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POZNAJ  
HISTORIE  
INWESTYCJI UE

Aby pobudzić wzrost gospodarczy i inwestycje,  
Unia Europejska pomaga ludziom w całej Europie  
w realizacji pomysłów i przedsięwzięć.
Unia Europejska (UE) przynosi ludziom realne 
korzyści, które są odczuwalne na poziomie 
lokalnym. Do jej głównych priorytetów należy 
wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 
oraz działanie na rzecz poprawy jakości życia w całej 
Europie. Inwestując w pomysły i przedsięwzięcia, 
UE usuwa przeszkody i tworzy sprzyjające warunki 
do rozwoju i modernizacji na całym kontynencie. 
Wspiera odwagę i przedsiębiorczość Europejczyków, 
aby otworzyć przed nimi możliwości realizacji 
własnych, innowacyjnych projektów.  

Europejczycy codziennie dowodzą swojej 
kreatywności, przedstawiając oryginalne 
pomysły na rzecz lepszej oświaty, 
zmodernizowanej służby zdrowia i ekologicznej 
infrastruktury transportowej. Unia Europejska 
zapewnia środki, aby skrojone na miarę 
projekty mogły przybrać realne kształty. Kiedy 
wartościowe inwestycje zmagają się z brakiem 
funduszy, ponieważ inwestorzy niechętnie 
podejmują ryzyko, Unia Europejska wchodzi 
w ich rolę, poręczając pożyczki lub finansując 
projekty z potencjałem. 

Doskonałym przykładem unijnego wsparcia 
jest projekt  „Małopolska w zdrowej atmosferze” 
finansowany z programu LIFE. Od 2016 roku 
mieszkańcy Małopolski korzystają z pomocy 60 
eko-doradców, którzy tłumaczą, jak przywrócić 
dobrą jakość powietrza w regionie. Podczas 
spotkań edukacyjnych z mieszkańcami 
eko-doradcy dają praktyczne wskazówki, jak 
poprawić efektywność energetyczną domów, 
a w konsekwencji zadbać o własne zdrowie i 
poprawić stan środowiska. Mieszkańcy mogą 
liczyć na pomoc eko-doradców również przy 
składaniu wniosków o dotacje, które pokryją 
koszty wymiany starych pieców. 

Programy unijne nie ograniczają się wyłącznie 
do finansowania projektów. Ich beneficjenci 
korzystają też z praktycznych szkoleń i porad 
ekspertów. Dzięki temu mogą mieć pewność, 
że projekt przyniesie ludziom realną korzyść. 
Efekty widać na każdym kroku: od miejsc, w 
których mieszkańcy dzielą się wiedzą, przez 
ośrodki badawcze i energooszczędne budynki, 
aż po inteligentne rozwiązania mobilne, które 

europejskim miastom i regionom zapewnią 
bardziej zrównoważoną przyszłość. 

Fundusze unijne otwierają nowe możliwości 
dla mieszkańców regionów, bez względu na to, 
czy mowa o szerokopasmowym internecie w 
szkołach, mieszkaniach w przystępnych cenach, 
modernizacji kolei, czy budowie nowoczesnego 
szpitala. Projekty finansowane przez UE to  
również setki nowych miejsc pracy oraz  
przemiana uboższych regionów w zagłębia 
innowacji. Inwestycje te przyczyniają się do 
rozwoju na szczeblu regionalnym i krajowym, 
ale mają też niekwestionowany wymiar ludzki, 
którego przejawem są osobiste sukcesy  
tysięcy osób.

W niniejszej broszurze opisane są tylko niektóre 
z nich. Rozejrzyj się wokół siebie, a zobaczysz, 
że za europejskimi inwestycjami kryje się 
bogactwo ludzkich historii.
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Jak Małopolska 
walczy ze 
smogiem

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA W MAŁOPOLSCE KRAKÓW I MAŁOPOLSKA
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Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym 
powietrzem w całej Unii Europejskiej. Od wielu 
lat najgorsze wyniki odnotowywane są w 
województwie małopolskim, a przyciągający 
turystów z całego świata Kraków jest w czołówce 
smogowych rankingów europejskich miast. 
Nadzieję na przyszłość daje wspierany przez Unię 
Europejską program  „Małopolska w zdrowej 
atmosferze”, dzięki któremu mieszkańcy uczą się, 
jak samemu dbać o czyste powietrze.

Smog to nie tylko spaliny emitowane przez 
fabryki i samochody. Za dużą część emisji  
rakotwórczych substancji w powietrzu odpowiadają 
sami mieszkańcy. Dlaczego? Bo gospodarstwa 
domowe są najczęściej ogrzewane  
niskojakościowym węglem spalanym w  
przestarzałych piecach. Zdarza się też palenie  
w domowych paleniskach tworzywami 
sztucznymi i śmieciami, co powoduje największe 
szkody, przede wszystkim dla zdrowia lokatorów 
i ich sąsiadów. 

Dotychczas wielu ludzi nie zdawało sobie  
sprawy, jak wielki wpływ na zdrowie ma to, czym 
ogrzewają swoje domy. To się jednak zmienia, 
ponieważ dzięki środkom unijnym programu 

LIFE regionalne władze realizują projekt  
„Małopolska w zdrowej atmosferze”, który ma 
na celu uświadomić mieszkańcom, lokalnym 
władzom i przedsiębiorstwom, że można  
ograniczać straty ciepła, oszczędzając przy tym 
energię, pieniądze, a przede wszystkim zdrowie. 

„Sama nazwa programu pokazuje, co jest dla 
nas najważniejsze – komfort życia mieszkańców 
oraz czyste, zdrowe i bezpieczne środowisko. 
Chcemy, aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć 
się nie tylko czystą Małopolską, ale także 
komfortem życia w tym pięknym regionie” – 
podkreśla Tomasz Pietrusiak z Urzędu  
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Zimą Kraków pełen jest plakatów ostrzegających 
przed efektami palenia plastiku w piecach.  
Jednak aby świadomość ludzi naprawdę 
wzrastała, nie wystarczą bezimienne kampanie 
informacyjne, bez względu na to, jak bardzo 
będą sugestywne – mówi Marcin Badura, 
mieszkaniec podkrakowskiego Libertowa, 
który jeżdżąc do pracy Zakopianką w większość 
zimowych poranków obserwuje panoramę 
Krakowa spowitą smogiem.  „Aby zmieniać 
świadomość ludzi, potrzebny jest bezpośredni 
kontakt – spotkania, podczas których mieszkańcy 
słyszą konkretne informacje i dowiadują się, 
jak sami mogą wpływać na jakość powietrza, 
którym oddychają. A także jakiego wsparcia 
finansowego mogą oczekiwać na wymianę tzw. 

kopciuchów” – twierdzi pan Marcin.  

Z tego samego założenia wyszli autorzy programu  
„Małopolska w zdrowej atmosferze”,  
współfinansowanego z funduszy unijnych. 
Jednym z jego filarów jest działalność 60 
eko-doradców, którzy organizują spotkania 
informacyjne, zajęcia w szkołach i przedszkolach 
oraz lokalne happeningi. Eko-doradcy odwiedzają 
Małopolan w ich domach i opowiadają, jak 
żyć bardziej ekologicznie, a co za tym idzie 
– zdrowiej. Dzięki nim mieszkańcy poznają 
możliwości dofinansowania zakupu pieców 
nowszej generacji. Eko-doradcy pomagają też 
pozyskiwać środki europejskie – już nie tylko 
na nowe piece, ale też na odnawialne źródła 
energii.  „Pomagamy im w składaniu wniosków” 
– mówi Mateusz Nowak, eko-doradca z  
czterotysięcznego Szczucina, oddalonego o 
120 km od Krakowa. Pan Mateusz doradza 
mieszkańcom swojego regionu dopiero od 
roku, ale już dostrzega, że wiedza i świadomość 
problemu wzrosły. 

Krystyna Sikora, mieszkanka krakowskich  
Bronowic, również jest zadowolona z pierwszych 
efektów programu:  „W mojej okolicy wszyscy 
mają ogrzewanie gazowe i faktycznie nastąpiła 
bardzo duża poprawa w powietrzu. Naprawdę 
jest różnica – lepiej się nam oddycha”.



PTBS: MIESZKANIA W DOSTĘPNYCH CENACH POZNAŃ
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Dostępne 
mieszkania dla 
Poznania
Jak zrealizować marzenie o własnym  „M”, jeśli 
nie chcemy lub nie możemy pozwolić sobie na 
kredyt hipoteczny? Z odpowiedzią przychodzi 
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego (PTBS), które do 2021 roku 
wybuduje w stolicy Wielkopolski 1300 mieszkań 
w dostępnych cenach. Program  „najem z 
dojściem do własności” jest realizowany z kredytu 
dostępnego w ramach Planu Junckera. Inwestycja powstaje z myślą o wszystkich 

mieszkańcach Poznania, którzy nie mogą 
skorzystać z lokali komunalnych ze względu 
na zbyt wysokie dochody, a jednocześnie nie 
mają zdolności kredytowej by kupić mieszkanie 
na wolnym rynku. W ramach programu 
realizowanego przez PTBS przyszli mieszkańcy 
będą mogli na początek wpłacić jedynie 30 
proc. wartości mieszkania, a pozostałą kwotę 
spłacać w comiesięcznym czynszu. 

Mieszkania w dostępnych cenach mają przede 
wszystkim zachęcić młodych ludzi do pozostania 
w Poznaniu. W 26 poznańskich szkołach 
wyższych studiuje blisko 120 tys. osób. Jednak 
bardzo często po zakończeniu studiów decydują 

się one na wyprowadzkę z miasta. Poznań chce 
temu zaradzić m.in. poprzez program  „najem 
z dojściem do własności”, którego realizacja 
stała się możliwa dzięki środkom unijnym 
pozyskanym w ramach Planu Junckera. 

„Ten program to bardzo fajna alternatywa dla 
młodych ludzi, którzy szukają miejsca dla siebie 
i swojej rodziny, a nie mogą sobie pozwolić na 
mieszkanie w cenie rynkowej i kredyt hipoteczny 
na kilkadziesiąt lat” – tłumaczy Paulina 
Ciemińska, wynajmująca mieszkanie od PTBS w 
ramach programu  „Mieszkanie dla absolwenta”. 
Teraz chce skorzystać z opcji  „najem z dojściem 
do własności”.  Złożyła wniosek o 60-metrowe, 
trzypokojowe mieszkanie.  „ Jestem zadowolona 
z warunków wynajmu i preferencyjnych stawek, 
które płacę za mieszkanie dzięki PTBS i miastu” 
– mówi Paulina pytana o powody aplikowania 
do nowego projektu PTBS. Zdaniem Pauliny 
ważna jest nie tylko atrakcyjna cena, lecz 
także lokalizacja wśród terenów zielonych, w 
niedalekim sąsiedztwie jeziora.  „Położenie nowej 
inwestycji bardzo mi się podoba” – dodaje. 

Władzom miasta zależy na zatrzymaniu w 
Poznaniu absolwentów uczelni wyższych 
oraz na odwróceniu szerszego, negatywnego 
trendu, jakim jest odpływ mieszkańców do 
sąsiednich gmin, gdzie ceny nieruchomości 
są niższe. Jednym z głównych powodów ich 
wyjazdu są zazwyczaj wysokie ceny mieszkań  

w Poznaniu, które uniemożliwiają im 
stabilizację życiową i założenie rodziny.

Inwestycja PTBS pozwoli im na zakup 
własnego  „M” w korzystnej cenie i zapewni 
pełną infrastrukturę, przydatną w codziennym 
rodzinnym życiu. Korzystając ze środków 
unijnych pozyskanych w ramach Planu 
Junckera, PTBS oprócz mieszkań zbuduje też 
żłobek, przedszkole, klub seniora, a także lokale 
handlowe i usługowe.  „Jestem przekonana, 
że wszystkim będzie się tu dobrze mieszkać” – 
podsumowuje pani Paulina.



TORQWAY
Torqway: relaks i ruch dla zdrowia w jednym
W Toruniu niewielka firma produkuje pojazdy 
napędzane siłą ramion. 80 prototypów zostało 
sprzedanych nie tylko w Polsce, ale też w USA,  
Japonii i Wielkiej Brytanii. Obecnie firma pracuje 
nad nowymi modelami i przygotowuje się do 
produkcji seryjnej. Do rozwoju firmy w dużej 
mierze przyczyniły się środki unijne. Torqway to 
jedna z polskich firm, którym udało się pozyskać 
dofinansowanie z programu Horyzont 2020. 

Państwo Rita i Stanisław Pokorny poszukiwali 
możliwości aktywnego spędzania czasu na 
świeżym powietrzu. Nie byli jednak przekonani 
do popularnej jazdy na rowerze czy pieszych 
spacerów. Znajoma poleciła im torqway, czyli 
jednoosobowy pojazd na nisko osadzonej 
platformie na dwóch dużych i dwóch małych 
kółkach, napędzany siłą ramion. 

Choć opis może wydawać się skomplikowany, 
torqway jest niezwykle prosty w obsłudze. Pani Rita 
i pan Stanisław zgodnie przyznają, że wystarczyło 
im kilka minut prób, by w pełni oswoić się z nowym 
pojazdem. Zapytani, co daje użytkownikom  
korzystanie z torqway’a, jednomyślnie odpowiadają 
–  „relaks i ruch dla zdrowia w jednym”.

„Pojazd dedykowany jest dla osób z ograniczeniami 
ruchowymi oraz dla seniorów” – wyjaśnia pani 
Beata Paszke-Sobolewska, prezes spółki Torqway, 

odpowiedzialna za wprowadzenie pojazdu na 
rynek. Projekt ten ma służyć popularnej na świecie 
idei  „Active Ageing”, czyli aktywnego spędzania 
czasu przez osoby starsze. Tworzone są również 
modele przeznaczone dla dzieci i sportowców.

Jakie korzyści płyną z użytkowania Torqway’a? 
Pojazd może mieć zastosowanie treningowo-
-rehabilitacyjne – służy do rozwoju górnych 
partii mięśni i poprawia koordynację ruchową. 
Może być też wykorzystywany w rehabilitacji 
po leczeniu lekkich schorzeń klatki piersiowej. 
Ale przede wszystkim ma służyć aktywnemu 
spędzaniu czasu na świeżym powietrzu.

Pojazd został stworzony przez męża pani 
Beaty, Andrzeja Sobolewskiego - toruńskiego 
inżyniera z trzydziestoletnim doświadczeniem. 
Projekt ma ochronę patentową w Europie i w 11 
krajach poza nią. Torqway może pochwalić się 
także tytułem Najlepszego Wynalazku Europy 
przyznanego na Targach Innowacyjności w 
amerykańskim Pittsburghu.

Pani Beata podkreśla, że sama nie byłaby w stanie 
sfinansować pomysłu o tak innowacyjnym 
charakterze. Możliwość realizacji tego  
przedsięwzięcia zawdzięcza funduszom unijnym. 

TORUŃ MLEKPOL MRĄGOWO

Mleczna droga do innowacyjności
Województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie 
łączy piękno natury, czyste środowisko i… firma 
Mlekpol – największa spółdzielnia mleczarska 
w Polsce z siedzibą w Grajewie, zatrudniająca 
obecnie 2500 pracowników. Jej nowo powstający 
Zakład Produkcji Sproszkowanych Wyrobów 
Mleczarskich w Mrągowie stworzy dodatkowe 
160 miejsc pracy. Inwestycja powstaje z udziałem 
inwestycyjnego kredytu w ramach Planu Junckera.

Rozwój firmy Mlekpol ma pozytywny wpływ na 
zatrudnienie w regionie, co jest szczególnie istotne 
dla Podlasia oraz Warmii i Mazur, zmagających 
się z najwyższym bezrobociem w Polsce.
„Planujemy zwiększać zatrudnienie, a nasza firma 
będzie szukać partnerów do współpracy m.in. 
w dziedzinie produkcji opakowań” – zapowiada 
prezes firmy Edmund Borawski. 

Ten najnowocześniejszy w Polsce Zakład Produkcji 
Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich, powstający 
dzięki wsparciu z Planu Junckera, potrzebuje 
osób o różnym poziomie kwalifikacji, w tym 
pracowników wyspecjalizowanych – programistów 
i informatyków oraz osób zajmujących się obsługą 
i sterowaniem maszyn. Za budowę nowego 
Zakładu odpowiada inna polska firma – Budimex – 
korzystająca z usług lokalnych podwykonawców. 

W projekcie wzięto pod uwagę troskę o środowisko 
naturalne.  „Wykorzystamy kogenerację polegającą 
na wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej w 
jednym procesie technologicznym. To dobry sposób 
na bezpieczeństwo energetyczne zakładu oraz 
ochronę środowiska” – tłumaczy prezes Borawski.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol zdecydowała się 
na budowę zakładu ze względu na duże nadwyżki 
mleka w Polsce. Poddane procesowi sproszkowania 
mleko ma dłuższy termin ważności i dużo łatwiej 
je eksportować. Mrągowska inwestycja może stać 
się wybawieniem dla producentów mleka, którzy 
zmagają się z problemem nadwyżek produkcji. 
Nowoczesny zakład daje szansę na większy skup 
produkowanego surowca.

W fabryce wytwarzane będą ponadto białka 
serwatkowe oraz produkty z linii  „baby food” – 
przeznaczone dla dzieci, a zatem wymagające 
zachowania najwyższych standardów jakościowych.

Na nowej inwestycji Mlekpolu mogą skorzystać 
wszyscy – region, który zyska na konkurencyjności, 
mieszkańcy, którzy łatwiej znajdą pracę, a także 
rolnicy, którzy otrzymają gwarancje skupu 
produkowanego mleka. A to wszystko w sposób 
przyjazny dla środowiska, z wykorzystaniem 
innowacyjnych technologii i środków dostępnych 
w ramach Planu Junckera. 
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LOTNISKO W RZESZOWIE RZESZÓW

Lotnisko napędza rozwój Podkarpacia
Województwo podkarpackie, skąd  pochodzi 90 
proc. polskiej produkcji przemysłu lotniczego, 
zyskało pozycję centrum innowacji. Stało się 
też obiektem zainteresowania krajowych i 
zagranicznych inwestorów. Ogromną rolę w 
rozwoju regionu odgrywa Port Lotniczy Rzeszów-
Jasionka, położony 14 km od centrum Rzeszowa. 
Od 2010 r. Port Lotniczy zrealizował 16 projektów 
inwestycyjnych, które współfinansowane były 
z unijnego Funduszu Spójności. Największą i 
najistotniejszą inwestycją była budowa Nowego 
Terminalu Pasażerskiego.

Rozwój lotniska bezpośrednio przekłada się na 
rozwój i konkurencyjność Podkarpacia, a także 
poszerza możliwości kształcenia i zatrudnienia 
mieszkańców.  „Dzięki dynamicznemu rozwojowi 
lotniska, na terenach w jego pobliżu powstaje 
wiele firm i fabryk dających setki miejsc pracy 
mieszkańcom całego województwa” – podkreśla 
prezes lotniska Michał Tabisz.  

„Lotnisko napędza rozwój regionu. 
Poprawia sytuację na rynku pracy, zwiększa 
konkurencyjność lokalnych specjalistów dzięki 
innowacyjnym kierunkom kształcenia, a także 
otwiera przed mieszkańcami przysłowiowe 
okno na świat” – wyjaśnia Władysław Ortyl, 
Marszałek Województwa Podkarpackiego.

I rzeczywiście, w ofercie techników oraz szkół 
wyższych łatwo o renomowane kierunki 
lotnicze, których programy nauczania 
przeplatane są praktykami w zakładach 
lotniczych. Lotnictwo i kosmonautyka są 
obecnie czwartym najbardziej popularnym 
kierunkiem wśród studentów Politechniki 
Rzeszowskiej. Absolwenci z takim 
wykształceniem nie mają potem kłopotu 
ze znalezieniem zatrudnienia, bo programy 
kształcenia są dostosowywane do potrzeb 
regionu. 

Dzieje się tak dzięki współpracy uczelni 
z powiązanymi z Doliną Lotniczą 
przedsiębiorstwami – przykładowo, Politechnika 
Rzeszowska powołuje przy wydziałach rady 
gospodarcze złożone z przedstawicieli świata 
przemysłu i biznesu, które oceniają, na jakie 
umiejętności i kwalifikacje jest w danym 
momencie największe zapotrzebowanie.

Mieszkańcy Podkarpacia i przyjezdni cieszą 
się też z możliwości szybkiego podróżowania, 
jakie daje port lotniczy. Wyrazem ich 
zadowolenia jest przyznany lotnisku tytuł 
pięciogwiazdkowego  „Przyjaznego lotniska”,  
a także stale rosnąca liczba pasażerów.

Nowa, lepsza polska kolej
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POLSKAPRZEWOZY REGIONALNE

Polacy z roku na rok coraz chętniej wybierają kolej. 
Dzięki środkom unijnym pozyskanym w ramach 
Planu Inwestycyjnego dla Europy pasażerowie 
największego krajowego przewoźnika – Przewozów  
Regionalnych – podróżować będą wygodniej i 
bezpieczniej. Modernizacja taboru i zakup nowych 
pociągów mają też pomóc w lepszym dostosowaniu 
kolei do potrzeb pasażerów niepełnosprawnych. 

W ciągu doby na tory w całej Polsce wyjeżdża 
blisko 1800 pociągów Przewozów Regionalnych, 
które każdego roku przewożą ponad 77 milionów 
pasażerów. Największy przewoźnik w kraju 
może jeszcze poprawić ten wynik, ponieważ 
na zakup i modernizację taboru kolejowego 
uzyskał 200 milionów złotych kredytu  
inwestycyjnego w ramach Planu Junckera.  

Program unowocześnienia kolei przełoży się na 
wyższy komfort podróży. Przewozy Regionalne 
będą mogły przeznaczyć część unijnych środków 
na kupno nowych pociągów i modernizację 
dotychczasowych składów. 

„Poprawa komfortu jazdy pasażerów poprzez 
ulepszenie już istniejącego taboru jest krokiem 
w dobrym kierunku” – ocenia pan Piotr Figiel, 
który z powodu znacznej utraty wzroku nie ma 
prawa jazdy i podróżuje wyłącznie środkami 
transportu publicznego.  „Efekty renowacji 

starych składów odczuwalne będą szybciej 
niż wymiana taboru na nowy. Niebagatelne 
znaczenie ma w tym przypadku niższa cena 
wykonania. Sprawia to, że procesowi modernizacji 
można poddać większą liczbę wagonów” – 
chwali inwestycję pan Piotr, który pracuje w 
Fundacji Nowe Spojrzenie. Na co dzień zajmuje 
się przeciwdziałaniem wykluczeniu 
transportowemu osób niewidomych i  
niedowidzących oraz prowadzi bloga  
poświęconego transportowi kolejowemu. 

Przewozy Regionalne już modernizują swój 
tabor kolejowy. Pojazdy nowej generacji, tak jak 
pociągi  „Link” produkowane przez bydgoską 
PESĘ, będą wyposażone w klimatyzację i  
miejsca dla niepełnosprawnych. Fundusze unijne 
dadzą Przewozom Regionalnym możliwość 
zakupu dodatkowych składów, które skutecznie 
rozładowują tłok, oferując nawet dwukrotnie 
więcej miejsca niż zastępowane tabory.  
Przewozy Regionalne stały się pierwszym  
przewoźnikiem regionalnym w Polsce ze strefami 
dedykowanymi dla dzieci. Najmłodsi, którzy  
dopiero zaczynają swoją przygodę z koleją, 
mają do dyspozycji stoliki z wyższą krawędzią, 
dzięki której zabawki nie spadną na podłogę. 
Szyby okienne w tej strefie zdobione są  
malunkami przedstawiającymi słońce i kwiatki.©
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SITS
Z Grudziądza do całej Europy
Grudziądz jest jednym z miast Polski, gdzie stopa 
bezrobocia jest znacznie wyższa niż średnia 
krajowa. Ponad 11 proc. mieszkańców tego 
niemal stutysięcznego miasta pozostaje bez pracy. 
Dzięki środkom pozyskanym w ramach Planu 
Junckera firma SITS, producent mebli, zbuduje 
w grudziądzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
nowy zakład produkcyjny i stworzy kilkaset 
nowych miejsc pracy. 

Kredyt inwestycyjny w ramach Planu 
Inwestycyjnego dla Europy – Planu Junckera 
zapewni firmie SITS zastrzyk finansowy w 
wysokości ok. 67 mln złotych. Pozwoli to 
stworzyć nowe miejsca pracy dla borykającego 
się z wysokim poziomem bezrobocia 
nadwiślańskiego Grudziądza i jego okolic. 
Firma już zatrudnia nowych pracowników 
produkcyjnych, a także dostawców i logistyków. 
Tworzy też nowe miejsca pracy przy samej 
budowie fabryki. Do 2019 r. pracę dostanie ok. 
540 osób, a w ciągu najbliższych trzech lat SITS 
zatrudni łącznie nawet 1000 pracowników.

„Nowa inwestycja w Grudziądzu pozwala 
nam na zwiększenie mocy produkcyjnych, 
podniesienie efektywności pracy i 
wykorzystanie najnowocześniejszych 
technologii w produkcji mebli” – mówi Marek 

Dobrzeniecki, prezes firmy SITS, której działania 
koncentrowały się dotychczas w oddalonej o 60 
km od Grudziądza Brodnicy.  „Obecnie szukamy 
ludzi nie tylko w samym Grudziądzu, ale też w 
okolicznych miejscowościach. Nowa inwestycja 
oznacza też bezpieczne i wygodne warunki 
pracy” – dodaje.

SITS wyróżnia się na rynku dużą dbałością o 
jakość produkowanych mebli. Nie zapomina przy 
tym o ochronie środowiska. Firma opracowała 
nawet program  „Green by SITS”, który 
obejmuje takie działania jak recykling 100 proc. 
wygenerowanych odpadów, wykorzystywanie 
ekologicznych materiałów, z których co najmniej 
20 proc. pochodzi z recyklingu i poszukiwanie 
energooszczędnych rozwiązań. 

SITS dba też o swoich pracowników, wdrażając 
Standard IWAY, czyli kodeks działania 
określający minimalne wymagania w zakresie 
ochrony środowiska, warunków socjalnych i 
warunków miejsca pracy. Dzięki zaangażowaniu 
pracowników oraz środkom dostępnym w 
ramach Planu Junckera firma może się rozwijać, 
a meble z Grudziądza trafiają do sklepów w 
całej Europie.

GRUDZIĄDZ
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SZPITAL RYDYGIERA W TORUNIU TORÚN

Naszą misją jest pacjent!
Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu do 
2019 r. przekształci się w nowoczesne miasteczko 
medyczne. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie unijny 
kredyt pozyskany w ramach Planu Inwestycyjnego 
dla Europy – Planu Junckera.  „Na tę rozbudowę 
czekaliśmy 40 lat” – cieszy się rzecznik prasowy 
szpitala dr Janusz Mielcarek. 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera to 
największy publiczny szpital w Toruniu. Przyjmuje 
rocznie ponad 75 tysięcy pacjentów. Dzięki 
wsparciu z Planu Junckera trwa jego modernizacja 
i rozbudowa. Do końca 2019 r. powstanie 
nowoczesny kompleks medyczny: z nowymi 
oddziałami, przychodniami przyszpitalnymi, 
dwunastoma salami operacyjnymi, a nawet 
lądowiskiem dla helikopterów.

Szczególnym projektem, który skorzysta na 
tej inwestycji, jest mieszczący się w toruńskiej 
placówce pierwszy w Polsce i jedyny w 
województwie kujawsko-pomorskim regionalny 
Bank Mleka Kobiecego. Jest to miejsce, do którego 
kobiety w okresie laktacji mogą oddawać nadwyżki 
swojego mleka, by – po przejściu odpowiednich 
badań i procedur – posłużyło ono dzieciom, którym 
brakuje mleka od biologicznej mamy.

Ta dynamicznie rozwijająca się od 2013 r. 
inicjatywa z racji ograniczonych możliwości 

lokalowych jest obecnie realizowana na 
stosunkowo niewielkiej przestrzeni. Środki 
pozyskane w ramach Planu Junckera pozwalają 
na rozbudowę szpitala, dzięki czemu Bank 
Mleka Kobiecego otrzyma możliwość 
zaadaptowania dodatkowych pomieszczeń, 
by móc funkcjonować zgodnie z najwyższymi 
standardami bezpieczeństwa żywności – HACCP 
(hazard analysis and critical control points). 

Rozbudowany szpital będzie więc miejscem 
szczególnie przyjaznym dla mam, ale też dla 
ich nowo narodzonych dzieci.  „Dotychczasowy 
oddział ginekologiczny zostanie przeniesiony 
do całkowicie nowego budynku, a oddziały 
położniczy i noworodkowy przejdą gruntowny 
remont” – zapowiada dr Janusz Mielcarek.

Główną wartością przyświecającą realizatorom 
projektu jest człowiek, jego komfort i wygoda.  
„To ma być szpital dla ludzi” – podkreśla Simon 
Gregson, architekt odpowiedzialny za projekt 
rozbudowy. Podobnie wypowiada się Marszałek 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr 
Całbecki:  „Mury i nowoczesny sprzęt oraz 
zainwestowane miliony złotych to narzędzia 
– niezwykle ważne, ale narzędzia. Misją tego 
projektu jest pacjent”.
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STREFOWA EUROPA ŚRODKOWA

KONIEC marnowania żywności!
Każdego roku w Unii Europejskiej marnowane jest 
88 milionów ton żywności. Oznacza to, że średnio 
w ciągu roku każdy z nas wyrzuca do kosza aż 
173 kg jedzenia. Edukatorzy z projektu STREFOWA 
chcą stawić czoła temu problemowi poprzez  
organizację spotkań i wykładów w Europie  
Środkowej – a to wszystko dzięki wsparciu  
funduszy unijnych.

Projekt STREFOWA został sfinansowany ze  
środków Programu INTERREG dla Europy Środkowej.  
Jest on realizowany w ośmiu miastach  
środkowoeuropejskich, w tym w Warszawie i 
we Wrocławiu. Ma na celu pokazanie dobrych 
praktyk, dzięki którym będziemy marnować 
mniej jedzenia. To ważne, bo za ponad 50 proc. 
marnowanej żywności odpowiadamy my – 
konsumenci. Najczęściej marnujemy wędliny, 
pieczywo oraz owoce i warzywa – wymienia dr 
Maria Kowalewska, dyrektor ds. edukacji  
Federacji Polskich Banków Żywności. Federacja już 
od 20 lat walczy z niepotrzebnym wyrzucaniem 
jedzenia i namawia do przekazywania jego  
nadwyżek osobom najbardziej potrzebującym.

Marnowanie jedzenia oznacza więcej odpadów 
biodegradowalnych i opakowań po żywności 
na wysypiskach i powoduje niegospodarność w 
używaniu wody i energii potrzebnej do produk-
cji żywności – wylicza dr Kowalewska.  

To również ważny problem społeczny, ponieważ 
znaczna część wyrzucanego jedzenia nadaje się 
jeszcze do spożycia i mogłaby zostać przekaza-
na potrzebującym. 

W projekcie STREFOWA, czyli Strategii dla  
Ograniczenia Marnotrawienia Żywności w Europie 
Środkowej, uczestniczą organizacje partnerskie 
z Austrii, Czech, Polski Węgier i Włoch. Realizują 
projekty, które umożliwią lepsze zarządzanie 
środowiskiem na obszarach miejskich, tak by 
miasta stały się bardziej przyjazne dla swoich 
mieszkańców. Jedną z organizacji partnerskich 
jest Federacja Polskich Banków Żywności.  
Jej projekt pilotażowy polega na odbiorze  
żywności wymagającej warunków chłodniczych 
ze sklepów i restauracji, które przekazują te  
produkty jako darowiznę ze względu na ich 
krótki termin przydatności do spożycia.

Współfinansowany ze środków unijnych projekt 
STREFOWA organizuje też nowatorskie warsztaty  
„Food Waste Hackathon”, otwarte dla wszystkich, 
którym problem marnowania jedzenia leży na sercu. 
Uczestnicy hackathonów wspólnie pracują nad 
tworzeniem aplikacji mobilnych, zawierających 
obszerne kompendium wiedzy o sposobach 
gospodarowania jedzeniem. W rezultacie każdy 
z nas będzie mógł przeciwdziałać powstawaniu 
odpadów żywnościowych.

WIELKOPOLSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA POZNAŃ

Internet od zaraz w Twoim domu
Z internetu korzysta codziennie 71 proc. Europejczyków. 
Statystyki te rosną z roku na rok. Jednocześnie rosną 
także potrzeby internautów, którzy chcą uzyskiwać 
informacje częściej, szybciej i niezależnie od miejsca,  
w którym się znajdują. Z myślą o mieszkańcach  
Wielkopolski, którzy dotychczas mieli utrudniony  
dostęp do szybkich łączy internetowych, powstał 
projekt Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, w dużej 
mierze sfinansowany z funduszy europejskich.

Ponad połowa Polaków aktywnie korzysta z 
internetu w domu, w pracy i w szkole. Dzięki 
Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej (WSS), 
która obejmuje niemal 3,3 miliony osób i ponad 
250 instytucji publicznych, dostęp do szybkiego 
internetu uzyskali kolejni mieszkańcy Wielkopolski. 
Projekt został zrealizowany z udziałem środków 
unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego  
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Z programu korzysta między innymi Zespół Szkół 
Usługowo-Gospodarczych w osiemnastotysięcznym 
Pleszewie. Przy współpracy z lokalnym operatorem 
telekomunikacyjnym założono tam szybką 
wewnętrzną sieć internetu i hot spot wi-fi, 
dzięki którym na terenie całej szkoły dostępny 
jest internet bezprzewodowy. Znacznie ułatwia 
to pracę uczniom i pedagogom.  „Dotychczas 

strony internetowe ładowały się bardzo długo, 
zwłaszcza jeśli kilka osób chciało z nich  
korzystać jednocześnie. W tej chwili jest znacznie 
lepiej” – cieszy się Izabela Mikstacka-Mikuła, 
nauczycielka informatyki.

Zadowoleni są także sami uczniowie, którzy nie 
muszą już czekać w nieskończoność na transfer 
plików. „W domu pobranie materiałów  
potrzebnych do zrobienia szkolnych projektów 
trwało nawet kilka godzin… Teraz mogę się w 
szkole w każdej chwili połączyć z internetem i 
pobrać pliki w 5-10 minut” – zachwala projekt 
Weronika Wojcieszak, uczennica szkoły.

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa jest najdłuższą 
regionalną siecią szerokopasmową w Polsce. Objęła 
aż 73 proc. gospodarstw domowych. Dzięki tej 
inwestycji, współfinansowanej ze środków unijnych, 
operatorzy telekomunikacyjni mogą świadczyć 
usługi tam, gdzie sami nie doprowadziliby światłowodu, 
ponieważ byłoby to dla nich nieopłacalne.

Na WSS zyskuje cała Wielkopolska. Dla mieszkańców 
szybki internet oznacza dostęp do świata wiedzy i 
technologii, który daje większe możliwości rozwoju 
osobistego. A to ma bezpośrednie przełożenie na 
poprawę ich perspektyw zawodowych. 
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