodne 
uprawy rolnicze. Z opatówe-

ckiego „Ogrodnika” korzysta-
ją uczniowie z zespołu szkół, 
którzy kształcą się, by przejąć 
i unowocześniać rodzinne go-

spodarstwa. Teraz – w nowej 
szklarni – będą mieli dostęp 
do najnowszej wiedzy i tech-
nologii. 

W  planach szkoły jest też 
współpraca z wyróżniającymi 
się firmami w zakresie zaopa-
trzenia ogrodnictwa i produk-
cji rolniczej. Szklarnia będzie 
służyła także przedsiębiorcom 
ogrodniczym, którzy będą 
mieli możliwość prowadze-
nia doświadczeń i wdrożeń.

Oprócz szklarni powstał 
także plac manewrowy do 
próbnej nauki jazdy. Powiat 
kaliski na obydwa zadania 
otrzymał około 2,1 mln zł do-
tacji z UE.                             MARK
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W idealnych warunkach mogą rosnąć tutaj wszelkie warzywa. 

Konferencja w  sprawie 
przyszłości Europy to 
setki wydarzeń odbywa-

jących się na żywo i na wielo-
języcznej platformie interne-
towej www.futureu.europa.
eu, za pomocą której każdy 
obywatel Unii może wypo-
wiedzieć się na temat przy-
szłości Europy.

To forum debaty ze społe-
czeństwem obywatelskim UE 
(tj. obywatelami i organizacja-
mi pozarządowymi) na temat 
wyzwań i priorytetów stoją-
cych przed Unią Europejską. 
Obszary tematyczne są nastę-
pujące: zmiany klimatu i śro-

dowisko; zdrowie; zatrudnie-
nie i gospodarka; transforma-
cja cyfrowa; wolności i prawa, 
praworządność, bezpieczeń-
stwo; migracje; edukacja, kul-
tura, młodzież i sport; między-
narodowa rola UE; demokracja 
europejska i inne zagadnienia.

Każdy obywatel UE sam 
zdecyduje, na ile i w jakiej for-
mule zaangażuje się w prace 
konferencji. Sposobów jest kil-
ka. Można po prostu podzielić 
się pomysłem na rozwiązania 
istotnych kwestii, komento-
wać pomysły innych Europej-
czyków, wziąć udział w któ-
rymś z wydarzeń odbywają-

cych się online lub na żywo. Te 
będą przygotowywali zarów-
no indywidualnie obywatele 
Unii, jak i organizacje społecz-
ne, władze krajowe i samorzą-
dowe w całej Europie.

Do tej pory zapowiedzia-
no prawie 600 wydarzeń, 
zgłoszono ponad 3500 po-
mysłów. Wciąż pojawiają się 
kolejne. Stanowiska i opinie, 
prezentowane za pomocą 
platformy oraz podczas wy-
darzeń takich jak sesje ple-
narne konferencji oraz tzw. 
dialogi obywatelskie, będą 
podstawą do przygotowania 
raportu podsumowującego 

dyskusję o  przyszłości Unii 
Europejskiej, który ma zostać 
przedstawiony wiosną 2022 r. 
Raport będzie impulsem do 
podjęcia dyskusji instytucji 
unijnych, w tym Rady Euro-
pejskiej, pod kątem ewentu-
alnych działań następczych na 
forum UE. 

Konferencja podlega trzem 
instytucjom reprezentowa-
nym przez przewodniczące-
go Parlamentu Europejskie-
go, przewodniczącego Rady 
i przewodniczącą Komisji Eu-
ropejskiej, którzy pełnią funk-
cję wspólnego przewodni-
ctwa.                                     MARK
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uBliscy mówią na mnie… Krzysiu.
uW samorządzie najbardziej lubię… możliwość pracy na 

rzecz innych.
uBycie Wielkopolaninem oznacza… bycie Polakiem szanu-

jącym wartości.
uPolityka to dla mnie… coś innego niż to, co widzę wokół.
uGdybym musiał zmienić zawód… to bym zmienił.
uGdy skończyłem 18 lat… przestałem popalać papierosy.
uNa starość… mam nadzieję, że będę mógł robić to, na co 

dzisiaj brakuje mi czasu.
u Żałuję, że… na pewne sprawy brakuje mi czasu.
uMoim największym atutem jest… Ocenę zostawiam 

innym.
uMoja największa słabość to… moja słodka tajemnica.
uNikomu dotąd nie mówiłem, że… I niech tak pozostanie.
uWierzę, że… warto być uczciwym.
uMam nadzieję na… to, że będzie jeszcze normalnie.
uKocham… moją rodzinę, od najstarszych do najmłodszych.

Krzysztof Sobczak
u ur. 27 sierpnia 1963 r., Turek
u dyrektor SP ZOZ w Turku
u wybrany z listy PiS w okręgu nr 4
u 10.034 głosy

Krzysztof Sobczak:

Coś innego
niż widzę wokół
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– Jeszcze chwilę poczekamy, 
dwie minutki, może któryś 
z dziennikarzy do nas dołączy 
– zagaiła 11 maja, tuż przed 
rozpoczęciem zdalnej kon-
ferencji prasowej, Anna Pa-
rzyńska-Paschke, rzeczniczka 
prasowa marszałka.

– To jest tak ważna chwila 
dla naszego powiatu, że mo-
żemy czekać nawet cały dzień 
– zapewniał starosta nowoto-
myski Andrzej Wilkoński, za-
nim podpisał z samorządem 
województwa umowy na pra-
wie 6,3 mln zł dotacji z fun-
duszy unijnych w  ramach 
WRPO 2014+.

– Spokojnie, czekać nie 
trzeba, my takie sprawy zała-
twiamy od ręki, niemal bły-
skawicznie – podsumował 
z uśmiechem tę dyskusję mar-
szałek Marek Woźniak.

Majowe posiedzenie Komi-
sji Kultury Fizycznej i Tury-
styki odbywało się w trybie 
zdalnym. Dyrektor Depar-
tamentu Sportu i Turystyki 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Tomasz Wiktor, łączący się 
online, miał za sobą efektow-
ną ściankę ułożonego drew-
na... Nie dawało to spokoju 
radnemu Markowi Sowie, 
który w punkcie „sprawy bie-
żące” zagaił: – Mam pytanie 
do pana dyrektora: to drewno 
za panem to prawdziwe czy 
fototapeta?

– Państwo często występu-
jecie na tle książek, a ja posta-

nowiłem na tle materiału na 
książki – zażartował dyrektor, 
dodając zaraz: – Prawda jest 
taka, że rozpoczęliśmy małą 
przebudowę w domu i zosta-
łem wyrzucony do drewutni.

A bardziej uważni obser-
watorzy mogli w trakcie pre-
zentacji dyrektora usłyszeć 
urozmaicający wystąpie-
nie wiosenny śpiew ptaków. 
Zresztą ptasie trele były cał-
kiem na miejscu, jako że pre-
zentacja traktowała o zreali-
zowanych dzięki samorządo-
wemu wsparciu inwestycjach 
w infrastrukturze turystycz-
nej…

Czym wygodniej dojeżdżać do pracy w urzędzie? Służbowym samochodem, publicznym pociągiem czy też może własnym (lub 
wypożyczonym) rowerem? – zastanawiali się zapewne wicemarszałkowie Wojciech Jankowiak i Krzysztof Grabowski, którzy pod 
koniec maja odwiedzili powiaty kaliski i pleszewski w południowej Wielkopolsce. Rower jest niezłym pomysłem, ale tylko przy 
dobrej pogodzie, inaczej garnitur czy koszulę (jak na otwarciu ścieżki w gminie Ceków-Kolonia) trzeba by zamienić na przeciw-
deszczowe palto. Z widoczną na zdjęciu ciuchcią jest jeszcze inny kłopot, bo to kolej… wąskotorowa i niekoniecznie da się taką 
maszyną (na zdjęciu na stacji w Zbiersku) dojechać do Poznania.

Już od wielu miesięcy sejmikowi 
radni w zasadzie nie spotykają 
się „na żywo”. Pandemia koro-
nawirusa sprawiła, że zarówno 
sesje, jak i posiedzenia komisji 
odbywają się online.
Złożony przez klub PiS wnio-
sek o  odwołanie Marka Goli 
z  funkcji wiceprzewodniczą-
cego sejmiku wymagał jednak 
przeprowadzenia procedury 
głosowania tajnego. Przepisy 
nie przewidują możliwości zro-
bienia tego na odległość, zatem 
14 maja członkowie sejmiku, za-
chowując reżim sanitarny, spot-
kali się w siedzibie UMWW na 
nadzwyczajnej sesji.
Jak widać na załączonym zdję-
ciu, nie tylko radni stęsknili się 
za możliwością obrad „w realu”. 
Także przedstawiciele mediów 
chętnie korzystali z możliwości 
złapania do sitka prawdziwych 
sejmikowych dźwięków.
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– Pan Gola skorzystał z oka-
zji. A takich okazji jest wie-
le. Czy z wszystkich pan ko-
rzysta? Ja czasami chodzę 
wieczorem po mieście i nie 
z każdej okazji korzystam – 
radny PiS Leszek Bierła pod-
czas dyskusji nad wnioskiem 
o  odwołanie Marka Goli 
z funkcji wiceprzewodniczą-

cego sejmiku ze względu na 
wcześniejsze zaszczepienie się 
przeciwko koronawirusowi.
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Widniejący za dyrektorem Tomaszem Wiktorem stos drewna za-
intrygował niektórych uczestników posiedzenia komisji.
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