NOTATKA ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO W KALISZU
Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.
Wielkopolska 2030
Kalisz, 18 września 2019 r.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do konsultacji społecznych projektu Strategii
rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. Wielkopolska 2030 (dalej: Strategia Wielkopolska
2030) spotkaniem inauguracyjnym 18 września w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.
Informację o formach realizacji konsultacji społecznych rozpowszechniono przy użyciu
różnorodnych instrumentów komunikacji. W celu poinformowania jak największej liczby
zainteresowanych podmiotów z obszaru południowej Wielkopolski zastosowano:
 indywidualne zaproszenia przekazane pocztą tradycyjną lub elektroniczną do przedstawicieli
jednostek administracji publicznej, a także organizacji pozarządowych, szkól wyższych,
instytucji otoczenia biznesu
 informacje na stronach www.umww.pl/strategia-rozwoju, www.wrpo.wielkopolskie.pl,
naszemiasto.pl, www.wielkopolskiewici.pl, www.wielkopolskaes.pl, www.wup.poznan.pl,
www.iw.org.pl
 ogłoszenia w prasie o zasięgu co najmniej regionalnym („Gazeta Wyborcza”, „Głos
Wielkopolski”, „Magazyn Nasz Region”)
 zapowiedzi o konferencjach w radiu: Radio Centrum Kalisz
 spoty informacyjne prezentowane w telewizji ASTA, WTK.
Uczestnikom spotkania konsultacyjnego rozdano pendrive’y z projektem Strategii Wielkopolska
2030 oraz pogłębioną diagnozą społeczno-gospodarczą Wielkopolski.
Spotkanie przebiegło wg harmonogramu:
9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników / kawa powitalna

10:00 – 10:20

BLOK I
Powitanie gości i słowo wstępne Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

10:20 – 10:40

Wystąpienie eksperta
dr hab. Wojciech Dziemianowicz – prof. Uniwersytetu Warszawskiego

10:40 – 11:00

Wprowadzenie do założeń Strategii
Grzegorz Potrzebowski – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW

11:00 – 11:30

Kluczowe kierunki rozwoju Wielkopolski do 2030 roku
Michał Kurzawski – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWW

11:30 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 13:20

Dyskusja

13:20 – 13:30
13:30 – 14:00

Podsumowanie i zamknięcie konferencji
Lunch

BLOK II

1

- BLOK I Pierwszą część spotkania rozpoczęła Pani Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego. Podkreśliła, że Strategia rozwoju Wielkopolski to dokument wyznaczający kierunki
i ścieżki rozwoju całego województwa, stanowiącego sumę jednostek samorządu terytorialnego (gmin i
powiatów). W związku z tym istotny jest udział przedstawicieli tychże jednostek w planowaniu rozwoju
na wyższym szczeblu oraz w dyskusji na jego temat. Pomimo wyznaczenia czterech głównych celów
strategicznych na potrzeby realizacji założeń rozwojowych, zauważalne są również inne ważne cele
poboczne. Należy wykorzystać potencjał małych i średnich firm, poprawić jakość życia Wielkopolan,
dostosować politykę do sytuacji demograficznej, usprawnić administrację i poprawić dostęp do usług
publicznych. Marszałek serdecznie zaprosiła do aktywnej dyskusji, aby zgodnie ze słowami Marszałka
Marka Woźniaka, „owa Strategia mogła stać się swoistym manifestem rozwoju Województwa”.
W dalszej części spotkania wystąpił Pan Wojciech Dziemianowicz, profesor Uniwersytetu
Warszawskiego, ekspert wspierający prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Wielkopolska
2030. Profesor przedstawił wyniki ewaluacji Strategii rozwoju województwa do 2020 roku. Wyjaśnił, iż
funkcjonalny model rozwoju przedstawiony w projekcie Strategii Wielkopolska 2030 jest rozwinięciem
modelu dyfuzyjno-absorpcyjnego obowiązującego w Strategii do 2020 roku. Bazując na wynikach analizy
SWOT, prof. Dziemianowicz pokreślił, iż Wielkopolska jest regionem o silnie rozwiniętych strukturach
oddolnych, w związku z tym rozwój powinien być efektem umiejętnego wykorzystania potencjałów
endogenicznych. Każdy rozwój bazuje przede wszystkim na kapitale społecznym, w związku z tym
kluczowa jest współpraca Urzędu Marszałkowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
reprezentującymi sektor biznesu. W ostatniej części swojej prezentacji Profesor poruszył problematykę
monitorowania Strategii. Wyjaśnił, że stosowanie zbyt dużej liczby wskaźników może prowadzić do
„zatracenia” monitorowania wizji rozwoju. Przedstawił propozycję konsolidacji raportu o stanie
województwa z monitorowaniem Strategii.
Pan Grzegorz Potrzebowski, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego, przedstawił dotychczasowy przebieg prac nad projektem Strategii, omówił wyniki
przeprowadzonych badań ankietowych poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin i powiatów w
Wielkopolsce oraz potrzeb rozwojowych ludzi młodych. Dyrektor podkreślił, że Strategia jest
dokumentem o charakterze ogólnym i nie należy utożsamiać jej z dokumentami operacyjnymi, gdyż nie
następuje w niej gospodarowanie środkami finansowymi. Wspomniał, że w ramach prac nad projektem
Strategii prowadzony był nabór wniosków na projekty strategiczne, które zostały ujęte w treści tego
dokumentu (jako pakiety działań). Poinformował także o dostępności na stronach internetowych Urzędu
pogłębionej diagnozy o stanie sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.
Pan Michał Kurzawski, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego, podkreślił, iż głównym celem Strategii Wielkopolska 2030 jest jednoczenie
wszystkich podmiotów. Przedstawiona została struktura projektu Strategii, kluczowe wyzywania
rozwojowe, konstrukcja celów strategicznych oraz pakiety działań i narzędzia realizacji. Dyrektor
przedstawił propozycje kierunków działań skierowanych do Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Ponadto
podkreślił, że szerszy zakres interwencji wykazany zostanie w poszczególnych dokumentach
implementacyjnych i operacyjnych do Strategii.
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- BLOK II Jako pierwszy spośród przybyłych głos zabrał Pan Mariusz Witczak, Poseł na Sejm RP, który
podkreślił wagę prezentowanego projektu dokumentu. W opinii Posła kluczową kwestią decydującą
o możliwościach rozwojowych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (AKO) jest zwiększenie dostępności
komunikacyjnej: modernizacja drogi S11 (połączenie obwodnic Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego
drogą o standardzie drogi ekspresowej), modernizacja drogi krajowej nr 25 (połączenie Kalisza
z Ostrowem Wielkopolskim i AKO z drogą A2), drogi krajowej nr 12 (poczynienie starań w zakresie
podniesienia kategorii drogi krajowej nr 12 do kategorii drogi ekspresowej na odcinku AKO, Pleszew,
Sieradz i innych miast). Pan Witczak podkreślił, że najprawdopodobniej w sposób znaczący umniejszone
zostaną środki dostępne na ten cel w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE, w konsekwencji
czego jednostki samorządu terytorialnego powinny w ramach kompensacji zostać wsparte finansowo
przez stronę rządową. Poseł zaakcentował konieczność współpracy jednostek administracyjnych
wszystkich szczebli. Nawiązał również do powszechnego problemu stepowienia Wielkopolski, który
wpływa na regionalny sektor rolny. Poruszył kwestię utworzenia Kaliskiej Akademii Zawodowej, która
powinna kształtować kadry zgodnie z potrzebami rynku pracy Wielkopolski południowej. Na zakończenie
swojej wypowiedzi podkreślił, iż należy podtrzymywać pozytywne tradycje zrównoważonego rozwoju,
realizowane w latach poprzednich.
Pan Krystian Kinastowski, Prezydent Kalisza i Prezes Stowarzyszenia Aglomeracji KaliskoOstrowskiej, podkreślił, że z uwagi na położenia AKO nie jest możliwe bezpośrednie korzystanie
z czynników rozwojowych generowanych przez ośrodki wojewódzkie Poznania, Łodzi czy Wrocławia.
Dlatego konieczna jest intensyfikacja wsparcia dla obszaru AKO. Jako szanse dla rozwoju Aglomeracji
upatruje budowę kolei dużej prędkości „Y”, stąd należy wspierać starania o zlokalizowanie tejże
inwestycji w obszarze AKO. Prezydent poparł zapisy w projekcie Strategii dotyczące rozwoju sieci
komunikacyjnej w AKO. Wskazał, że istnieje duże zapotrzebowanie na procesy rewitalizacyjne
w obszarze samego miasta Kalisza, w związku z tym zaapelował o podkreślenie tego elementu
w zapisach Strategii. W związku z położeniem obszaru AKO, Prezydent zaproponował skonkretyzowanie
narzędzi („wpisanie na sztywno takich narzędzi jak infrastruktura drogowa”) umożliwiających dyfuzję
impulsów rozwojowych na obszary położone poza obszarem bezpośredniego oddziaływania ww.
ośrodków metropolitalnych lub skuteczniejsze wsparcie czynników endogenicznych.
Pan Arkadiusz Ptak, Burmistrz Pleszewa, zaapelował o włącznie do struktur AKO Pleszewa.
Nawiązał do analizy Państwowej Akademii Nauk, w której wykazane zostały powiązania funkcjonalne
AKO z Pleszewem. Poprosił także o uwzględnienie konieczności budowy obwodnicy Pleszewa.
Pan Andrzej Plichta, Radny Samorządu Województwa Wielkopolskiego, na wstępie podziękował,
za możliwość brania czynnego udziału w procesie opracowania Strategii już na wczesnych etapach pracy
nad nim oraz wyraził zadowolenie z zapisania w projekcie Strategii postulatów przekazanych na
pierwszych etapach prac. Pan Plichta zaproponował wprowadzenie do projektu cytatu „Kto z nadzieją
patrzy w przyszłość, cieszy się teraźniejszością”. Radny Plichta podkreślił konieczność modernizacji drogi
łączącej Kalisz z Ostrowem Wielkopolskim, a także poparł inicjatywę budowy kolei szybkich prędkości
„Y” oraz obwodnicy. W celu zapewnienia możliwości rozwojowych konieczna jest integracja Kalisza i
Ostrowa Wielkopolskiego nie tylko pod względem skomunikowania, ale i edukacji, gospodarczym,
sportowym i kulturalnym. Wskazał również potrzebę rozwoju wszystkich miejscowości, nie tylko
Poznania. Podkreślił konieczność utworzenia Akademii Kaliskiej. Po raz kolejny w dniu dzisiejszym została
zaakcentowana konieczność współpracy na wszystkich szczeblach administracji.
Po przerwie kawowej głos zabrał Pan Józef Podłużny, Wójt Gminy Godziesze Wielkie,
pogratulował odważnego podejścia jakie obrano w trakcie opracowywania dokumentu, bowiem
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w projekcie Strategii pominięta została tematyka obszarów podmiejskich. Kwestię tę odniósł do
ośrodków wiejskich na obszarze swojej gminy. Uwzględnione w jego odczuciu zostały jedynie obszary
miejskie i wiejskie. Pan Podłużny zaznaczył, aby Stowarzyszenie AKO potrafiło odnaleźć się w realiach
zaprojektowanych w Strategii Wielkopolska 2030. Z punktu widzenia członka LGD wyraził zaniepokojenie
niewystarczającą koncentracją w treści Strategii Lokalnymi Grupami Działania i podmiotów ekonomii
społecznej. Lokalne Grupy Działania powinny mieć motywację do działania. Pan Podłużny zauważył, iż
na obszarach wiejskich występuje duże źródło zasobów pracowniczych, zasadne zatem jest podjęcie
działań służących aktywizacji osób biernych zawodowo, szczególnie z wykorzystaniem podmiotów
ekonomii społecznej.
Pan Mateusz Nycek, Radny Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, wyraził zadowolenie z zapisania w
treści projektu informacji na temat klastrów energetycznych – zwłaszcza w kontekście Ostrowskiego
Rynku Energetycznego. Następnie poruszył kwestię realizacji projektów rewitalizacyjnych, w związku
z czym poprosił o wymienienie w Strategii Wielkopolska 2030 Ostrowa Wielkopolskiego jako miasta, na
obszarze którego dostrzega się potrzebę prowadzenia dalszych działań w tym zakresie. Radny Nycek
przestawił istotę wdrażania inicjatyw społecznych związanych z polityką prorodzinną i polityką
senioralną, co warto zaakcentować i rozwinąć w projekcie Strategii. Ponadto należy wskazać na
współpracę samorządu i podmiotów prywatnych w tym zakresie w treści Strategii.
****
Pani Marszałek poparła inicjatywę utworzenia kolei dużych prędkości „Y” na obszarze
subregionu oraz poinformowała, iż temat ten zostanie poruszony w trakcie zebrania Zarządu
Województwa Wielkopolskiego. Podkreśliła także, jak ważne jest zapobieganie odpływowi inwestycji
poza granice województwa. Zaznaczyła konieczność zintegrowanego charakteru realizowanych
inwestycji na obszarze ZIT’ów. Pani Marszałek poprosiła Pana Józefa Podłużnego o doprecyzowanie
uwag oraz ich przesłanie celem analizy i ewentualnego wprowadzenia do treści dokumentu.
Dyrektor Potrzebowski wskazał, że działania o charakterze rewitalizacyjnym uwzględnione
zostały w ramach 4. celu strategicznego. Wyjaśnił przy tym, że zgłoszone w ramach naboru projektów
strategicznych propozycje zostały ujęte w projekcie Strategii jako pakiety działań. W odpowiedzi na
prośbę uwzględnienia Pleszewa w strukturach AKO, Dyrektor Potrzebowski wyjaśnił, że
w projektowanym dokumencie przedstawiono indykatywne granice obszarów funkcjonalnych.
Metodyka ta nie ogranicza rozszerzania relacji funkcjonalnych. Zauważył przy tym, że w projektowaniu
instrumentów terytorialnych konieczne będzie uwzględnienie możliwości realizacji inwestycji
wynikających z ring-fencingu. Tylko takie podejście umożliwi realizacje założeń wynikających
z dokumentu operacyjnego jakim jest WRPO 2021+. Ponadto Dyrektor Potrzebowski podkreślił, że
realizacja przedsięwzięć nie jest uzależniona od tego, czy jest wprost wymieniona w treści ta ogólnego
dokumentu jak Strategia.
Profesor Dziemianowicz zasugerował, aby w dyskusji nad granicami OSI dostrzegać także
obowiązki, a nie jedynie korzyści wynikające z faktu przynależności do OSI. Ponadto inwestycje w ramach
OSI nie powinny koncentrować się wyłącznie na infrastrukturze. Profesor zachęcił także do większej
otwartości w odbiorze treści projektu. Nie można oczekiwać, w opinii Profesora, że wszystkie wskazane
postulaty zawarte będą w treści dokumentu w sposób jednoznaczny.
Dyrektor Kurzawski przedstawił zapisy w projekcie Strategii w zakresie, o których mówili
uczestnicy spotkania. Omówił kwestie obszarów podmiejskich oraz ekonomii społecznej. Interwencje w
zakresie ekonomii społecznej zawarte są w pakietach działań oraz kierunkach interwencji.
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