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Inwestycja za 20 milionów
ga będzie przebudowywana na
terenie czterech gmin: Stawiszyn, Żelazków, Ceków Kolonia i Koźminek. Inwestycja będzie realizowana etapami.
W przyszłym roku ruszy budowa nowego mostu w Morawinie w zupełnie nowym miejscu,
a stary obiekt, na zboczu trasy, ma służyć za punkt widokowy. W 2010 r. powstanie pierwszy odcinek trasy o długości
8 km między Zbierskiem a Złotnikami. W 2011 r. przebudowane zostanie 9 km drogi od
Złotnik Wielkich do Morawina.
Trzeci i ostatni etap realizowany będzie w 2012 r. i obejmie
przebudowę prawie 8 km drogi od Morawina do Koźminka.
W tym etapie powstanie również rondo w Emilianowie.
– Czy to duży sukces?
– Moja ocena może być subiektywna, ale uważam, że
tak. Jeśli na 178 złożonych
wniosków w ramach konkursu na Działanie 2.2. WRPO
nasz projekt znalazł się na 8.
miejscu, to jest to duży sukces!
– Przebudowa drogi Zbiersk-Tymianek to niejedyna inwestycja, jaką powiat chce realizować przy udziale WRPO.
Już zostały złożone kolejne
wnioski. Czego dotyczą?
– W ramach Działania 5.4 złożono projekt przewidujący dostosowanie Domu Pomocy
Społecznej w Liskowie do najnowszych standardów usług
poprzez przebudowę i modernizację istniejącego obiektu.
Zadanie znalazło się na 11.
pozycji listy projektów przewidzianych do dofinansowania

FOT. P. BARTKOWIAK

– Największa w historii powiatu inwestycja drogowa
„Przebudowa ciągu dróg
powiatowych nr 4594P (Koźminek-Morawin-Goliszew), nr
4586P (Goliszew-Zbiersk)”
będzie realizowana przy pomocy środków WRPO. Dlaczego wybrano tę inwestycję i jak wyglądały przygotowania jej realizacji?
– Myślę, że gdyby nie Regionalny Program Operacyjny,
nigdy nie wpadlibyśmy na pomysł, żeby tę drogę modernizować, ponieważ zakres
pracy jest tak duży, że przerastał możliwości budżetowe
powiatu kaliskiego. Dlatego
cieszę się, że w tym okresie
udało się taki projekt zrealizo wać. Ist nie ją oba wy, że
w nowym okresie programowania, po roku 2013, środki dla regionu prawdopodobnie będą znacznie mniejsze.
25 km dro gi mie dzy Ty miankiem a Zbierskiem połączy środek powiatu kaliskiego z naj waż niej szą dro gą
w powiecie kaliskim, jaką jest
droga nr 25, czyli trasą krajową, łączącą północ z południem (biegnie z Bydgoszczy
do Wrocławia). Obecnie droga powiatowa z „krajówką”
łączy się w Zbiersku, a krajówką dojeżdża się do autostrady A2.
– Oprócz drogi powiatowej
po wsta nie też in na in fra struktura: most, chodniki.
Na jakie dofinansowanie liczy powiat kaliski?
– Powiat liczy na ponad 9 mln
dofinansowania, a cała inwestycja to prawie 20 mln zł. Dro-
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Z Krzysztofem Nosalem,, starostą powiatu kaliskiego, rozmawia Elżbieta Piotrowska-Ostojska

Ze środków Funduszy Europejskich w Wielkopolsce
budowane są drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.
z WRPO. Kolejny wniosek dotyczy Priorytetu III, a dokładnie
termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej. Za
pieniądze z WRPO zamierzamy zrobić termomodernizację
przyszłego Interwencyjnego
Domu Dziecka w powiecie ka-

liskim i mam nadzieję, że ten
projekt również uzyska akceptację komisji oceniającej.
– Ja kie są pla ny na przy szłość, jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy z WRPO?
– Jeśli chodzi o środki unijne
uważam, że to one powinny

stymulować rozwój regionu
w każdym calu. Nie tylko jeśli
chodzi o rozwój samorządu, infrastruktury samorządowej, ale
również mam tutaj na myśli rozwój społeczny i gospodarczy.
Tak naprawdę środki UE,
zwłaszcza w czasie obecnego
kryzysu, są idealnym stymulatorem rozwoju. Dlatego ważne
jest to, by wykorzystać je wtedy, kiedy brakuje ich na rynku.
Trudno mi sobie wyobrazić dzisiejsze zapowiedzi dla polityki
regionalnej po roku 2013, kiedy unia przestałaby finansować projekty infrastrukturalne.
To przecież infrastruktura jest
częścią realizacji strategii lizbońskiej „Innowacyjnej gospodarki”. Nawet najlepszy projekt, do którego nie będzie możliwości dojazdu, dobrej łączności drogowej, nie będzie mógł
być zrealizowany.
– Jak ocenia Pan wymogi
sta wia ne be ne fi cjen tom
ubiegającym się o dofinansowanie z WRPO?
– Środki unijne w okresie programowania 2007-13 są rozdawane według nowego systemu. Najważniejsze, żeby dobrze wczytać się i zrozumieć
idee, którą ktoś chce finansować. Myślę, że powiat kaliski
dobrze czytał dokumenty, umiał
zrozumieć idee przyświecające
tym donatorom, którzy chcieli
obdarować beneficjentów i stąd
nasz sukces. Mamy to szczęście, że w budynku Starostwa
Powiatowego w Kaliszu znajduje się Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, w którym
każdy z mieszkańców regionu,
a także pracowników może uzy-

skać fachowe porady i cenne
informacje na temat aktualnych
dotacji unijnych z różnych programów, w tym również
z WRPO. Z tej współpracy jestem bardzo zadowolony.
– Mam wrażenie, że mieszkańcy czasami boją się pytać o możliwości pozyskania pieniędzy z Unii, ponieważ od razu wychodzą z założenia, że im się nie uda.
Jak można to zmienić?
– UE finansuje m.in. tzw. projekty twarde inwestycyjne.
Natomiast ważne jest, żeby
te środki były odpowiednio wypromowane. Istotne, aby
przed rozpoczęciem kampanii naboru wniosków była dobra kampania promocyjnoszkoleniowa. A to można zrealizować przez systematyczną pracę. Cieszę się, że Zarząd Województwa podjął decyzję o uruchomieniu w terenie 11 punktów informacyjnych (jednego z nich w Kaliszu), które informują o funduszach europejskich. Jako samorządowiec mogę powiedzieć, że podstawowym warunkiem dobrego wykorzystania środków jest dobra promocja i rzetelna informacja
dla beneficjentów. Myślę, że
punkty informacyjne wpisały
się w tę rolę. Jestem dumny
z pracowników, którzy pracują w tych punktach i udzielają
informacji. Cieszę się ogromnie, ponieważ wiem, że każde euro wydane na promocję
to gwarancja, że te środki inwestycyjne są dobrze wykorzystane i trafiają do właściwych beneficjentów.

Bezinwazyjne badania i diagnozy

PO

z obrazowaniem 4D-Vivid 9,
który pozwala na szereg wysokospecjalistycznych badań serca, w tym na bezinwazyjne badania naczyń wieńcowych zastępujące tradycyjną koronarografię, która wiążę się z pewnym ryzykiem dla pacjenta.
W styczniu 2010 r. zainstalowany zostanie najnowocześniejszy aparat do rezonansu magnetycznego o polu 1,5 Tesla i system informatyczny do archiwizacji dokumentacji obrazowej oraz teleradiologii, co umożliwi kontakt ze specjalistycznymi ośrodkami medycznymi w kraju
i za granicą.

FOT. ARCHIWUM ARS MEDICAL

NZOZ Ars Medical w Pile,
dzię ki dotacji WRPO, kupił rezonans magnetyczny
i ultra sonograf kar dio lo giczny.
Nie pub licz ny Za kład
Opieki Zdrowotnej Ars Medical w Pile rozpoczął działalność w 1991 r. jako spółka cy wil na, któ ra zo sta ła
prze kształcona w 2002 r.
w spółkę z ograniczoną odpo wie dzial no ścią. Na po czątku funkcjonowała tylko
Poradnia Internistyczno-Kardiologiczna, Dział Rehabilitacji oraz ap teka detaliczna i hurtownia sprzętu medycznego. – Placówka sukcesywnie rozwijała działalność i obec nie dys po nu je
5 oddziałami szpitalnymi ze
106 łóżkami, 8 pracowniami diagnostycznymi, poradniami medycyny pracy, rodzinnej oraz 38 poradniami
specjalistycznymi – opowiada główna księgowa Grażyna Wyspiańska.

Nowy sprzęt prezentują dyrektor NZOZ Ars Medical lek. med. Zygmunt Malinowski oraz
główna księgowa Grażyna Wyspiańska.

Mniejsze ryzyko badań
W maju 2009 r. spółce przyznano dotację w ramach działania 5.3 Poprawa warunków
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.

Przedmiotem projektu jest „Zakup rezonansu magnetycznego i ultrasonografu kardiologicznego w celu poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia w północnej Wielkopolsce”.
Całkowita wartość inwestycji

wynosi 5,3 mln zł, z czego
75%, tj. kwota 4 mln zł jest dotacją Unii Europejskiej.
30 października ub. roku
w Pracowni Echokardiografii
zainstalowano innowacyjny
ultrasonograf kardiologiczny

Precyzyjna diagnostyka
Dzięki realizacji projektu zwiększy się zakres oraz jakość
diagnostyki serca i naczyń
wieńcowych, głowy i kręgosłupa, neurologicznej, ortopedycznej, jamy brzusznej oraz
pozostałych obszarów ciała

ludzkiego. Wczesna, bardzo
precyzyjna diagnostyka wpłynie na zmniejszenie zachorowalności oraz umieralności
społeczeństwa z powodu chorób naczyniowo-sercowych
(w tym udarów mózgu) oraz
chorób nowotworowych.
Dzięki poprawie jakości
i bezpieczeństwa wykonywanych usług, znacznie podniesie się komfort obsługi pacjenta. Dzięki zatrudnieniu
dodatkowych osób przy wykonywaniu badań, zwiększy
się też dostęp do wysokospecjalistycznych badań.
– W pla nach NZOZ Ars
Medical na najbliższy okres
2010-2011 jest kompleksowa informatyzacja poradni lekarskich oraz wyposażenie
w innowacyjny sprzęt, m.in.
cyfrowe aparaty okulistyczne, cyfrowy aparat RTG, modernizacja pomieszczeń Medycyny Pracy oraz Oddziału
Rehabilitacji – podsumowuje Grażyna Wyspiańska.

