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Różnorodna piątka
u W dużych miastach stale poszukiwani są specjaliści. Można tu liczyć na wyższe zarobki niż we wschodnich

LUCYNA RÓG

Na korzyść regionów Polski zachodniej przemawia wiele atutów – położenie na szlaku korytarzy transportowych, dobrze rozwinięta sieć miast,
bliskość granic z Niemcami i Czechami, co sprzyja zainteresowaniu
inwestorów i turystów, a do tego rozbudowana infrastruktura lotnicza
i zróżnicowane branże przemysłu.

DARIUSZ GORAJSKI

województwach kraju, a do Niemiec i Czech jest rzut kamieniem. Działają tu niemal wszystkie polskie specjalne
strefy ekonomiczne. Polska zachodnia kusi więc i inwestorów, i nowych mieszkańców
Polska
zachodnia

Mieszkańcy – bardziej otwarci
i przedsiębiorczy

Skąd tak silna pozycja województw
Polski zachodniej? Dr Maciej Tarkowski z Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert
Instytutu Badań nad Gospodarką
Rynkową, podkreśla, że położenie
to tylko jedna z przewag Polski zachodniej, ale równie duże znaczenie w rozwoju tej części kraju miała historia. – Przynajmniej dwukrotnie zapukała do bram Polski zachodniej – mówi dr Tarkowski. – To,
jak wygląda dziś gospodarka naszego kraju, to efekt zaborów i różnego tempa uprzemysłowienia poszczególnych jego części. Można się
oczywiście zastanawiać, czy po ponad stu latach zabory mają jeszcze
jakieś znaczenie. Zapewniam, że jak
najbardziej. W zachodniej części
kraju wykształciła się wtedy klasa
robotnicza, rozwinęły miasta, szkolnictwo i infrastruktura. Kiedy
Wschód nadganiał te braki, na Zachodzie korzystano z tych przewag.
Tym drugim pukaniem do bram był
koniec II wojny światowej, gdy w zamian za Kresy Wschodnie do granic Polski dołączono Ziemie Odzyskane. Oczywiście doszło do zupełnej wymiany ludności na tych
terenach, co prowadziło do wielu
negatywnych kontekstów i problemów z poszukiwaniem tożsamości.
Wkrótce powstały tam też PGR-y,
które upadając po 1989 r., pociągnęły
za sobą gospodarkę mniejszych
miejscowości, gdzie do dziś nie można mówić o dużych perspektywach
dla mieszkańców. Jednocześnie jednak wspomniana wymiana ludności sprawiła, że w zachodniej części
naszego kraju mieszkają ludzie o postawach z reguły mniej konserwatywnych, a bardziej otwartych, a to
przekłada się na przedsiębiorczość
mieszkańców.
Pięć regionów, każdy inny
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Każde z pięciu województw Polski
zachodniej jest bardzo odmienne.
Zachodniopomorskie ma długie tradycje związane z gospodarką morską – przemysłem okrętowym, rybołówstwem i turystyką nadmorską,
a ponad połowa województwa to tereny rolnicze. Region jest czołowym
producentem wyrobów z drewna
i korka (ale nie mebli). Silne są tu także branże produkcji spożywczej i metalowych wyrobów gotowych.

Zachodniopomorskie ma długie tradycje związane z gospodarką morską – przemysłem okrętowym,
rybołówstwem i turystyką nadmorską

Prócz położenia
duże znaczenie
w rozwoju
tej części kraju miała
historia
Lubuskie ma silną pozycję w produkcji skór iwyrobów ze skór wyprawianych, metalowych wyrobów gotowych, mebli oraz samochodów, przyczep inaczep. Za strategiczne dla swojego rozwoju województwo uznaje sektory: celulozowo-papierniczy, drzewny, elektroniczny, spożywczy, szklarski oraz ceramikę budowlaną i sektory maszynowy i biotechnologiczny.
Wielkopolskę uważa się za jedno
z najlepiej rozwiniętych gospodarczo
województw w Polsce, z wysoką koncentracją kapitału zagranicznego idużymi nakładami inwestycyjnymi
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Rozwijają się tam przede wszystkim przemysły: spożywczy, produkcji samochodów, przyczep i naczep,
urządzeń elektrycznych, mebli oraz
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, a także przemysł odzieżowy. Za
sektory wysokich szans uznaje się motoryzacyjny, BPO i logistyczny.
Województwo dolnośląskie, obok
Mazowsza i Śląska, jest uznawane
za najatrakcyjniejszy inwestycyjnie
region Polski. Poziom rozwoju gospodarczego znacznie przekracza
tu średnią krajową. Prawie 60 proc.
osób pracuje tu w usługach, a jeśli
chodzi o produkcję przemysłową,
przeważają produkcja samochodów,
przyczep i naczep, komputerów,
wyrobów elektrotechnicznych
i optycznych oraz produkcja gumy

i tworzyw, artykułów spożywczych
i wyrobów z metali. Strategiczne są
tu także m.in. górnictwo i przetwórstwo rud miedzi i węgla brunatnego oraz wydobycie surowców
skalnych mineralnych. Stolica regionu, Wrocław, to z kolei zagłębie
firm sektora BPO i centrów badawczo-rozwojowych.
Z kolei Opolszczyzna stoi produkcją artykułów spożywczych, chemikaliów i wyrobów chemicznych,
samochodów, przyczep i naczep. Za
sektory wysokich szans uważa się tu
spożywczy, chemiczny i budowlany.
Strefy ekonomiczne
ściągają inwestorów

Województwa Polski zachodniej gęstą siatką pokryły specjalne strefy
ekonomiczne. Swoje tereny ma tu
w sumie 11 z 14 istniejących w Polsce
stref. Te największe to strefy: kostrzyńsko-słubicka, wałbrzyska
(WSSE „Invest-Park”) i legnicka.
Pierwsza z nich ma 41 podstref,
w których działa 165 inwestorów. Do
tej pory zainwestowali tam prawie
6 mld zł, tworząc 28 tys. miejsc pracy. – W podstrefach województwa
lubuskiego pozyskujemy inwestorów z branży: drzewnej, papierniczej, motoryzacyjnej, maszynowej,
elektrotechnicznej i budowlanej. Co
ważne, pomimo braku pomocy publicznej w sektorze transportowym
realizujemy projekty rozwoju branży logistycznej w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem projektów
transgranicznych – informuje Artur
Malec, prezes KSSSE. – W województwie zachodniopomorskim
szczególny nacisk kładziemy na inwestorów z branży metalowej, elektrotechnicznej i budowlanej. Nato-

miast w województwie wielkopolskim szukamy inwestorów z gałęzi
logistycznej, reprezentujących zaawansowane technologie oraz zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem danych.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ma 172 inwestorów, którzy stworzyli 39 tys. miejsc pracy
i zainwestowali w niej prawie 18 mld
zł. Tereny pod kolejne zakłady oferuje w 44 podstrefach w województwach: dolnośląskim, wielkopolskim,
lubuskim i opolskim. – Obserwujemy u nas koncentrację trzech branż:
motoryzacyjnej, spożywczej i AGD
– mówi Barbara Kaśnikowska, prezes WSSE „Invest-Park”.
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna do tej pory wydała 136
zezwoleń na prowadzenie działalności na swoim terenie. Tamtejsze
firmy zatrudniają 11,8 tys. osób i zainwestowały ponad 7 mld zł. – Oferujemy ponad 1,2 tys. ha powierzchni inwestycyjnych w 18
podstrefach - mówi Rafał Jurkowlaniec, prezes LSSE. Przeważają
tam firmy z branży motoryzacyjnej i metalowej. To m.in. Volkswagen Motor Polska, Sitech, Winkelmann, Sanden Manufacturing Polska czy BASF.
Nie wszyscy mają się tu dobrze

Chłonne rynki pracy regionów zachodniej części kraju powodują, że
stale są tu poszukiwani wykwalifikowani pracownicy. Firma Antal
International, która zajmuje się rekrutacją menedżerów i specjalistów, podkreśla, że w tej części Polski największe zapotrzebowanie
jest na specjalistów z sektora finansowego i inżynierów oprogra-

Ra por ty atrakcyj no ści inwestycyjnej polskich regionów
przy go towy wa ne od lat przez
In sty tut Ba dań nad Gos po dar ką Ryn kową po ka zu ją, że powiaty Polski zachodniej są tymi
o naj wyż szej i wy so kiej atrakcyjności dla przemysłu i usług.
Ma ją du żą licz bę wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków, a ko lej ne mię dzy na ro dowe fir my,
otwie ra jąc tu swo je fa bry ki
i biu ra, da ją sy gnał in nym, że
jest to do bre miej sce do prowadzenia biznesu.
Do tego można tu przebierać w ofer tach specjalnych
stref ekonomicznych, bardzo
dobrze rozwinął się tu sektor
instytucji otoczenia biznesu,
jak choćby parki technologiczne czy przemysłowe oraz inkubatory przedsiębiorczości. 

mowania. – W branżach automotive i elektronika brakuje też inżynierów o wąskich specjalizacjach
i z doświadczeniem w konkretnych
technologiach – opowiada Artur Migoń z Antal International.
Przeciętne wynagrodzenia
w województwach Polski zachodniej są wyższe niż te w regionach
na wschodnim krańcu kraju i zbliżone do pensji w Polsce centralnej.
Najwięcej zarabia Dolnoślązak
– 4197 zł brutto (dane GUS za listopad 2014 r.), najmniej mieszkaniec
województwa lubuskiego – 3338 zł
brutto. To nadal więcej niż przeciętne wynagrodzenia na Podlasiu
czy Podkarpaciu, ale mniej niż
w Świętokrzyskiem czy na Lubelszczyźnie.
– Polska zachodnia jest dość mocno zróżnicowana, jeśli chodzi o poziom rozwoju i dobrobytu – podkreśla dr Maciej Tarkowski. – Gdyby posłużyć się sportową klasyfikacją, to
Dolny Śląsk i Wielkopolska byłyby
w pierwszej lidze, województwo zachodniopomorskie – w drugiej, a województwa lubuskie i opolskie
– w trzeciej. Te dwa ostatnie nie mają
dużego ośrodka miejskiego, który
przyciągałby znaczących inwestorów
i młodych wykwalifikowanych pracowników. Bardzo wyraźny w Polsce
zachodniej jest także rozdźwięk między metropoliami takimi jak Wrocław, Poznań czy Szczecin, gdzie warunki do życia są bardzo dobre,
a miejscowościami dawnych PGR-ów, które borykają się z bezrobociem
strukturalnym. Jest to, owszem, bogatsza część naszego kraju, ale nie należy ulegać stereotypom, że wszystko jest tu idealne. Sporo jest tu jeszcze do zrobienia. 
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W najbliższych
latach sporo będzie
się tutaj działo.
Remontuje się kolej,
region czeka
na nową pulę
unijnych dotacji,
a samorządy planują
kolej aglomeracyjną,
obwodnice i nowe
tereny inwestycyjne.

KORNELIA GŁOWACKA-WOLF

W co inwestuje Dolny Śląsk?

LU CYNA RÓG

Dolny Śląsk nadal spore kwoty inwestuje w poprawę infrastruktury transportowej. Duże plany ma tutaj nie tylko kolej, ale także samorząd regionu
i jego największe miasta – Wrocław,
Wałbrzych i Legnica.
Największą inwestycją prowadzoną obecnie przez PKP Polskie
Linie Kolejowe jest modernizacja
linii kolejowej Wrocław – Poznań.
Zmiany obejmują 58 km tej linii, od
Wrocławia do granicy województwa dolnośląskiego, czyli aż 12 stacji i przystan ków oso bowych, 23
prze ja zdy ko le jowe, 21 pe ro nów
i 100 obiek tów in ży nie ryj nych,
w tym siedem mostów. Moderniza cja za koń czy się w tym ro ku,
a prace toczą się już tylko głównie
we Wrocławiu, gdzie trwa przebudowa 10 wiaduktów.
Przejazd z Wrocławia do Poznania najszybszym pociągiem ma zająć godzinę i 40 minut. Linia została
także wyposażona w nowoczesne
urządzenia sterowania ruchem kolejowym i urządzenia kontroli stanów
awaryjnych. Inwestycja pochłonie
ponad 1,3 mld zł, z czego 800 mln zł
to unijna dotacja.
PLK chwali się także, że dzięki pracom na linii Wrocław – Jelenia Góra
w ostatnich latach czas przejazdu
skrócił się tam o ponad półtorej godziny (obecnie to dwie godziny). Teraz modernizowane są tam tory pomiędzy Wojanowem a Jelenią Górą,
a kolejnym etapem prac będzie modernizacja sieci trakcyjnej Żarów – Jaworzyna Śląska i remont stacji w Jeleniej Górze.
Polskie Linie Kolejowe prowadzą
też modernizację mostu granicznego na Nysie Łużyckiej, na odcinku
Bielawa Dolna – Horka. Inwestycja
kosztuje 24 mln zł. Prace również dofinansowuje Unia Europejska.
W nowej perspektywie unijnej
PLK na remonty, przebudowy i modernizacje ponad 400 km linii kolejowych na Dol nym Ślą sku chce
przeznaczyć 2,5 mld zł. – Dzięki kolejnym projektom region zyska bardziej zintegrowaną i dostosowaną
do potrzeb pasażerów i przewoźników towarowych sieć kolejową
– podkreśla Marcin Mochocki, pełnomocnik zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe ds. inwestycji.
Około 800 mln zł w inwestycje drogowe zamierza zainwestować województwo w najbliższych pięciu latach. – Priorytetem jest zakończenie
dolnośląskich zadań obwodnicowych,
m.in. drogi Bielany – Łany – Długołęka, oraz zrealizowanie inwestycji za-

PLK na remonty, przebudowy i modernizacje ponad 400 km linii kolejowych na Dolnym Śląsku przeznaczy 2,5 mld zł

W nowej perspektywie
unijnej na Dolny Śląsk
trafi około 2,2 mld euro.
Aż 415 mln euro region
zamierza wydać
na badania naukowe
i rozwój technologiczny
pewniających pełne skomunikowanie nowo powstałych mostów na Odrze – opowiada Wojciech Zdanowski,
dyrektor departamentu infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego.
Kolej aglomeracyjna,
obwodnice i nowe życie
zabytków

Duże projekty komunikacyjne zamierzają zrealizować także największe
miasta regionu. Wałbrzych pracuje nad
całym systemem usprawnienia komunikacji nie tylko w mieście, ale i w całej aglomeracji wałbrzyskiej liczącej 22
gminy. – To tutaj powstanie instytucja
pośrednicząca aglomeracji– opowiada Arkadiusz Grudzień, rzecznik prasowy wałbrzyskiego magistratu.
– Transport jest więc kwestią kluczową dla jej rozwoju. Mieszkańcy potrzebują wygodnego dojazdu zmiejsca zamieszkania do pracy, a przedsiębiorcy muszą widzieć ułatwienia komunikacyjne, by chcieć tu inwestować. Dlatego stawiamy na bogatą sieć autobusowych połączeń aglomeracyjnych
imiejskich oraz zależy nam na tym, żeby uruchomić kolej aglomeracyjną. Jej
elementem będzie planowany przez
nas park & ride przy dworcu Wałbrzych
Szczawienko oraz centrum przesiadkowe z parkingiem krytym pod centrum handlowym między ulicami Wysockiego i Lubelską.
Za prawie 180 mln zł GDDKiA
i miasto Wałbrzych wybudują także

poszczególne odcinki oczekiwanej
od 15 lat obwodnicy, która rozładuje
korki na biegnącej przez miasto krajowej „35”. Prace mają się rozpocząć
pod koniec tego roku.
W planach Wałbrzycha jest także
rozbudowa stadionu lekkoatletycznego i dalsze inwestycje w Centrum
Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”, które powstało w XIX- i XX-wiecznych
budynkach dawnej kopalni Julia.
Legnica chce natomiast zakończyć przebudowę jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych
miasta – ul. Jaworzyńską, która łączy
centrum z obszarami inwestycyjnymi i gospodarczymi, m.in. ze strefą
ekonomiczną. Planuje także dokończyć południowo-wschodnią obwodnicę miasta, a ponieważ jest ona poza granicami Legnicy, samorząd zabiega o włączenie jej do planu budowy dróg krajowych. – Inwestycja pozwoli skomunikować wielkie osiedla
z terenami przemysłowymi. Będzie
też alternatywą dla płatnej autostrady A4 – tłumaczy Arkadiusz Rodak,
rzecznik prasowy legnickiego magistratu.
W tym roku Legnica zakończy
również trwający od 37 lat remont zabytkowej Akademii Rycerskiej. Miasto wydało na niego ponad 40 mln zł.
To jedna z najwybitniejszych budowli barokowych w regionie. Mieszczą się tam m.in. muzeum i centrum
kultury oraz miejskie instytucje.
Jednym z najważniejszych zadań
Legnicy na najbliższe lata jest także
przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych. – Oferujemy do zagospodarowania ponad 40 ha terenów
doskonale położonych komunikacyjnie ilogistycznie. Połowa tej powierzchni jest włączona przez gminę w granice strefy ekonomicznej – opowiada Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy. – Tereny inwestycyjne sąsiadują
zul. Jaworzyńską, Obwodnicą Zachodnią i autostradą A4. Przygotowaliśmy
już dokumentację budowy dróg
i uzbrojenia w media. Tereny te mogą
być przeznaczone m.in. na działalność

produkcyjną, usługową, rzemieślniczą czy magazynową. Przygotowanie
dokumentacji projektowej kosztowało blisko 850 tys. zł. Prawie 560 tys. tej
to pieniądze unijne.
Wrocław przygotowuje się do dwóch
wielkich imprez – Europejskiej Stolicy
Kultury w2016 r. iigrzysk sportów nieolimpijskich World Games 2017. Podporządkował temu wiele spośród swoich inwestycji. Wplanach jest budowa
trzech nowych muzeów, drugiego stadionu i kolejnego krytego basenu.
Wśród komunikacyjnych projektów
– obwodnica osiedla Leśnica, buspas
na Nowy Dwór, poprowadzenie linii
tramwajowej na Jagodno i Popowice
orazbudowa al. Wielkiej Wyspy.
W nowej perspektywie unijnej na
Dolny Śląsk trafi około 2,2 mld euro.
Najwięcej, bo aż 415 mln euro, region
zamierza wydać na badania naukowe
irozwój technologiczny. Duże pule pieniędzy będą także rozdzielane m.in.
na technologie informacyjno-komunikacyjne (elektroniczne usługi publiczne), gospodarkę niskoemisyjną,
środowisko i zasoby, transport, edukację i rynek pracy.
Nowe zezwolenia,
nowe klastry…

Duże plany mają także największe
na Dol nym Ślą sku stre fy eko no miczne – wałbrzyska i legnicka – i działający na ich terenie inwestorzy.
Do końca 2018 r. na terenie WSSE
„Invest-Park” swoje inwestycje ukończy 51 firm. – Są związane nie tylko
z budową nowych zakładów, ale także rozbudową i powiększeniem już
istniejących i zakupem nowych linii
technologicznych pozwalających na
wprowadzenie na rynek nowych produktów – opowiada Anna Ziarko ze
strefy. O nowe zezwolenia postarały
się tam m.in. firmy 3M Wrocław, Wabco Polska czy wałbrzyska Faurecia.
Invest-Park powołał także klaster
edukacyjny, który stworzyło 46 podmiotów. Ma on zwiększyć dostępność staży i praktyk dla uczniów,
promować szkolnictwo zawodowe

i przyczynić się do powstawania klas
patronackich.
W ubiegłym roku Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała
19 zezwoleń na prowadzenie działalności na swoim terenie. Dotyczyły
głównie reinwestycji firm już tam istniejących. Strefa szacuje, że w związku z tymi zezwoleniami przedsiębiorstwa w najbliższym czasie utworzą ponad 540 nowych miejsc pracy
i zainwestują ponad miliard złotych.
Największe plany mają tam międzynarodowe koncerny. Volkswagen Motor Polska za blisko 246 mln
zł rozbudowuje swój zakład w podstrefie Pol-kowice. Firma Winkelmann zamierza natomiast rozszerzyć swoją produkcję, w co zainwestuje około 150 mln zł.
Z kolei działający w Środzie Śląskiej Pittsburgh Glass Works planuje kupić linię do wytwarzania podzespołów ze szkła laminowanego, które są stosowane w przemyśle samochodowym (120 mln zł i 70 nowych
pracowników).
Nowe linie produkcyjne zamierza
też kupić legnicka Faurecia. Dzięki
nim zacznie produkcję dekoracyjnych elementów kokpitów i paneli
drzwiowych samochodów (24,6 mln
zł i 175 pracowników).
Rozbudowuje się również BASF,
koncern produkujący w Środzie Śląskiej katalizatory emisji dla samochodów osobowych i ciężarowych.
W ubiegłym roku zatrudniła w sumie
260 osób, a docelowo pracę znajdzie
tam ponad 400 osób. Firma zainwestuje około 150 mln euro.
Do końca tego roku strefa spodziewa się wydania około 10 nowych zezwoleń dla firm. – Już dziś możemy
mówić o szansie utworzenia 300 nowych miejsc pracy i nakładach inwestycyjnych sięgających 350 mln zł – zaznacza Rafał Jurkowlaniec, prezes
LSSE. Sama strefa także planuje inwestycje. – W naszych podstrefach
Głogów, Lubin i Polkowice zamierzamy wybudować hale o powierzchni
użytkowej 2,5 tys. m kw. Wten sposób
wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom małych i średnich przedsiębiorców, którzy oprócz dogodnego
połączenia komunikacyjnego poszukują też powierzchni magazynowo-produkcyjnych – tłumaczy Rafał Jurkowlaniec. – W kolejnych latach chcemy elastycznie dopasowywać plany
budowy hal we wszystkich naszych
podstrefach. Będziemy to robić wspólnie z samorządami, w zależności od
oczekiwań inwestorów i planów rozwoju poszczególnych gmin.
W listopadzie ubiegłego roku strefa utworzyła Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny. Firmy, które weszły w jego skład, mają dostęp do nowoczesnych technologii i bazy edukacyjnej,
a także możliwość robienia wspólnych zakupów niższym kosztem (np.
energii) i zyskania unijnych dotacji
na rozwój innowacyjnych projektów.
– Nasz kolejny pomysł to utworzenie
klastra lotniczego – opowiada Dorota Włoch, wiceprezes LSSE. – To jedna z branż wspieranych przez Ministerstwo Gospodarki w ramach nowej koncepcji specjalnych stref ekonomicznych, które mają działać efektywniej na rzecz rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki. Lotnictwo
i produkcja podzespołów lotniczych
to dla nas szansa na nowe miejsca pracy i dalszy rozwój naszych terenów
inwestycyjnych. 
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Wrocław POLSKA ZACHODNIA

Zjednoczona Polska zachodnia
– Jako makroregion
sąsiadujący ze znacznie
silniejszymi regionami
niemieckimi potrzebuje
systemowego wsparcia
państwa – twierdzi Cezary
Przybylski, marszałek
województwa
dolnośląskiego.

KAMILA KUBAT

ROZMOWA Z
CE ZA RYM PRZYBYL SKIM
marszałkiem województwa
dolnośląskiego

JADWIGA TOMASZEWSKA: W ubiegłym roku rząd przyjął Strategię Rozwoju Polski Zachodniej. Dlaczego zatem marszałkowie województw
z zachodniej części kraju zamierzają
jeszcze lobbować w Warszawie? Jaki efekt chcą państwo osiągnąć?

C E ZA RY P RZY BYL
YL SKI : Strategia
Rozwoju Polski Zachodniej to całkowicie oddolna inicjatywa samorządowa. Jej powstanie wynikało
z przekonania, że nasze regiony wiele łączy. Prace nad strategią pozwoliły nam określić obszary, które staR

nowią o sile naszego makroregionu,
ale też wykazały słabości i bariery
rozwojowe.
Zda liś my so bie jed no cześ nie
sprawę, że Polska zachodnia, jako
makroregion sąsiadujący ze znacznie silniejszymi regionami niemiecki mi, po trze bu je syste mowe go
wsparcia państwa. Sama strategia
bowiem nie oznacza, że będziemy
mieli dostęp do nowych środków.
Wprawdzie większość naszych projektów została wpisana w Kontrakty Terytorialne oraz programy krajowe, jednak nie mamy gwarancji,
że wszystkie zostaną zrealizowane
w pełnym wymiarze.
Dlatego musimy ciągle artykułować nasze potrzeby. Mamy ogromny potencjał i chcemy, żeby państwo
nas wspierało w jego wykorzystaniu.
Do tej pory mówiło się głównie
o pomocy dla Polski wschodniej, która infrastrukturalnie ma większe problemy niż inne województwa.
Dlaczego marszałkowie zachodnich, bogatszych województw zaczęli się upominać o osobną pulę
dotacji dla nich?

– Tuż po przystąpieniu Polski do
Unii Europejskiej rzeczywiście zauważalne były różnice w rozwoju infrastrukturalnym wschodniej i zachodniej Polski. Wtedy tworzenie
specjalnych instrumentów wsparcia
dla Polski wschodniej było zrozumiałe. Taki program funkcjonował
w latach 2007-2013, podobny stworzono również w obecnej perspektywie unijnej.

E

Dzisiaj w naszym kraju nadal istnieją obszary wymagające szczególnej interwencji publicznej. Jednak linia podziału nie biegnie już wzdłuż
Wisły i nie dzieli Polski na wschodnią i zachodnią.
Na Dolnym Śląsku i w innych regionach Polski zachodniej takich subregionów wymagających specjalnego wsparcia jest wiele. Dzisiaj nikt na
Dolnym Śląsku nie ma wrażenia, że
jesteśmy jednym z bogatszych regionów. Jeszcze kilka lat temu nasza sytuacja budżetowa była dobra, jednak
wprowadzenie podatku od kopalin
oraz zmiany w regulacjach tzw. janosikowego spowodowały, że nasz budżet uległ dramatycznemu zmniejszeniu. Tylko w tym roku zmuszeni byliśmy dokonać redukcji wydatków
na pozio mie prze kra cza ją cym
100 mln zł.
Jedną z kwestii, na jakie zwracają
uwagę marszałkowie, jest konieczność poprawy infrastruktury
transpor towej. Które inwestycje
są najbardziej dla państwa priorytetowe?

– Rzeczywiście, potrzeby w zakresie inwestycji transportowych – drogowych i kolejowych – są ogromne.
Chodzi tu zarówno o połączenia północ – południe będące fragmentami
europejskich korytarzy łączących
Bałtyk z Adriatykiem, jak i te zapewniające lepszą komunikację naszych
regionów z sąsiadami z Czech i Niemiec. W tym kontekście dla całego
makroregionu kluczowe projekty to
dokończenie dróg ekspresowych S3
i S5 pozwalających na połączenia na-
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szego portu w Świnoujściu i miast
Polski zachodniej z Czechami poprzez granicę w Lubawce i Boboszowie, budowa drogi ekspresowej S11
jako części korytarza TEN-T łączącego Kołobrzeg z Tarnowskimi Górami oraz modernizacja dwóch linii kolejowych E-59 i CE59 relacji Szczecin – Wrocław – Międzylesie oraz Świnoujście – Poznań – Wrocław – Opole
– Kędzierzyn-Koźle. Zupełnie odrębnym, choć strategicznie równie ważnym zadaniem dla całego makroregionu jest modernizacja Odrzańskiej
Drogi Wodnej.
Województwa Polski zachodniej
chcą także wspierać współpracę
gospodarczą swoich regionów, co
ma dotyczyć przede wszystkim
wiodących branż makroregionu.
Jakie działania zamierzają państwo podejmować i które branże
są tymi ważnymi dla całego makroregionu?

– Nasze regiony charakteryzują
się wysokim zróżnicowaniem branż
prze mysłowych. Fun kcjo nu ją tu
liczne firmy nowych technologii,
inicjatywy klastrowe, wysokiej jakości ośrodki akademickie i naukowo-badawcze. Posiadamy bogate zasoby naturalne, w tym szczególnie
istotne dla Dolnego Śląska zasoby
wód mineralnych, miedzi i innych
surowców.
W ra mach wspól nej stra te gii
uzgodniliśmy kluczowe osie współpracy. Zależy nam na utworzeniu
sieci ponadregionalnych specjalistycznych centrów usług medycznych. Mają one pełnić rolę wiodą-
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cych ośrodków przeciwdziałania
nowotworom dla całego makroregio nu. Na Dol nym Ślą sku miał by
dzięki temu powstać nowy szpital
onkologiczny. Pracujemy również
nad rozbudową linii przesyłowych
i sieci elektroenergetycznych Polski za chod niej. Szcze gól ną wa gę
przykładamy do komercjalizacji badań i stworzenia efektywnych oraz
trwałych ram współpracy między
par tne ra mi na u kowy mi i gos po darczymi Polski zachodniej.
Łatwo wyobrazić sobie sytuację,
w któ rej kon kret na ini cja ty wa
czy przed sięw zię cie bę dzie korzystne tylko dla części regionów
Pol ski za chod niej, a nie bę dzie
do ty czyć wszyst kich pię ciu. Jak
za mie rza ją pań stwo roz strzy gać
kwe stie fi nan sowa nia ta kich
działań?

– Każdy z naszych regionów ma
oczywiście własne indywidualne
uwarunkowania i nieco odmienne
potrzeby regionalne. Ich realizację
zapewniamy w ramach własnych
budżetów oraz Regionalnych Progra mów Ope ra cyj nych. Naj waż niej sze, że potra fi liśmy się porozumieć co do inicjatyw, które mają charakter makroregionalny. Liczymy, że takie przedsięwzięcia będą preferowane w programach krajowych. Żeby tak się jednak stało,
potrzebne jest ustalenie precyzyjnych kryteriów i zasad wspierania
pro jek tów po na dre gio nal nych
w programach krajowych. I o to ciągle zabiegamy. 

A

ROZMAWIAŁA JADWIGA TOMASZEWSKA
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„Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego w Leśnym Banku Genów Kostrzyca”
„Różnorodność biologiczna oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią; dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów” (Konwencja o Różnorodności Biologicznej, Rio de Janeiro 1992).
Zachowanie leśnej różnorodności genetycznej jest konieczne
dla zapewnienia ciągłości podstawowych procesów
ekologicznych zachodzących w zbiorowiskach leśnych,
trwałości utrzymania lasu (…) oraz zachowania zasobów
genetycznych dla przyszłych pokoleń (Matras 2013).

Rodzaj jesion (Fraxinus) obejmuje około 60 gatunków drzew
liściastych, z których w Polsce w stanie naturalnym występuje tylko jeden gatunek – jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.), obecny na obszarze całego kraju z wyjątkiem regla
górnego.
Jesion wyniosły jest cennym gatunkiem lasotwórczym. Występuje głównie w lasach łęgowych, rzadziej w innych lasach liściastych i mieszanych. Lasy łęgowe mają olbrzymie
znaczenie ekologiczne i biologiczne. Stabilizują stosunki
wodne, współdecydują o naturalnej retencji wód. Należą
do ekosystemów leśnych, z którymi związana jest najwyższa różnorodność żyjących w nich gatunków.
Jesion wyniosły jest również gatunkiem istotnym z gospodarczego punktu widzenia. Jego drewno pod względem właściwości fizycznych zbliżone jest do drewna dębowego.
Wykorzystywane jest do wyrobu przede wszystkim oklein,
fornirów i parkietów.
Od początku lat 90. XX wieku obserwuje się w Europie wymieranie jesionu wyniosłego. Obecnie procesem chorobowym objęte są drzewostany jesionowe w ponad 20 krajach
Europy, m.in. w Danii, Norwegii, Austrii, Finlandii, Szwecji,
Polsce, na Litwie.
Leśny Bank Genów Kostrzyca utworzony na mocy Zarządzenia
nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
29 grudnia 1995 roku jest działającą na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
jednostką
organizacyjną
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Do podstawowych zadań Leśnego Banku Genów Kostrzyca
należy w szczególności ochrona i zachowanie kolekcji
szczególnie cennych gatunków drzew, krzewów oraz
zagrożonych i chronionych roślin, dziko występujących
na terenie Polski.
www.lbg.lasy.gov.pl
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jest kriokonserwacja, czyli przechowywanie nasion w temperaturze ciekłego azotu (-196 st. C) lub w jego parach
(ok. -150 st. C).
Ocena zmienności genetycznej jesionu wyniosłego. Analiza
zmienności genetycznej wewnątrz i między populacjami. Ocena parametrów genetycznych z wyodrębnieniem w populacjach drzew o genotypie odpornym na patogeny grzybowe.
Ocena skuteczności krioterapii i termoterapii w zwalczaniu
patogenów. Weryfikacja przydatności krioterapii (działanie ultraniskimi temperaturami) i termoterapii (działanie wysokimi
temperaturami) w zwalczaniu patogenów grzybowych, w tym
Hymenoscyphus fraxineus, z nasion jesionu wyniosłego.

Masowe zamieranie tego gatunku spowodowane zostało
m.in. przez patogeny grzybowe. Głównym sprawcą zamierania okazał się grzyb Hymenoscyphus fraxineus (Kowalski,
2014). Choroba ta powoduje zamieranie korony i utratę liści, co może doprowadzić do śmierci drzewa.
Ochrona gatunku ex situ, czyli poza jego środowiskiem
naturalnym, poprzez umieszczenie go w sztucznym
środowisku, np. zabezpieczenie puli genowej gatunku
w banku genów w postaci: nasion, zarodników czy też tkanek.
www.fraxumlbg.pl

Wobec ciągle postępującego procesu chorobowego konieczne jest podjęcie działań, które będą miały na celu zachowanie zasobów genowych jesionu wyniosłego, gdyż
wyginięcie gatunku stanowi zagrożenie dla trwałości ekosystemu, jest często nieodwracalną stratą dla gospodarki i zdrowia człowieka.
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przyznanej przez
Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE.
Głównymi celami funduszy EOG jest przyczynianie się
do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych
w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami
darczyńcami a państwem beneficjentem.
www.eog.gov.pl

Podstawowe cele projektu
Długoterminowe zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów NATURA 2000 poprzez utworzenie banku
nasion jesionu wyniosłego.
Określenie zmienności genetycznej jesionu wyniosłego
w Polsce.
Określenie możliwości zwalczenia patogenów z nasion za
pomocą termoterapii i krioterapii.

Zbiór skrzydlaków jesionu wyniosłego.

Fot. Rafał Sokulski

Zbiór skrzydlaków jesionu wyniosłego
Jesion zaczyna obradzać w Polsce w wieku około 40 lat.
Do zbioru przystępuje się po zbrązowieniu skrzydlaków
w październiku—listopadzie. Skrzydlaki jesionu wyniosłego
zbierane są z drzew stojących przy użyciu metod bezinwazyjnych, z zastosowaniem technik alpinistycznych, nieuszkadzających drzew, konarów i gałęzi.

Tytuł projektu:

„Zachowanie różnorodności biologicznej
siedlisk obszarów NATURA 2000,
poprzez ochronę ex situ jesionu
wyniosłego, wiązu górskiego, wiązu
pospolitego oraz wiązu szypułkowego
na terenie Polski (FraxUmLBG)”

Operator Programu:

Ministerstwo Środowiska we współpracy
z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Beneficjent:

Leśny Bank Genów Kostrzyca

Źródło
dofinansowania:

Mechanizm finansowy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego „Ochrona
różnorodności biologicznej i ekosystemów”
(Islandia, Liechtenstein, Norwegia)

Całkowity koszt
przedsięwzięcia:

3 404 773,00 PLN

Wysokość
dofinansowania EOG:

2 553 161,00 PLN

Okres realizacji
projektu:

01.03.2014 r. – 30.04.2016 r.

Bank Nasion. Nasiona jesionu wyniosłego można przechowywać w temperaturze -18 st. C. Jednakże ten sposób nie
zabezpiecza całkowicie nasion przed skutkami starzenia
się. Alternatywą dla standardowych metod przechowywania

33084214
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SZÓSTOKLASISTO!
Sprawdź, czy zdałeś!
Sprawdzian po podstawówce

Arkusz egzaminacyjny
z rozwiązaniami
W czwartek 2 kwietnia
w „Wyborczej”
33095626
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Poznań POLSKA ZACHODNIA

– Będąc obok
autostrady,
nie musimy
mieć nawet jakichś
wielkich pomysłów
na rozwój.
Inwestorzy sami
pytają o wolne
działki – twierdzi
wójt Komornik
Jan Broda.
JA KUB ŁU KA SZEW SKI

– Autostrada ma kolosalne znaczenie dla lokowania magazynów i centrów logistycznych – mówi Maciej
Chmielewski zajmujący się rynkiem
magazynów w firmie doradczej Colliers International.
A tych ma ga zy nów w pod poz nańskich gminach, przez które przebiega autostrada A2 lub które znajdują się w jej pobliżu, powstaje coraz
więcej. Jeśli chodzi o metry kwadratowe do wynajęcia, to cały czas więcej powierzchni jest w okolicach Warszawy i na Górnym Śląsku, ale Poznań i Wrocław w tej chwili rozwijają się najszybciej. Przybywa tu najR
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więcej magazynów i jest najmniej pustostanów. Flagowym przykładem
tych tendencji mogą być trzy wielkie
centra dystrybucyjne Amazona – dwa
pod Wrocławiem i jedno w podpoznańskich Sadach.
– Ama zon co prawda powstał
w gminie Tarnowo Podgórne, która
leży przy „starej dwójce”, ale dzięki
zachodniej obwodnicy Poznania cały kompleks znajduje się w zasięgu
autostrady. Zresztą, dzięki obwodnicy pod kątem rynku magazynów
Tarnowo Podgórne wraca do gry. Bo
był okres, że większość nowych inwe stycji te go ty pu lo kowa ła się
w trzech gminach na południe od Poznania – Kórniku, Komornikach i Buku. Pamiętajmy, że w każdym z tych
miejsc znajduje się węzeł autostradowy – podkreśla Chmielewski.
Ale nawet w erze „po Amazonie”
zachodnia Polska radzi sobie lepiej
niż inne regiony kraju. W 2014 r. Wrocław wzbogacił się o 355 tys. m kw.
nowych ma ga zy nów, Po znań – o
268 tys. m kw., a region Polski centralnej – o 138 tys. m kw. To może wynikać nie tylko z tego, że obok Wrocławia i Poznania przebiega autostrada, ale również z tego, że najbliżej stąd do zachodniej granicy. – Każdy z inwestorów chciałby mieć autostradę tuż przy swoim magazynie.
To najważniejszy czynnik. Zwykle
zagraniczne firmy mają już jakąś lokalizację na Zachodzie, np. w Niemczech, i chciałyby, żeby ich nowa loK

kalizacja w Polsce była położona o jeden dzień drogi tirem – mówi Aleksander Kuźniewski z CBRE, firmy
doradczej w sektorze nieruchomości.
W Poznaniu najbardziej aktywnym deweloperem pod względem
budowy nowych magazynów pozostaje Panattoni. Firma ta nie dość, że
postawiła hale Amazona, to jeszcze
realizuje własne obiekty z magazynami na wynajem. Pod Poznaniem
ich centra dystrybucyjne powstały
właśnie na południe od miasta – w pobliżu węzła Krzesiny oraz między węzłem Poznań-Zachód i Komorniki.
– Trafiona lokalizacja inwestycji jest
kluczową sprawą. Dlatego jednym
z głównych determinantów przy podejmowaniu decyzji o nowych realizacjach są plany zagospodarowania
przestrzennego, w tym dostępność
do infrastruktury drogowej. Poznań,
obok Śląska i centralnej Polski, to jeden z najatrakcyjniejszych regionów
w branży. Postrzegany jest już nie tylko w kontekście krajowym, ale i europejskim. Nawet przed budową autostrady region miał dobrze rozwiniętą infrastrukturę, która już wcześniej przyciągała firmy z zachodniej
Europy, a poczynione inwestycje, zarówno drogowe, jak i magazynowe,
spotęgowały ten trend – stwierdza
Marek Dobrzycki z Panattoni Europe, który obiecuje, że firma w regionie poznańskim zbuduje jeszcze niejeden magazyn.
L

FRANCISZEK MAZUR

Autostradą płyną pieniądze

Autostrada A2

Poznań, obok Śląska
i centralnej Polski,
to jeden
z najatrakcyjniejszych
regionów w branży.
W 2014 r. wzbogacił
się o 268 tys. m kw.
nowych magazynów.
A

In ną du żą fir mą, któ ra wy korzystuje bliskość autostrady A2 i węzeł łączący ją z dwupasmową drogą S11, jest MLP Group. Do 2016 r.
w pobliżu Koninka powstanie nowy
park logistyczny o nazwie MLP Poznań Za chód. Na 20-hek ta rowej
działce mają powstać magazyny dla
sieci sklepów Małpka Express oraz
Czer wo na To reb ka. Z ko lei w Komornikach swoje magazyny mają
tacy giganci jak Volkswagen i Poczta
Polska. – Dzięki temu mamy nie tylko nowe miejsca pracy, ale też pieniądze z podatku od nieruchomości. Tylko dwie ubiegłoroczne inwestycje na ryn ku ma ga zy nowym
przyniosły nam dodatkowe 3 mln
zł – tłu ma czy wójt Ko mor nik Jan
Broda. W ogóle wójt uważa, że Komorniki mają szczęście. – O naszej
atrakcyjności przesądza sąsiedztwo
Poznania i to, że leżymy tuż przy autostradowym węźle. Nawet nie musimy mieć jakichś wielkich pomysłów na rozwój. Bo dla inwestorów
taka lokalizacja jest idealna – nie kryje Broda. Jednocześnie wójt zapowiada, że w najbliższych dwóch latach pojawią się w gminie kolejne
duże inwestycje z branży magazynowo-logistycznej. – W taki sposób
nasz teren inwestycyjny coraz bardziej się uszczupla. Co prawda jeszcze kil ka wol nych dzia łek ma my.
Firmy o nie pytają, ale ich właściciele póki co nie są zainteresowani
sprzedażą. 
M
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POLSKA ZACHODNIA Poznań

Tysiące kandydatów, szanse ma co dwudziesty
i transplantolog, która przeprowadziła czwartą na świecie i pierwszą
w USA operację przeszczepu twarzy.

ŁUKASZ CYNALEWSKI

Popularność poznańskiego
Uniwersytetu Medycznego
to zasługa pracujących tu
naukowców.

Na kampusie jak za granicą

Hematolodzy opracowali
nowatorską metodę
transplantacji szpiku,
ortopeda zbudował
urządzenie do rehabilitacji.
NATALIA MAZUR

Potrafi chrapać, kaszleć, krwawić,
płakać, spocić się, toczyć pianę z ust,
a nawet umrzeć – na niby. To SimMan – manekin o bladej twarzy i zapadniętych policzkach. Dzięki niemu studenci poznańskiego Uniwersytetu Medycznego mogą na sucho
trenować ratowanie życia. SimMan
może być niedoszłym samobójcą po
pięćdziesiątce, młodzieńcem z odmą, cukrzykiem z zawałem. Student
musi rozpoznać objawy, w razie czego zlecić dodatkowe badania, podać
właściwe leki. W tej udającej szpital
sali wszystko zaaranżowane jest tak,
by jak najwierniej odtworzyć rzeczywiste sytuacje. Na szafce stoi telefon, zdarza się, że o stan SimMana pyta rodzina. Wielu studentów
rzuca wtedy słuchawką. – Nie mam
czasu – odpowiadają nerwowo. Błąd.
Powinni wykorzystać okazję, by wypytać o pacjenta, przewlekłe choroby, zażywane leki. Zmniejszyliby zagrożenie, że kolejnym dzwoniącym
będzie św. Piotr (w tej roli prowadzący zajęcia).
Centrum Symulacji Medycznej
działające w części Collegium Stomatologicum to zaledwie preludium
do tego, co ma się dziać na uczelni
za jakiś czas. Uczelnia wciąż się rozbu dowu je na kam pu sie przy ul.
Przybyszewskiego w Poznaniu. Niedawno powstało tam nowoczesne
Centrum Biologii Medycznej. W planach jest budowa pięciokondygnacyjnego obiektu służącego symulacji medycznej, w którym poćwiczyć
będzie można ratowanie ofiar wyR

E

Studenci poznańskiego Uniwersytetu Medycznego trenują ratowanie życia na zaawansowanych fantomach

pad ku sa mo cho dowe go, a nawet
przyjmowanie trudnych pacjentów
w gabinecie.
Estetyka twarzy i inne przeboje

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
nie musi bać się niżu demograficznego. Kierunki kształcące lekarzy
i stomatologów cieszą się niezmiennym powodzeniem. Tylko na te dwa
kierunki rejestruje się ponad 5 tys.
kandydatów. O jedno miejsce ubiega się od kil ku na stu do po nad 20
osób. Uczelnia obserwuje rynek i pod
tym kątem otwiera nowe kierunki.
W sumie jest ich 18. Od niedawna
UMP kształci specjalistów, którzy
za dba ją o na sze oczy i uszy. Od
dwóch lat studiować można optometrię. Optometrysta znajdzie pracę m.in. w salonie optycznym, gdzie
pomoże dobrać soczewki i okulary.
Od tego roku optometria rusza jako
studia magisterskie. Zeszłoroczną
K

nowością jest protetyka słuchu (studia magisterskie). Uczelnia przewiduje, że specjaliści w tej dziedzinie
rozchwytywani będą przez gabinety protetyki, pracownie audiometryczne i ortoplastyczne oraz jednostki badawcze.
Rozszerza się oferta studiów podyplomowych. Hitem okazała się „Estetyka twarzy”, studia realizowane
w Katedrze Chirurgii Szczękowej i Ortodoncji. Studia łączą wiedzę z dwóch
dziedzin: medycyny estetycznej i ortodoncji.
Tym, co powinno przyciągnąć studentów na UMP, są nazwiska naukowców i ich sukcesy. Hematolodzy
pod kierunkiem prof. Mieczysława
Komarnickiego opracowali nową metodę transplantacji szpiku, dzięki
której niepotrzebne będzie już poszukiwanie genetycznego bliźniaka.
Prof. Ma rek Jóź wiak wraz z na u kowcami z Politechniki Poznańskiej
L

Uczelnia wciąż się
rozbudowuje
w kampusie przy
ul. Przybyszewskiego
w Poznaniu.
Niedawno powstało tam
nowoczesne Centrum
Biologii Medycznej.
W planach jest budowa
pięciokondygnacyjnego
obiektu służącego
symulacji medycznej
stworzył urządzenie umożliwiające
rehabilitację stawu kolanowego bez
konieczności ciągłej kontroli przez
specjalistów. Z UMP współpracuje
prof. Ma ria Sie mio now, chi rurg
A

O marce poznańskiego Uniwersytetu Me dycz ne go świad czy du że
zainteresowanie wśród studentów
zagranicznych. Idąc przez kampus,
można przez moment poczuć się
jak za granicą: słychać język chiński, nor we ski, an giel ski z ame ry kań skim akcen tem. UMP ja ko
pierwszy 23 lata temu wprowadził
studia w języku angielskim. W najlepszych rocznikach zagranicznych
studentów było na uczelni nawet
1,2 tys.
Przyjazdy obcokrajowców – i studentów, i naukowców – ułatwia rozwijająca się współpraca zagraniczna.
W marcu uczelnia podpisała umowę
z Uniwersytetem San Pedro w Chimbote w Peru. W styczniu – z Agadir
Universiapolis z Maroka. UMP chce
kształcić specjalistów dla dynamicznie rozwijającego się w Maroku przemysłu farmaceutycznego.
Takich umów o współpracy UMP
ma już 48. Uczelnia jest jednak otwarta także na współpracę z najbliższym
otoczeniem. Z myślą o poznaniakach
organizuje akcje profilaktyczne, bezpłatne badania, podpisuje umowy
patronackie z liceami. Jednym z ciekawszych projektów jest „Mały Medyk”. To zajęcia dla uczniów podstawówek prowadzone wspólnie przez
dorosłych naukowców i pasjonatów
nie starszych niż 12 lat.
Uniwersytet Medyczny w tym roku świętuje dwa jubileusze. W kwietniu mija 95 lat od powstania najstarszego wydziału – Wydziału Lekarskiego – z początku działającego jeszcze w ramach Uniwersytetu Poznańskiego. 40 lat kończy najmłodszy
– Wydział Nauk o Zdrowiu. Co ciekawe, to właśnie ten najmłodszy wydział kształci połowę wszystkich studentów UMP: uczą się tu przyszli fizjoterapeuci, pielęgniarki, położne,
ratownicy medyczni. Swój jubileusz
wydział uczci w czerwcu konferencją naukową. 
M
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RAKOOPORNI
Zapraszamy na bezpłatne badania profilaktyczne!
Kto może skorzystać z badań?
Mammografia
kobiety w wieku 40 - 49 lat i po 70 roku życia, które w ciągu ostatniego roku nie miały
wykonanej mammografii

Tomografia komputerowa płuc
osoby w wieku od 45 do 74 lat, wypalające 20 papierosów dziennie przez 20 lat

Gastroskopia
osoby powyżej 40 roku życia z zaburzeniami układu pokarmowego np. zgaga, wzdęcia, wymioty

Kolonoskopia
osoby powyżej 45 roku życia, które w ciągu ostatnich 10 lat nie miały wykonanej kolonoskopii

Rejestrac
estracja
a mammografia
mammo rafia i tomo
omografia
rafia pł
płuc: 514 198 241
Rejestrac
estracja
a gastroskopia
astroskopia i kolonoskopia
olonoskopia: 514 198 895
Infolinia
nfolinia: 514 198 499
Badania realizowane w ramach Projektu „Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do
trendów demograficzno – epidemiologicznych regionu z zapewnieniem postępowania i profilaktyki” dofinansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Ministerstwa Zdrowia

33092653.n
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POLSKA ZACHODNIA Szczecin

ŁUKASZ WĄDOŁOWSKI

Nie będzie łatwo z dotacjami
Do wydania mamy
6,5 mld zł unijnych
funduszy.
Dysponujący
nimi marszałek
województwa
ostrzega, że Komisja
Europejska
postawiła jednak
bardzo twarde
warunki.
Drogi? Raczej nie.
Kolej? Tak. Rowery?
Owszem, ale teatr
z pewnością nie.
Na co możemy
więc liczyć?
ROZMOWA Z
OLGIERDEM GEBLEWICZEM
marszałkiem województwa
zachodniopomorskiego
ŁUKASZ WĄDOŁOWSKI

Obwodnica śródmiejska

A N DRZEJ K RAŚ NIC KI

JR : Podział

unijnych funduszy, jakie ma do dyspozycji nasz region, wydaje się
czytelny, ale jak się okazuje, pojawia się już mnóstwo szczegółowych pytań. Np. prezesi miejskich
spółek autobusowych boją się, że
nie będą mogli kupować z unijną
dotacją autobusów z napędem
spalinowym, a jedynie z elektrycznym lub hybrydowym, które – jak
twierdzą – w Szczecinie się nie
sprawdzają. To jak będzie z tymi
autobusowymi zakupami?

OLGIERD GEBLEWICZ: Autobusy bę-

dą mogły mieć silnik Diesla, ale tylko najnowszej generacji, spełniający
aktualne unijne normy [to przewoźników satysfakcjonuje – przyp. red.].
Oczywiście mogą też być dofinansowane zakupy autobusów hybrydowych i z silnikami elektrycznymi.
Pytań o możliwość wykorzystania
unijnych funduszy będzie więcej.
Gdzie szukać odpowiedzi?

– W punktach informacyjnych
– główny znajduje się przy ul. Kuśnierskiej w Szczecinie, pozostałe rozlokowane są na terenie całego województwa.
Jesteśmy w fazie konsultacji. Do
15 kwietnia można zgłaszać wszelkiego rodzaju sugestie i uwagi do Regionalnego Programu Operacyjnego.
Nie wszystko możemy zmienić, bo
bardzo dużo rzeczy zostało wynegocjowanych z Komisją Europejską.
Komisja postawiła bardzo trudne warunki dotyczące budowy dróg. Czy
w tej sytuacji Szczecin ma np. szansę
na dofinansowanie budowy kolejnego etapu obwodnicy śródmiejskiej?

– Komisja twardo sprzeciwiła się
dofinansowaniu tzw. dróg lokalnych.

Mo że my fi nan sować tyl ko dro gi
o charakterze regionalnym, które
uzupełniają sieć TEN-T. W naszym
województwie do tej sieci należą drogi 3 i 6. Możemy więc sobie wyobrazić, że wszystkie drogi wojewódzkie
prowadzące do wspomnianych tras
można wesprzeć finansowo. Natomiast po bardzo długich i żmudnych
negocjacjach udało nam się ustalić,
że 15 proc. z tych funduszy będzie
można wykroić na tzw. drogi lokalne. Po rozłożeniu tego na cały Szczeciński Obszar Metropolitarny nie uda
się z tych pieniędzy zrealizować bardzo dużych inwestycji, a taką jest budowa obwodnicy. Chyba że udowodnimy, że tego typu inwestycja ma swój
wymiar w zakresie realizacji gospodarki niskoemisyjnej, czyli pozwoli
uniknąć zanieczyszczenia powietrza
w mieście [na to jest osobna pula eurofunduszy – przyp. red.]. Wiemy, jak
ważnym zadaniem dla Szczecina jest
dalszy rozwój obwodnicy śródmiejskiej. Będziemy się zastanawiać, czy
wesprzeć miasto w pozyskiwaniu funduszy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko [unijne fundusze dzielone na poziomie ogólnopolskim – przyp. red.], czy też tak
skonfigurować inwestycję, by przynajmniej część tego zadania została
zrealizowana w ramach RPO.
Czyli dofinansowana zostanie tylko
budowa węzła Łękno, bo tam
skrzyżuje się kolej miejska, autobusy i tramwaje, a droga od Arkońskiej będzie w całości finansowana
przez miasto?

– Taki wariant też rozważamy. Dla
kluczowych zadań chcemy zastosować indywidualne podejście. Powołaliśmy zespół, który będzie się zastanawiać, o jakie fundusze można
będzie aplikować.
Co z Teatrem Polskim? Plany jego
modernizacji też nie pokrywają się
z unijną polityką.

– Komisja także w tym przypadku
postawiła bardzo trudne warunki,
ograniczając projekty dotyczące infrastruktury kultury do 5 mln euro.
Niestety, za takie pieniądze nie zmo-

dernizujemy teatru. Myślę jednak,
że będziemy mieli w tej sprawie dobrego sojusznika w postaci pani minister Małgorzaty Omilanowskiej [minister kultury i dziedzictwa narodowego – przyp. red.] i będziemy zabiegać o fundusze centralne, ale nie te
unijne, tylko rządowe. Wystosowałem pismo do pani minister Omilanowskiej i pani minister Marii Wasiak [minister infrastruktury i rozwoju – przyp. red.] z propozycją, byśmy
potraktowali to jako zadanie priorytetowe z zakresu kultury dla naszego regionu. Jestem pełen nadziei, że
uda nam się temu zadaniu sprostać.
OLGIERD GEBLEWICZ:

– Wiemy, jak ważnym
zadaniem dla Szczecina
jest dalszy rozwój
obwodnicy śródmiejskiej.
Będziemy się zastanawiać,
czy wesprzeć miasto
w pozyskiwaniu funduszy
z Programu Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko, czy też tak
skonfigurować inwestycję,
by przynajmniej część
tego zadania
została zrealizowana
w ramach RPO
Podczas prezentacji nowego RPO
wspominał pan o projekcie dotyczącym Łasztowni. Tyle że Muzeum Morskie też nie wchodzi w rachubę. Więc o co chodzi?

– Od dłuższego czasu wiemy, że
muzea nie będą mogły być dofinansowane z naszych unijnych funduszy. Dlatego staraliśmy się przekonwertować ideę muzeum morskiego
na Łasztowni w ideę centrum nauki
połączonego z tłem historycznym.
Mam na to swój pomysł, ale nie chciał-

bym go jeszcze ujawniać. Przy okazji inauguracji nowej przestrzeni miejskiej na Łasztowni, czyli starej rzeźni, rozmawiałem z panią Laurą Hołowacz, gospodarzem tego obiektu.
Umówiliśmy się, że niedługo po świętach zorganizujemy okrągły stół, gdzie
w sprawie Łasztowni spotkają się instytucje publiczne i prywatne.

ko dzięki zamknięciu Mostu Długiego ludzie odkryli, że kolej się zmieniła i warto z niej korzystać, że to atrakcyjny środek lokomocji. To mnie bardzo cieszy. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że zbudowanie SKM oznacza rewolucję w systemie transportowym. To zbudowanie na nowo całej sieci komunikacji miejskiej.

Aktualnym tematem jest też miejski
plan rewitalizacji al. Wojska Polskiego. Będą na to unijne fundusze?

Podczas prezentacji przedstawił
pan też pomysł budowy za pomocą unijnych funduszy spójnych turystycznych szlaków rowerowych
w województwie, czegoś na
kształt Zachodniopomorskiego
Szlaku Żeglarskiego, który powstał za pieniądze RPO. Jak to ma
wyglądać?

– W kończącej się puli uruchomiliśmy do tego celu narzędzie w postaci programu Jessica [to fundusze, które są pożyczane na atrakcyjnych warunkach, tzw. instrument zwrotny
– przyp. red.]. Był to chyba jeden z najbardziej krytykowanych pomysłów.
Mówiono, że tylko dotacja może spowodować autentyczną rewitalizację
kwartałów miejskich. I okazało się,
że z dotacjami niewiele projektów
wyszło. Chociażby żaden projekt
Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego nie został zrealizowany. A pieniądze skierowane na Jessicę spowodowały pozytywny impuls. Udało się
za ich pomocą zrewitalizować starą
rzeźnię, budynek po fabryce Polmo,
Danę czy papiernię Skolwin. To świetne przykłady na to, że rewitalizacja
nie zawsze musi opierać się na dotacji. Będziemy zatem korzystać z takich instrumentów zwrotnych.
Pewniakiem, jeśli chodzi o unijne
dofinansowanie zarówno na szczeblu centralnym, jak i w ramach
RPO, wydaje się projekt Szczecińskiej Kolej Metropolitalnej. Pozostają już tylko formalności?

– Tak. Natomiast musimy mieć
świadomość tego, że trzeba wcześniej wszystko dobrze przeliczyć. Angażowanie tak potężnych pieniędzy
na poziomie inwestycji musi uwzględniać możliwość późniejszego utrzymania infrastruktury. Teraz czekamy
na odpowiedź, jakie będą ostateczne
koszty eksploatacji sieci i jakie może
być zainteresowanie miejską koleją
[dokumentacja będzie w połowie roku – przyp. red.]. Oczywiście, nieja-

– Marzy mi się takie rozwiązanie,
ale trzeba uczciwie powiedzieć, że
nie zrobimy go bez tego, co już mamy, i zaangażowania innych podmiotów. Mam tu na myśli przede
wszystkim Lasy Państwowe, które
wybudowały w ostatnich latach setki kilometrów dróg, głównie dla celów przeciwpożarowych [ruch aut
jest na nich zakazany – przyp. red.].
Mogą one zostać wykorzystane także jako szlaki rowerowe. Możemy
również wykorzystać zmodernizowane i utwardzone wały przeciwpowodziowe. Pozostaje integracja
szlaków, budowa łączników, oznakowania, naniesienia na mapy. To
duże wyzwanie, ale gdy rozmawiam
z poszczególnymi samorządowcami i przedstawiam ideę, to naprawdę trafiam na bardzo podatny grunt.
Wszyscy chcą się włączyć, wszyscy
chcą wykła dać pie nią dze, by ten
projekt zrealizować. My jako urząd
przystąpiliśmy już nawet do bardzo
intensywnej inwentaryzacji tego,
co mamy. Robimy to własnymi siłami, opierając się na Regionalnym
Biurze Gospodarki Przestrzennej.
Podsumowując: nie chcemy budować jednej ścieżki, która pochłonie
50-80 mln i będą z niej zadowolone
tylko cztery gminy. Chcemy te pieniądze rozdzielić tak, by uzyskać
znacznie większy efekt. 
ROZMAWIAŁ ANDRZEJ KRAŚNICKI JR
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Uczniowie! Nauczyciele! Rodzice!

EDUKACYJNA WIOSNA
W „WYBORCZEJ”
2 kwietnia % Sprawdzian szóstoklasisty
9-11 kwietnia % Próbne egzaminy gimnazjalne
13-15 kwietnia % Próbne matury
22-24 kwietnia % Egzaminy gimnazjalne
1
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Dolnośląskie stawia na inteligentne specjalizacje
W maju Zarząd Województwa wybierze inteligentne specjalizacje
Dolnego Śląska. Być może już w przyszłym roku dowiemy się, czy we
Wrocławiu będzie jedna z siedzib Food4Future – wspólnoty EIT
zajmującej się badaniami nad żywnością. Zaś w ramach współpracy
regionów Polski Zachodniej Politechnika Wrocławska szykuje Centrum
Technologii Nanofotonicznych warte 57 mln zł.
Inteligentną specjalizacją może stać się każda dziedzina, w której badania naukowe stykają się z biznesem. Musi jednak być
innowacyjna, bo zależy nam na własnych, unikatowych, mocnych produktach i usługach. Powinna też być już jakoś zakorzeniona w naszym regionie – nie chcemy budować zamków
z piasku, ale wzmacniać to, co samo rośnie.

Grupy zaczną pracować w kwietniu. Ich pierwsze propozycje trafią do Zarządu Województwa, który w maju ma przyjąć pierwszy
pakiet inteligentnych specjalizacji. Ale to dopiero początek pracy
w grupach. Mają one spotykać się aż do 2020 r. Ich zadaniem jest
wskazywanie ewentualnych nowych specjalizacji – bo lista przyjęta w maju przez Zarząd Województwa nie będzie zamknięta.

W jaki sposób wybierzemy inteligentne specjalizacje Dolnego
Śląska? Przymierzamy się do tego już od kilku lat. Po pierwsze
– w 2011 r. przyjęliśmy własną regionalną strategię innowacji.
Wstępnie wskazała wiodące na Dolnym Śląsku nowoczesne
branże gospodarki i obszary badań naukowych. Po drugie – na
początku tego roku sprawdzaliśmy, czy miejscowe przedsiębiorstwa są zainteresowane innowacjami. Przyjrzeliśmy się też działaniom z zakresu badań i rozwoju (B&R) prowadzonym przez
firmy i uczelnie. Po trzecie – tworzymy grupy robocze składające się z ludzi biznesu, nauki i przedstawicieli Samorządu Województwa. To one mają wypracować propozycje specjalizacji.
Grup jest sześć. Każda zajmuje się inną dziedziną. Ich obszary
zainteresowań to: surowce naturalne i zaawansowane materiały (w tym np. nanotechnologia); żywność funkcjonalna i nutraceutyki (biotechnologia, profilaktyka chorób cywilizacyjnych
itp.); produkcja maszyn i urządzeń oraz obróbka metali; branża
chemiczna i farmaceutyczna; mobilność przestrzenna (w tym
samoloty i podzespoły do produkcji lotniczej); technologie informacyjno-komunikacyjne, czyli ICT.

Jednocześnie jako Samorząd Województwa wspieramy starania
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o przejęcie części
zadań Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (czyli tzw. KIC) Food4Future. Wspólnoty działają w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Mają charakter rozproszony – każdy
taki KIC to partnerstwo grupy uczelni, instytutów i firm z kilku
państw. Tworzą one tzw. centra kolokacji. I oto właśnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zabiega – wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – o stworzenie
takiego centrum w Polsce na potrzeby KIC Food4Future. Ma ono
działać we Wrocławiu. Starania te prowadzone są w ramach
niemiecko-szwajcarsko-austriackiego konsorcjum, które zamierza ubiegać się o ten KIC w konkursie zapowiadanym przez EIT
na 2016 r.
W tym projekcie cztery podmioty z Polski mogą liczyć na status
tzw. core partners, czyli partnerów-założycieli. Oprócz wspomnianych uczelni z Wrocławia i Olsztyna są to dwie firmy – SM
Mlekpol i Maspex. Partnerzy będą mieli wpływ na tworzenie
programu KIC i na zarządzanie nim. Jeśli uda się utworzyć centrum kolokacji KIC Food4Future we Wrocławiu, Polska będzie
odgrywać w ramach EIT kluczową rolę w sektorze mleczarskim,
owocowo-warzywnym i w dziedzinie tzw. nutraceutyków, czyli
żywności o właściwościach leczniczych. Znaleźlibyśmy się
w grupie instytucji naukowych i przedsiębiorstw, które pracowałyby nad innowacjami dla przemysłu żywnościowego.

fot. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Przewidywany koszt: 260 mln zł. Obie te uczelnie są tu liderami konsorcjów. Politechnika Wrocławska przy swoim projekcie
współpracuje m.in. z Instytutem Technologii Elektronowej
w Warszawie, Instytutem Fizyki PAN w Warszawie i Instytutem
Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.
Zgodnie z planem, Centrum Technologii Nanofotonicznych ma
powstać we Wrocławiu, w kampusie politechniki przy ul. Długiej. Projekt jest zapisany jako jedno z tzw. przedsięwzięć warunkowych do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa
Dolnośląskiego (dokument wskazujący inwestycje, jakie mają
zostać zrealizowane w regionie do 2020 r. ze środków unijnych,
krajowych i wojewódzkich). Ma już gotowy program funkcjo-

nalno-użytkowy oraz niezbędne pozwolenia. Uzyskał też pozytywną opinię Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Centrum miałoby powstać do 2017 r., dzięki finansowemu
wsparciu rządu i UE. Obecnie Politechnika Wrocławska prowadzi rozmowy na temat ewentualnego włączenia innych zainteresowanych instytucji z Polski Zachodniej do projektu.
Technologie nanofotoniczne stosowane są m.in. w telekomunikacji, bateriach słonecznych i ultraczułych sensorach dla ochrony środowiska, bezpieczeństwa i diagnostyki medycznej.
Politechnika Wrocławska ma już spore doświadczenie w tej
dziedzinie. Prowadziła badania w zakresie technologii nanofotonicznych w ramach sześciu projektów międzynarodowych
i czternastu grantów krajowych.

fot. Politechnika Wrocławska

fot. Politechnika Wrocławska

Dolny Śląsk koordynuje też działania województw Polski Zachodniej w dziedzinie współpracy nauki i biznesu. Jest to jeden
z ośmiu obszarów tematycznych wspólnej strategii regionów
tej części kraju. W ramach tej współpracy planowane są obecnie dwa przedsięwzięcia (ale ta lista jest otwarta, mogą pojawić się kolejne). Pierwszym z nich jest Centrum Technologii
Nanofotonicznych, nad którym pracuje Politechnika Wrocławska. Przewidywany koszt: 57 mln zł. Drugim – Północnozachodnie Centrum Biogospodarki (BioAT), przygotowywane przez
fot. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
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reklama

Pracownik
fundamentem
sprawnej organizacji
Filarem każdego dobrze prosperującego przedsiębiorstwa jest zadowolony i zmotywowany pracownik. Ten, zdawałoby się, utarty slogan z upływem czasu nie traci na znaczeniu. Ba, nabiera coraz większej mocy. To właśnie firmy, w których zatrudnieni
traktują organizację jak wspólne dobro, są w stanie odnosić sukcesy. Sukcesy, o które
w czasach fluktuacji rynkowych niezwykle trudno.
Zarząd KGHM ZANAM Sp. z o.o. doskonale zdaje
sobie z tego sprawę. Dzięki wsłuchiwaniu się
w głos naszych pracowników jesteśmy w stanie
usprawniać system wewnątrzorganizacyjnej komunikacji. To z kolei pozwala inicjować pożądane
działania zmierzające do nieustannego rozwoju
i poprawy aktualnego stanu. Poziom satysfakcji
z wykonywanej pracy i utrzymywana na wysokim
pułapie motywacja przekłada się na zaangażowanie zatrudnionych w Spółce osób. Ich aktywna
postawa prowadzi do podnoszenia jakości oferowanych przez nas produktów i usług, wzrostu
rentowności oraz zadowolenia współpracujących
z nami kontrahentów – mówi Leszek Stojke, Prezes Zarządu KGHM ZANAM Sp. z o.o.
Stąd też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom,
kolejny raz przeprowadzone zostanie w Spółce Badanie Satysfakcji Pracownika. Wyniki badań, zawierające informacje z obszaru ogólnej satysfakcji
z pracy, poziomu motywacji, relacji z bezpośrednim przełożonym czy sprawności przepływu informacji pozwolą zidentyfikować priorytety i określić
zakres działań wdrożeniowych.

Badanie, w którym wykorzystany zostanie anonimowy kwestionariusz ankiety, zostanie przeprowadzone przez pracowników Działu
Zarządzania, Marketingu i Public Relations. Tym
samym informacje pozyskane od blisko 2500
pracowników zatrudnionych w rejonie Zagłębia
Miedziowego w żadnym stopniu nie obciążą
budżetu przedsiębiorstwa.

KGHM ZANAM jest największą Spółką w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Jest
producentem maszyn i sprzętu górniczego
oraz świadczy usługi inwestycyjne na terenie
kopalń, hut miedzi i Zakładów Wzbogacania
Rud. Obecnie zatrudnia ponad 2500 osób.
W bieżącej ofercie Spółki znajdują się następujące kategorie produktów i usług: maszyny górnicze, przenośniki taśmowe, kruszarki,
konstrukcje stalowe, odlewy, kotwy, maszyny flotacyjne, wyposażenie szybów, serwis,
remonty i utrzymanie ruchu.
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