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W NUMERZE Pomagamy pszczołom
W dniach od 29 lutego do 24 marca trwał pilotażowy nabór 
wniosków na dofinansowanie przez WFOŚiGW w Poznaniu 
przedsięwzięć związanych z działaniami prowadzonymi 
na rzecz ochrony pszczół na terenie województwa 
wielkopolskiego. Konkurs, który został po raz pierwszy 
ogłoszony, cieszył się dużym zainteresowaniem wśród 
pszczelarzy. Beneficjenci wyrażali nadzieję, że projekt 
będzie kontynuowany w kolejnych latach.

W ramach naboru wpłynęło 26 wniosków: 17 z nich złożyli sami pszczelarze pro-
wadzący działalność gospodarczą; w  imieniu pszczelarzy 3 wnioski złożyły gminy 
(Wilczyn, Kleczew i Suchy Las), ponadto w imieniu swoich członków wnioski złoży-
li: Regionalny Związek Pszczelarzy w Koninie, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rol-

niczego w Poznaniu, Stowarzyszenie Pszczelarzy Barć Cysterska, Spółdzielnia Socjal-
na Pasieka Optymalni w Działaniu, Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu oraz 
Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych.

Całkowity koszt planowanych przedsięwzięć wyniósł 1 340 221,00 zł, a wielkość 
wnioskowanej pomocy 1 314 932,00 zł. Fundusz na dofinansowanie przedsięwzięć 
w  ramach naboru przeznaczył kwotę 400 000,00 zł. Potrzeby wynikające z  wnio-
sków, które wpłynęły, to 328% zaplanowanej kwoty.

Obecnie (13 czerwca br.) zakończyła się ocena wniosków według kryteriów do-
stępu 1.1 – 1.14, czyli kryteriów formalnych i merytorycznych określonych szczegó-
łowo w Regulaminie dotyczącym naboru. Wnioskującym najpierw zostały przesła-
ne uwagi do złożonych dokumentów, następnie do Funduszu wpłynęły poprawki 
– Wnioski korekty, które zostały ocenione i przekazane Zarządowi WFOŚiGW w Po-
znaniu. Wnioski, które zostaną zatwierdzone przez Zarząd, będą podlegać ocenie 
pomocy publicznej (II etap oceny), która rozpocznie się po ogłoszeniu na stronie  
www.wfosgw.poznan.pl list wniosków pozytywnie ocenionych w I etapie.
� Sylwia�Krzewińska

Facelia błękitna, to cenione przez pszczoły źródło pożytku
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Dbajmy o wodę
w Wielkopolsce
„Bardzo negatywny wpływ na 
poziom wód gruntowych mają 
długotrwające susze. W obecnej 
sytuacji lustro może się lokalnie 
obniżać, ale są to zasoby, które 
natura z czasem odbuduje”.

Rozmowa z Magdaleną Żmudą, 
dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

Paweł Napieralski: W  ubiegłym roku mieliśmy 
w Wielkopolsce dużą suszę. W Poznaniu Cybinę 
(Cybiński Kanał Ulgi) można było przejść w  ka-
loszach. Czy Wielkopolsce grozi niedobór wody? 

– Magdalena Żmuda: Faktycznie, w ubiegłym 
roku o  tej porze były niskie stany wody. W  tym 
roku sytuacja wygląda korzystniej, a to tylko z po-
wodu bardziej obfitych opadów deszczu, ponie-
waż zimę mieliśmy ciepłą, bez pokrywy śnieżnej, 
porównywalną do tej w roku ubiegłym. Zimą na 
nizinach opady były niewielkie, na szczęście ob-
ficiej padało w górach. W regionie są miejsca, na 
które patrzymy z  troską i  obawą. Mam na my-
śli np. zbiornik pakoski (Pojezierze Gnieźnieńskie 
– przyp. P.N.). Notujemy tam bardzo niskie sta-
ny wody, a jest to o tyle ważne miejsce, że akwen 
stanowi bardzo duże ujęcie poborowe dla oko-
licznych dużych zakładów. To, na ile możemy re-
gulować zasobami wody, określa instrukcja go-
spodarowania wodą, natomiast czymś natural-
nym jest, że nie mamy wpływu na zjawiska natu-
ralne – rzekę nizinną w okresie letnim zasilają tyl-
ko opady deszczu. 

Czy sytuację poprawiłaby większa liczba zbior-
ników retencyjnych? Rozprowadzenie jej na 
większym terenie, aby ją zatrzymać? Wody bra-
kuje na południu Wielkopolski, zimą studnie 
wysychały jednak również na północy.

– Główną rzeką regionu wodnego admini-
strowanego przez RZGW w  Poznaniu jest rzeka 
Warta,  jednak na odcinku od Jeziorska do ujścia 
Warty do Odry nie ma możliwości wybudowania 
zbiornika, bo wiązałoby się to z przegrodzeniem 
rzeki. Nie pozwalają na to warunki korzystania 
z wód regionu wodnego Warty (akt prawa miej-

scowego ogłoszony w dzienniku urzędowym wo-
jewody – przyp. P.N.), zgodnie z którymi, głównie 
ze względu na migrację ryb, nie otrzyma się, bez 
spełnienia rygorystycznych przesłanek, pozwole-
nia na przegrodzenie rzeki i w związku z tym rów-
nież na budowę jakichkolwiek zbiorników. 

Czyli decyzję musiałby zmienić wojewoda?

– Tak naprawdę trzeba by było rozpocząć pro-
cedurę wynikającą wprost z  Ramowej Dyrekty-
wy Wodnej i odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy 
wybudowanie zbiornika retencyjnego jest po-
dyktowane nadrzędnym interesem społecznym, 
czy wszystkie przesłanki wskazują, że jedynie ten 
zbiornik spowoduje polepszenie się warunków 
wodnych. Jeśli chodzi o  zbiorniki na mniejszych 
ciekach, to ich możliwości, nawet gdybyśmy je 
zsumowali, stanowić będą tylko nikłą część zbior-
nika Jeziorsko. Gdybyśmy chcieli przechwyty-
wać znaczne ilości wody, potrzebny jest podob-
nej wielkości rezerwuar. Na pewno zbiornik Wie-
lowieś Klasztorna na Prośnie, gdyby był zbiorni-
kiem mokrym, wpłynąłby na wielkość zasobów 
wodnych w naszym regionie. Zbiornik ten byłby 
w  stanie pomieścić osiemdziesiąt milionów me-
trów sześciennych wody.

Czy według Pani nadszedł czas, by zacząć myśleć 
o budowie nowych zbiorników retencyjnych?

– Ostatnie lata charakteryzują się występowa-
niem zjawisk ekstremalnych. W  2010 i  2011roku 
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w  naszym regionie wodnym mieliśmy powódź, 
a po upływie kilku lat – w 2015 roku – stan skraj-
nej suszy. Zauważamy te wahania. RZGW w  Po-
znaniu ma kilka zadań, które stara się procedo-
wać i jeśli będą zagwarantowane środki finanso-
we, zrealizować – mam na myśli np. polder Goli-
na. Z kolei Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w  Poznaniu planuje budowę 
zbiornika Wielowieś Klasztorna, o  którym wspo-
mniałam. Na pewno te dwa obiekty, ze wzglę-
du na swoją kubaturę i możliwość przejmowania 
ogromnych ilości wody, miałyby znaczenie dla 
naszego regionu wodnego. 

Czego w Wielkopolsce powinniśmy się obawiać 
bardziej: powodzi czy suszy?

– Ostatnie lata pokazują, że obydwa zagroże-
nia – powódź i susza – są dla nas równie niebez-
pieczne. W  2010 roku w  zbiorniku Jeziorsko do 
pewnego momentu warunki pozwalały na ścina-
nie „fali powodziowej”, później obiekt pracował 
na rezerwie, pojawiło się zagrożenie dla same-
go zbiornika, który pracował już tylko przepływo-
wo – ile wody wpłynęło do zbiornika, tyle z nie-
go wypływało. Z kolei w ubiegłym roku doszło do 
niebezpiecznej sytuacji na Kanale Ślesińskim. Ze 
stanowiska szczytowego kanału pobierana jest 
woda do systemu chłodzenia elektrociepłowni, 
ponadto z kanału dostarczana jest woda do wie-
lu innych znaczących poborców przemysłowych. 
Doszło do sytuacji, że wodę z Warty trzeba było 
pompować na stanowisko szczytowe. Aby pom-
pować wodę z Warty, wymagany jest odpowied-
ni poziom wody w rzece. Jej stan niebezpiecznie 
zbliżył się do poziomu, w  którym byłoby to już 
niemożliwe. 

Jak przedstawia się sytuacja odnośnie do po-
ziomu wód gruntowych w  Wielkopolsce? Czy 
nasz region rzeczywiście stepowieje?

– Bardzo negatywny wpływ na poziom wód 
podziemnych mają długotrwające susze. W obec-
nej sytuacji zwierciadło może się lokalnie obni-
żać, ale są to zasoby, które natura z  czasem od-
buduje. Przy bardzo długim okresie suszy obniże-
nie zwierciadła wody gruntowej jest bardzo duże, 
wtedy sytuacja staje się niebezpieczna, a powrót 
do stanu sprzed okresu suszy trwa bardzo dłu-
go. Uważam, że obecnie w Wielkopolsce nie gro-
zi nam brak wody.

W Poznaniu i okolicznych gminach wiele mówi 
się o  zagospodarowaniu Warty. Domyślam się, 
że prowadzenie takich działań przez miasto Po-
znań i  nadwarciańskie gminy nie może odby-
wać się bez współpracy z RZGW. 

– Za gospodarkę przestrzenną odpowiada-
ją samorządy, ale z  racji tego, że mówimy o rze-
ce Warcie i  terenach nadwarciańskich, RZGW 
musi każdy projekt dotyczący tego terenu choć-
by opiniować. Jesteśmy organem uzgadniającym 
zagospodarowanie przestrzenne na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią i mamy real-
ny wpływ na to, co dzieje się na takich terenach. 
Oczywiście jesteśmy otwarci na pomysły. Zauwa-
żamy zaangażowanie władz miasta Poznania 
i okolicznych gmin w uruchomienie działań z za-
kresu turystyki wodnej na Warcie. Wybudowanie 
mariny czy rozpoczęcie kursów tramwaju wod-
nego albo organizacja plaż nad rzeką to atrakcyj-
ne pomysły dla mieszkańców Poznania. Dlatego 
RZGW stara się doradzać na etapie projektowa-
nia, sugeruje lokalizację, informuje, gdzie można 
coś wybudować, a gdzie bezwzględnie nie.  

„Wybudowanie 
mariny czy 

rozpoczęcie 
kursów tramwaju 

wodnego albo 
organizacja 

plaż nad rzeką 
to atrakcyjne 
pomysły dla 

mieszkańców 
Poznania”

Regionalny Zarząd  
Gospodarki Wodnej 

 w Poznaniu
Opublikowana w  roku 2000 Dyrektywa 
2000/60/WE Parlamentu Unii Europejskiej 
i  Rady ustanawiająca ramy wspólnotowego 
działania w  dziedzinie polityki wodnej, zwana 
Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), wyraźnie 
zróżnicowała pojęcie dorzecza i zlewni. „Dorze-
cze” oznacza obszar lądu, z którego cały spływ 
powierzchniowy jest odprowadzany przez sys-
tem strumieni, rzek, jezior do morza poprzez 
pojedyncze ujście cieku, estuarium lub deltę. 
„Zlewnia” oznacza obszar lądu, z  którego cały 
spływ powierzchniowy jest odprowadzany po-
przez system strumieni, rzek i jezior do określo-
nego punktu w biegu cieku (zwykle do jeziora 
lub zbiegu rzek).
Według powyższych definicji zlewnia Warty 
wchodzi w  skład dorzecza Odry. W  Rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów w  sprawie przebiegu 
granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych 
(Dz.U. nr 126 z  2006 r. poz. 878) zlewnie po-
szczególnych rzek przyporządkowano regio-
nom wodnym. Zlewnia Warty przyporządko-
wana została do regionu wodnego Warty. Re-
gionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu działa na obszarze regionu wodnego Warty.
Pod względem administracyjnym obszar zlew-
ni Warty (region wodny Warty) jest związany 
terytorialnie z  ośmioma województwami, 86 
powiatami i 476 gminami. W granicach Regio-
nu Wodnego Warty leży 90% powierzchni wo-
jewództwa wielkopolskiego, 50% łódzkiego, 
38% lubuskiego, po ok. 25% zachodniopomor-
skiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego oraz 
w  niewielkiej części województwa: opolskie – 
8,76% i pomorskie – 4,60%.
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W  miejscowości Świętno wybudowano wieżę obser-
wacyjno-widokową, która ma szansę stać się ogromną 
atrakcją turystyczną powiatu wolsztyńskiego. Uroczystość 
otwarcia obiektu odbyła się 1 czerwca. Inwestycję realizo-
wano w  okresie od listopada 2015  r. do kwietnia 2016 r. 
Koszt budowy wieży wyniósł ponad 435 tys. zł, wkład wła-
sny gminy to blisko 139 tys. zł, kwotę 250 tys. zł w formie 
dotacji przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i  Gospodarki Wodnej w  Poznaniu, a  ponad 46  tys.  zł 
przekazał Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Wieża obserwacyjno-widokowa została wybudowa-
na w  technologii drewniano-stalowej, ma wysokość po-
nad 29 m. Stanęła na jednym z  najwyższych punktów 
na terenie gminy. Obiekt zwieńczony jest tarasem wi-
dokowym na wysokości blisko 114 m n.p.m., pozwala-
jącym na obserwację terenu wraz z  okolicznymi cenny-
mi przyrodniczo obszarami. Przed wieżą znajduje się kil-
ka stanowisk edukacyjnych, poświęconych żyjącym 
na tym terenie owadom, gadom, płazom, ssakom, pta-
kom i  roślinom. Oprócz walorów przyrodniczo-widoko-
wych, będzie jeszcze można z wieży dokonywać łączno-
ści krótkofalarskiej – powiedział Wojciech Lis, burmistrz  
Wolsztyna.  

Ponad 100 osób – przed-
siębiorców, samorządowców, 
inwestorów prywatnych oraz 
uczniów wzięło udział w kon-
ferencji pt. „Jak skorzystać na 
odnawialnych źródłach ener-
gii?”. Celem spotkania, któ-
re odbyło się  21 kwietnia 
w Leszczyńskim Centrum Biz-
nesu, było m.in. przekazanie 
wiedzy pozwalającej na pod-
jęcie decyzji o  wyborze naj-
bardziej efektywnej techno-
logii OZE oraz na przekazanie 
informacji przydatnych w zdobywaniu dofinansowania dla inwestycji w tym sektorze.  

Konferencja Leszczyńskiego Klastra Budowlanego odbyła się pod honorowym patronatem prezy-
denta miasta Leszna – Łukasza Borowiaka, a WFOŚiGW w Poznaniu reprezentowali doradcy energetycz-
ni – Łukasz Dranikowski i Piotr Ratajczak.

Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość poznania wielu źródeł, z których można produkować ener-
gię wykorzystywaną w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach lub w usługach komunalnych. 
Podczas konferencji Łukasz Dranikowski przedstawił prezentację nt. „Projekt Doradztwa Energetyczne-
go i możliwości podjęcia współpracy z Zespołem Doradców Energetycznych”.  W trakcie spotkania moż-
na było również zobaczyć samochód elektryczny Tesla S, elektryczne samochody miejskie Voltmobil 
oraz modele 3D elektrowni fotowoltaicznej. 

Wieża widokowa 
w Świętnie otwarta

Jak skorzystać na odnawialnych  
źródłach energii?
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Wybór i opracowanie:  
Paweł�Napieralski

wydarzenia

W dniach 20-21 kwietnia w  Sła-
wie odbyła się konferencja pn. „Go-
spodarka osadowa i  wykorzysta-
nie OZE w  podmiotach gospodar-
ki wodno-ściekowej i  komunalnej”. 
Udział w  niej wzięli przedstawiciele 
jednostek samorządu terytorialnego 
i przedsiębiorcy z  terenu wojewódz-
twa lubuskiego i południa Wielkopol-
ski. Spotkanie miało na celu przybli-
żyć technologię oraz możliwości fi-
nansowania inwestycji z zakresu go-
spodarowania osadami oraz zasto-
sowania OZE w  zakładach wodocią-
gowych, kanalizacyjnych i  komunal-
nych.

Konferencję zorganizowali: Za-
kład Wodociągów i Kanalizacji Sława 
Sp. z o.o., Agencja Informacji i Ochro-
ny Środowiska oraz WELLINGTON 

Eco. WFOŚiGW w Poznaniu reprezentowali Maciej Lum i Sebastian Maćkowiak.  Uczestnicy konferencji 
mieli możliwość zwiedzenia elektrowni fotowoltaicznej działającej przy Zakładzie Wodociągów i Kana-
lizacji Sława Sp. z o.o., a także wysłuchania wykładów dotyczących zarówno technicznych, finansowych, 
jak i prawnych aspektów gospodarowania osadami oraz OZE. 

1 kwietnia nad zalewem Szałe 
podpisano porozumienie o współ-
pracy w zakresie organizacji i prze-
prowadzenia konkursu studenckie-
go pn. „Koncepcja ekologicznego 
i  przestrzennego zagospodarowa-
nia zbiornika retencyjnego w miej-
scowości Szałe”.

Celem porozumienia, podpisa-
nego pomiędzy Samorządem Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, gmi-
ną Opatówek, WFOŚiGW w Pozna-
niu a Politechniką Poznańską i Uni-
wersytetem Przyrodniczym w  Po-
znaniu, jest organizacja konkur-
su dla studentów wymienionych 
uczelni na wykonanie projektów 
konkursowych w  zakresie dwóch 

tematów: rekultywacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe oraz opracowanie koncepcji za-
gospodarowania przestrzennego zbiornika i jego okolic. W każdej kategorii przyznane będą po trzy na-
grody w wysokości 12, 9 i 6 tys. złotych. Nagrody dla studentów współfinansują Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, gmina Opatówek oraz WFOŚiGW w Poznaniu. Konkurs rozpoczął się 11 kwietnia, 
a zakończy 27 października 2017 r.  

Jak wykorzystać OZE w podmiotach 
gospodarki wodno-ściekowej i komunalnej?

Powstaną projekty rekultywacji  
zbiornika w Szałem
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WFOŚiGW  
w Poznaniu 

reprezentowali  
Maciej Lum  
i Sebastian  
Maćkowiak

Nagrody  
dla studentów 

współfinansuje  
WFOŚiGW  

w Poznaniu
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aktualności

Projekt Doradztwa 
Energetycznego ruszył formalnie 
W dniu 28 kwietnia 2016 r., podczas spotkania Konwentu Prezesów 
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
podpisano umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. 
„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 
energetycznej oraz OZE”, zwany w skrócie Projektem Doradztwa 
Energetycznego (PDE). Zawarta umowa umożliwia finansowanie projektu 
ze środków UE, sam projekt realizowany jest już w Wielkopolsce od roku. 

Maciej Lum
Magdalena 
Żelichowska
WFOŚiGW� 
w Poznaniu

Projekt ten ma nowatorski i unikatowy charak-
ter w  skali kraju. Polega na budowie ogólnopol-
skiej sieci doradców energetycznych, którzy będą 
służyć bezpłatną pomocą w obszarze efektywno-
ści energetycznej, ochrony powietrza, źródeł ener-
gii. Odbiorcami wsparcia doradczego mogą być 
zarówno instytucje publiczne, przedsiębiorcy, 
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jak i oso-
by fizyczne. Zadaniem projektu jest także zwięk-
szenie świadomości społeczeństwa w zakresie roz-
woju gospodarki niskoemisyjnej, tj. działania in-
formacyjno-edukacyjne, promocja, wymiana do-
świadczeń, tworzenie bazy wiedzy. W ramach pro-
jektu realizowane jest wsparcie gmin w przygoto-
waniu i wdrożeniu Planów Gospodarki Niskoemi-
syjnej (PGN), przeprowadzanie szkoleń mających 
na celu przygotowanie energetyków gminnych 
oraz wsparcie odbiorców działań w  przygotowa-
niu i wdrożeniu inwestycji w zakresie efektywno-
ści energetycznej (EE), OZE i poprawy jakości po-
wietrza.

Pierwszy rok działalności
Oprócz działań przygotowawczych niezbęd-

nych do uruchomienia PDE doradcy energetycz-
ni WFOŚiGW w Poznaniu prowadzili szereg działań 
merytorycznych, skupiając się w pierwszym okre-
sie głównie na prowadzeniu konsultacji indywidu-
alnych w  zakresie realizacji i  finansowania inwe-
stycji termomodernizacyjnych i  OZE oraz wspar-
ciu gmin w przygotowaniu (PGN), a następnie ich 
weryfikacji (pozytywnie zweryfikowano ponad 
120 PGN gmin z  terenu województwa wielkopol-
skiego). Doradcy udzielali konsultacji, wśród któ-
rych największa liczba dotyczyła inwestycji prosu-
menckich, ponadto udzielili ponad pół tysiąca po-

rad telefonicznych i  wzięli udział w  niemalże 40 
konferencjach i  spotkaniach, czego efektem było 
przeszkolenie około 300 osób.

Pomimo znaczących sukcesów projektu już 
w  pierwszym okresie swej działalności doradcy 
energetyczni przekonali się, w  jak trudnym ob-
szarze się poruszają. Nieustanne zmiany w  źró-
dłach finansowania inwestycji, niepewne otocze-
nie prawne związane z  odnawialnymi źródłami 
energii, wciąż nieuporządkowane zasady energe-
tyki prosumenckiej lub brak jasnych zasad finan-
sowania unijnego to tylko niektóre z niedogodno-
ści, na jakie natknęli się doradcy w  swojej pracy. 
Także opracowanie PGN nie obyło się bez trudno-
ści związanych głównie z  brakiem jasnych zasad 
sporządzania planów oraz częstym pośpiechem 
w ich opracowaniu.

Plany na przyszłość
Z  uwagi na trwający właśnie w  Polsce okres 

intensyfikacji naboru i  wdrażania projektów fi-
nansowanych ze środków UE w  perspektywie 
2014-2020, działania doradców energetycznych 
WFOŚiGW w  Poznaniu skupione będą w  dużej 
mierze na pomocy potencjalnym beneficjentom 
przy aplikowaniu i  realizacji projektów z  zakresu 
efektywności energetycznej, OZE i poprawy jako-
ści powietrza. Planowane jest także rozpoczęcie 
cyklu szkoleń dla samorządów zachęcających do 
tworzenia stanowisk energetyków gminnych jako 
elementu systemu rozwoju gospodarki niskoemi-
syjnej i lokalnego świadczenia usług doradczych.

Kontakt do doradców energetycznych  
WFOŚiGW w Poznaniu można znaleźć po adresem:
http://www.wfosgw.poznan.pl/doradztwo-ener-
getyczne.html 

„Zadaniem 
projektu 
jest także 
zwiększenie 
świadomości 
społeczeństwa 
w zakresie 
rozwoju 
gospodarki 
niskoemisyjnej”
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Przed nami  
nowe wyzwania
Jak co roku wiosną, Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu przedstawia 
sprawozdanie z działalności w roku poprzedzającym. Rok 2015  
był dla Funduszu pod każdym względem bardzo dobry, instytucja  
sprawnie realizowała zadania zapisane w Statucie. 

Paweł� 
Napieralski

Z końcem ubiegłego roku skończyły się moż-
liwości dystrybucji przez Fundusz środków unij-
nych w ramach WRPO (Instytucja Pośrednicząca) 
i POIiŚ (Instytucje Wdrażająca). Natomiast w wy-
niku wspólnych ustaleń pomiędzy NFOŚiGW oraz 
WFOŚiGW w  2015 r. Fundusz przystąpił do re-
alizacji projektu doradczego pn. „Ogólnopolski  
system wsparcia doradczego dla sektora publicz-
nego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw 
w  zakresie efektywności energetycznej oraz 
OZE”. Projekt, który spotyka się z  ogromnym za-
interesowaniem wszystkich podmiotów, do któ-
rych jest adresowany (instytucje, samorządy, oso-
by prywatne), będzie współfinansowany przez 
Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020.  

Finanse mają się dobrze
Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Pozna-

niu, według biegłego rewidenta, przedstawia 
rzetelnie i  jasno sytuację majątkową oraz finan-
sową Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 r. Wy-
miernym efektem działalności instytucji w  2015 
roku był przyrost kapitałów własnych w  wyso-
kości ponad 37 mln zł. Spowodowane to było  
realizacją niższych od zakładanych w  planie  
kosztów i zwiększonych od zakładanych w planie 
przychodów, które zrealizowane zostały na po-

„Wymiernym 
efektem 

działalności 
instytucji w 2015 
roku był przyrost 

kapitałów 
własnych

w wysokości 
ponad 37 mln zł”

wFośiGw w Poznaniu 

Struktura przychodów 
i  wpływów pieniężnych 

w 2015 rok

opłaty, kary, nadwyżki
71 182 964,35 zł

Pozostałe operacyjne
26 635,57 zł

Finansowe
17 320 509,45 zł

Pomoc techniczna
5 227 726,22 zł

75,92%

0,03%18,47%

5,58%

Dotychczas w ramach POIiŚ  
(stan na 31.12.2015 r.)

 w tym w 2015 roku  
(stan na 31.12.2015 r.)

Konkursy 36 1

Liczba złożonych wniosków 
o dofinansowanie 77 0

Liczba podpisanych umów 26 4
Kwota dofinansowania w ramach 
podpisanych umów 390.577.529,90 zł 12.282.550,62 zł

Liczba złożonych wniosków o płatność 363 109

Kwoty wypłacone 365.689.332,34 zł 112.125.168,69 zł

Podsumowanie 
działalności WFOŚiGW 

w Poznaniu w zakresie 
wdrażania Programu 

Operacyjnego 
Infrastruktura 

i Środowisko
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ziomie 93 757 835,59 zł, wobec 89 671 000,00 zł 
zakładanych w  rocznym planie finansowym, 
co stanowi 105% wykonania rocznego planu  
finansowego.

Bieżąca działalność WFOŚiGW w Poznaniu 
w 2015 roku koncentrowała się na efektywnej re-
alizacji zadań i  celów statutowych polegających 
w głównej mierze na udzielaniu pożyczek, dotacji, 
dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, 
częściowych spłat kapitału kredytów bankowych, 
a  także przyznawaniu nagród za działalność na 
rzecz ochrony środowiska i  gospodarki wodnej. 

Pożyczki, dotacje 
i przekazywanie środków

W 2015 roku w ramach ogłoszonych naborów 
wpłynęło łącznie 797 wniosków o udzielenie po-
mocy finansowej, w tym 239 wniosków o udziele-
nie pożyczki i 558 wniosków o udzielenie dotacji 
oraz przekazania środków państwowym jednost-
kom budżetowym. Dla porównania w  2014 roku 
zostało złożonych 713 wniosków.

WFOŚiGW w  Poznaniu zawarł w  2015 roku 
118 umów pożyczek na kwotę 148 273 665,64 zł,  
natomiast kwota dotacji wyniosła ogółem   

27  389 084,57 zł, a  rozdysponowana została na 
podstawie 353 umów. Ponadto Fundusz w  ubie-
głym roku zawarł 15 umów przekazania środków 
dla państwowych jednostek budżetowych (PJB) 
na kwotę 5 420 849,77 zł.

Działania Funduszu prowadzone były w  wie-
lu obszarach, wszystkie mają na celu polepszenie 
stanu środowiska (czystość powietrza i  wód) na 
terenie województwa wielkopolskiego. Sprawoz-
danie WFOŚiGW w Poznaniu z 2015 rok dostępne 
jest na stronie internetowej Funduszu.  

„Działania 
Funduszu 
prowadzone 
były w wielu 
obszarach, 
wszystkie 
mają na celu 
polepszenie 
stanu 
środowiska”

wFośiGw w Poznaniu 

 

W 2015 roku wypełniliśmy wszystkie zobowiązania, których realizacji 
się podjęliśmy. To jest bardzo istotne i daje powód do zadowolenia. 
W zasadzie większość projektów, które się kończą, finalizowanych jest 
w niezakłócony sposób. Mamy oczywiście kilka projektów problema-
tycznych, ale sobie z tym radzimy. Podsumowując, rok 2015 był bar-
dzo dobry dla WFOŚiGW w Poznaniu. 

Hanna�Grunt
prezes zarządu wFośiGw w Poznaniu

Struktura kosztów 
za 2015 rok

Dotacje  
z dopłatami  
i dofinansowanie
28 440 485,98 zł

Koszty finansowe
1  815 926 ,82 zł

Pozostałe koszty operacyjne
115 501 ,99 zł

Koszty organizacji   
i biura WFOŚiGW  
13 571 137,44 zł

Częściowe umorzenie pożyczek
11 907 162,10 zł

Nagrody
105 000,00 zł

Inne
107 183,00 zł

50,73%

3,24% 0,20%

24,21%

21,24%

0,19%

0,19%

Dotychczas w ramach WRPO 
(stan na 31.12.2015 r.)

 w tym w 2015 r.  
(stan na 31.12.2015 r.)

Nabory wniosków 17 0

Liczba złożonych wniosków 
preselekcyjnych 270 0

Liczba złożonych wniosków 
o dofinansowanie 361 2

Liczba podpisanych umów 263 50
Kwota dofinansowania w ramach 
podpisanych umów 737.466.075,49 zł 47.271.082,47 zł

Liczba podpisanych aneksów do umów 522 92
Liczba złożonych wniosków o płatność 
zatwierdzonych przez WFOŚiGW 1587 177

Kwoty wypłacone 664.967.076,89 zł 70.396.748,20 zł

Podsumowanie 
działalności 
WFOŚiGW w Poznaniu 
w zakresie wdrażania 
Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 
2007-2013
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ocHrona środowiSka

W powietrzu  
bez zmian
Na koniec kwietnia wielkopolski wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska dokonał oceny jakości powietrza dla obszaru województwa 
wielkopolskiego za poprzedni rok. Ocenę wykonano zgodnie 
z obowiązującymi normami krajowymi oraz unijnymi, pod kątem 
ochrony zdrowia ludzi oraz ochrony roślin. 

Anna  
Chlebowska-Styś

Danuta� 
Jankowiak-Krysiak

Maria�Pułyk
WIOŚ�w�Poznaniu

Celem wykonania rocznej oceny jakości po-
wietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach za-
nieczyszczeń w  zakresie umożliwiającym doko-
nanie klasyfikacji stref, wskazanie prawdopodob-
nych przyczyn występowania ponadnormatyw-
nych stężeń zanieczyszczeń w  określonych rejo-
nach oraz uzyskanie informacji o przestrzennych 
rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze 

strefy w  taki sposób, aby możliwe było wskaza-
nie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych 
oraz określenie poziomów stężeń na tych obsza-
rach.

Strefami, do których odnoszone są ocena 
oraz wynikające z niej działania w Wielkopolsce, 
są: aglomeracja poznańska, miasto Kalisz oraz 
strefa wielkopolska obejmująca pozostały obszar 

województwa. Pod 
kątem ochrony zdro-
wia ocenę wykonuje 
się dla: NO2, SO2, CO, 
O3, C6H6, Pb, As, Ni, 
Cd, B(a)P, PM10 oraz 
PM2,5 natomiast 
w  przypadku ochro-
ny roślin ocenia się 
tylko trzy substancje: 
NOx, SO2 i O3. Podsta-
wę klasyfikacji stref 
stanowią dopusz-
czalne poziomy sub-
stancji w  powietrzu, 
poziomy docelowe 
oraz celu długoter-
minowego, które zo-

stały określone w  rozpo-
rządzeniu ministra środowiska 

z 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów nie-
których substancji w powietrzu.

Klasyfikacji stref dokonano przez przypisa-
nie każdej strefie klasy (A lub C) dla każdej sub-
stancji. Klasa wynikowa strefy dla danej substan-
cji odpowiada najmniej korzystnej spośród uzy-
skanych z  klasyfikacji według parametrów dla 
tego zanieczyszczenia. Przypisanie strefy do kla-
sy A oznacza, że stężenie zanieczyszczenia na te-
renie strefy nie przekracza poziomu dopuszczal-
nego lub docelowego, natomiast zaliczenie stre-
fy do klasy C jest równoznaczne z wystąpieniem 
przekroczenia norm na terenie strefy i jest wska-

„Wyniki oceny 
za 2015 rok 
są zbliżone 

do wyników 
uzyskiwanych 

w latach 
poprzednich”

Wyniki oceny 
jakości powietrza 
w województwie 

wielkopolskim 
w roku 2015 pod  

kątem ochrony 
zdrowia

POZNAŃ

KALISZ



11www.wfosgw.poznan.pl LATO 2016 – EKOFAKTY      |     

ocHrona środowiSka

zaniem do prowadzenia działań mających na 
celu poprawę jakości powietrza. 

Problem z pyłami
Opierając się na przedstawionych powyżej 

wymaganiach, wykonano klasyfikację stref. Nie 
stwierdzono przekroczeń norm dla zanieczysz-
czeń gazowych oraz metali ciężkich w pyle PM10; 
w  tym przypadku wszystkie strefy zaliczono do 
klasy A. Ze względu na przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 dla 24 go-
dzin wszystkie strefy zaliczono do klasy C. W przy-
padku pyłu PM2,5 strefę aglomeracja poznańska 
zaliczono do klasy A, natomiast strefę miasto Ka-
lisz i  strefę wielkopolską do klasy C. W roku 2015 
stwierdzono również przekroczenia poziomu do-
celowego dla benzo(a)pirenu; wszystkie ocenia-
ne strefy zaliczono do klasy C.  

Interpretując wyniki klasyfikacji, w  szczegól-
ności wskazujące na potrzebę opracowania pro-
gramów ochrony powietrza, należy pamiętać, że 
wynik taki nie powinien być utożsamiany ze sta-
nem jakości powietrza na obszarze całej strefy. 
Klasa C może oznaczać lokalny problem związa-
ny z  daną substancją. Najczęściej zła jakość po-
wietrza związana jest ze zjawiskiem niskiej emisji 
z sektora komunalno-bytowego oraz z panujący-
mi warunkami meteorologicznymi. Ujemne tem-
peratury powietrza, słaba prędkość wiatru, niski 
pułap chmur oraz spalanie paliw stałych o niskiej 
jakości w  paleniskach domowych sprzyjają wy-
stępowaniu wysokich stężeń zanieczyszczeń py-
łowych.

 Ochrona roślin w normie
Ocena pod kątem ochrony roślin prowadzo-

na jest wyłącznie dla strefy wielkopolskiej. Kla-
syfikację wykonano na podstawie wyników po-
miarów automatycznych prowadzonych w  sta-
łych punktach pomiarowych. Dla ozonu wykorzy-
stano również wyniki modelowania matematycz-
nego. W  wyniku oceny strefę zaliczono do klasy 
A. Oznacza to, że w województwie nie odnotowa-
no przekroczenia dopuszczalnego poziomu SO2 
i NOx oraz poziomu docelowego O3.

Nie gorzej i nie lepiej
Wyniki oceny za 2015 rok są zbliżone do wy-

ników uzyskiwanych w  latach poprzednich. Po-
zytywną informacją jest to, że w  województwie 
wielkopolskim, we wszystkich trzech strefach, od 
lat nie stwierdza się przekroczeń norm dla zanie-
czyszczeń gazowych. Występuje natomiast pro-
blem zanieczyszczenia powietrza substancjami 
pyłowymi. Dlatego istnieje potrzeba kontynuacji 
działań określonych w programach naprawczych 

– programach ochrony powietrza dla poszczegól-
nych stref w zakresie pyłu PM10, pyłu PM2,5 i B(a)P.  
Szczegółową ocenę jakości powietrza można 
znaleźć na stronie www.poznan.wios.gov.pl.      

Zdzisław�W.�Krajewski
wielkopolski wojewódzki inspektor ochrony środowiska 

Hanna�Kończal
zastępca wielkopolskiego wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska

– Na terenie naszego województwa nie ma problemu z zanieczyszcze-
niami gazowymi, rokrocznie natomiast odnotowuje się przekrocze-
nia norm zanieczyszczeń pyłowych oraz benzo(a)pirenu. Rozwiązanie 
tego problemu nie może sprowadzać się do posadowienia stacji moni-
toringu powietrza w każdej miejscowości, ale powinno opierać się na 
podjęciu, kontynuacji lub rozszerzeniu działań mających na celu po-
prawę jakości powietrza na danym obszarze. Wszystkie automatyczne 
stacje zlokalizowane na terenie miast są stacjami tła miejskiego. Ob-
serwując wyniki z poszczególnych stacji oraz zwracając uwagę na pa-
nujące warunki meteorologiczne, można oszacować jakość powietrza 
na terenie pozostałych miejscowości. Niski pułap chmur, słaba pręd-
kość wiatru, mała przezroczystość powietrza oraz podwyższone stę-
żenia zanieczyszczeń z dużym prawdopodobieństwem mogą wskazy-
wać na wystąpienie problemu z jakością powietrza. Złe warunki me-
teorologiczne prognozują utrzymanie się wysokich stężeń zanieczysz-
czeń w kolejnych dniach. Okres utrzymywania się zanieczyszczenia za-
leży od tego, jak długo będą panowały niekorzystne warunki do dys-
persji zanieczyszczeń, czyli np.: wspomniana wcześniej słaba prędkość 
wiatru czy niski pułap chmur. Wystąpienie silnych wiatrów czy opadów 
atmosferycznych wpływa na poprawę jakości powietrza. 
Niezwykle istotne jest kształtowanie postaw społecznych, eduka-
cja ekologiczna oraz podejmowanie działań proekologicznych takich, 
jak: wymiana starych kotłów, zmiana nośnika energii, dbałość o zieleń 
miejską, rozwój transportu miejskiego. Wprowadzanie wspomnianych 
inicjatyw w przyszłości zaprocentuje poprawą sytuacji aerosanitarnej 
w mieście, tym samym wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Wyniki oceny jakości 
powietrza w województwie 
wielkopolskim w roku 2015 
pod  kątem ochrony roślin
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Praktyki z przyrody
Przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Lipce (powiat złotowski) 
stworzono ogródek, w którym dzieci uczą się m.in. nazw roślin, a także 
odpoczywają. To miejsce powstało dzięki realizacji projektu „Klasa pod 
chmurką”. Przy organizacji ogródka fizycznie pracowali uczniowie, 
rodzice i nauczycieli placówki. Projekt otrzymał dotację z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Paweł�
Napieralski

Projekt pn. „Utworzenie ogródka dydaktycz-
nego przy Zespole Szkół w Lipce (powiat złotow-
ski): Klasa pod chmurką”, bo tak brzmi jego peł-
na nazwa, dotyczył utworzenia na niezagospoda-
rowanym terenie szkoły miejsca, w  którym dzie-
ci i  młodzież będą mogły spędzić bezpiecznie 
i przyjemnie czas wśród kwitnących kwiatów, zie-
lonych roślin i śpiewu ptaków. Cel był także edu-
kacyjny, ponieważ w ogródku umieszczono tabli-
ce i  tabliczki edukacyjne oraz urządzenia dydak-
tyczne. „Klasa pod chmurką” została zaprojekto-
wana w kształcie liścia, w jej konturze umieszczo-
no 7 stanowisk oraz 10 ławek ogrodowych. Pra-
ce nad urządzaniem miejsca trwały 5 miesięcy. 
– Na potrzebę zagospodarowania placu dzielące-
go szkołę od kompleksu boisk sportowych zwró-
cił uwagę nauczyciel wychowania fizycznego na 
posiedzeniu Rady Pedagogicznej we wrześniu 
2014 r. Ideę zaaprobowali nauczyciele. Wtedy roz-
poczęłam działania zmierzające do realizacji po-
mysłu. Rada Rodziców pozytywnie odniosła się 
do planowanego zamierzenia, a  przewodniczą-
ca Rady, „mózg i serce projektu”, wskazała możli-
we źródła finansowania – wspomina Ewa Polań-
ska-Ciechanowska, dyrektor Zespołu Szkół.

Sami sobie
W  realizację zadania było zaangażowanych 

wiele osób, wszystkie prace wykonywano na za-
sadach wolontariatu. W początkowej fazie, w cza-

sie wakacji, pomagały dzieci i młodzież. Najmłod-
si pracowali głównie przy porządkowaniu terenu: 
grabili ziemię, wynosili chwasty oraz, w fazie koń-
cowej, sadzili rośliny i krzewy. Pozostałe prace wy-
konali rodzice. Dorośli przygotowali teren – na-
wieźli ziemię, piasek i  kamienie, splanowali plac 
i  pokryli rabat agrowłókniną, a  następnie korą. 
Na koniec rodzice zamontowali ławki, stację me-
teorologiczną, zegar słoneczny, tablice i tabliczki. 
–  Wspólne działania uczniów, rodziców, nauczy-
cieli, a także pracowników administracji i obsługi 
sprawiły, że wszyscy czujemy się odpowiedzialni 
za ten niezwykły skrawek ziemi – mówi dyrektor 
Polańska-Ciechanowska.

Zegar słoneczny i Kącik Leśnika
W „Klasie pod chmurką” powstało siedem sta-

nowisk: Słoneczny czas (umiejscowiono w nim ze-
gar słoneczny sferyczny. Dodatkowym wyposa-
żeniem są tabliczki z  datami rozpoczęcia kalen-
darzowych pór roku oraz tabliczka z  instrukcją 
działania zegara słonecznego), Wrzosowisko (na-
sadzono tu różnego koloru wrzosy), Ptasi domek 
(nasadzono różnorodne drzewa liściaste i  igla-
ste, zawieszono budki lęgowe, karmniki i  po-
idełka dla ptaków), Planetarium (tablica przed-
stawiająca Układ Słoneczny), Kącik Leśnika (tu-
taj umiejscowiono Światowid – należy dopaso-
wać do siebie ilustracje, które znajdują się na ob-
racanych sześcianach w taki sposób, aby utworzy-
ły pewien ciąg myślowy, np. drzewa-liście-owo-
ce), Skalnik (skarpę, po ułożeniu różnej wielkości 
głazów i  skał, obsadzono roślinnością naskalną), 
stanowisko roślin różnorodnych (posadzono ro-
śliny rosnące na glebach o różnym odczynie), Ką-
cik Geografa (stacja meteorologiczna wyposażo-
na w  klatkę meteorologiczną, termometry – tra-
dycyjny i  glebowy, deszczomierz, barometr, hi-
grometr, wiatromierz oraz plansze dydaktyczne 
ze zdjęciami rodzajów chmur). – Naszym pragnie-
niem było, aby w  stworzonym ogrodzie odby-
wały się pełnowymiarowe zajęcia, głównie z wy-
korzystaniem jego zasobów, ale także z wykona-
niem notatek i  ćwiczeń. Powierzchnię, która po-

„Wszystkie  
prace 

wykonywano 
na zasadach 

wolontariatu”
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została po urządzeniu wszystkich stanowisk, ob-
sialiśmy trawą. Wszystkie rośliny w  ogrodzie zo-
stały oznaczone tabliczkami informacyjnymi, na 
których znajduje się nazwa rodzajowa i gatunko-
wa rośliny – wyjaśnia pani dyrektor. – W przyszło-
ści, po uzyskaniu środków finansowych, planuje-
my rozbudować ogródek o wiatę przystosowaną 
do lekcji na powietrzu oraz ogrodzenie go niskim 
drewnianym płotkiem – dodaje. 

Szkoła z sukcesami 
Na Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lipce skła-

da się szkoła podstawowa, w  której uczy się 126 
dzieci, oraz gimnazjum, do którego uczęszcza 286 
uczniów. Uczniowie placówki odnoszą wiele suk-
cesów w różnego rodzaju konkursach. Gimnazjali-
ści w latach 2014-2015 zdobyli m.in. I miejsce i trzy 
wyróżnienia w konkursie plastycznym „Mieszkań-
cy lasu”, I miejsce w Międzywojewódzkim Konkur-
sie Plastycznym „Anioł” i I miejsce w VI edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Kuratoryjnego „Papież Sło-
wianin”. Uczniowie wygrywają też w turniejach pił-
ki nożnej, siatkówki, biegach przełajowych. Sukce-
sy uczniów szkoły podstawowej to m.in. I miejsce 
w  Ponadpowiatowym Konkursie Fotograficznym 
„Grzyby skarby lasu” oraz I miejsce w Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym „Anioł”. 

Bardzo dużym sukcesem szkoły w  ostatnim 
czasie jest udział młodzieży gimnazjalnej w ogól-

nopolskim konkursie „Na własne konto”. Mło-
dzież uczestniczyła w  pierwszym tygodniu fe-
rii zimowych w zajęciach z ekonomii. Następnym 
krokiem w  projekcie było założenie Spółdzielni 
Uczniowskiej i  utworzenie reklamy promującej 
to przedsięwzięcie. Spółdzielnia Uczniowska „Nie 
ma lipy!” nie tylko utworzyła spółdzielnię, nakrę-
ciła reklamę, przygotowała galę na zakończenia 
projektu, ale też wydała gazetkę pod tą samą na-
zwą. Projekt zakończył się sukcesem, w głosowa-
niu internetowym na najlepszą  reklamę gimna-
zjaliści z Lipki zdobyli I miejsce.   

 

Ogródek służy pomocą w procesie dydaktycznym. Obecnie odbywa-
ją się w tym miejscu niektóre lekcje przyrody, biologii, geografii, a na-
wet fizyki. Praktyczną wiedzę zdobywają tutaj również uczniowie klas 
edukacji wczesnoszkolnej. Natomiast w  czasie przerw gimnazjaliści 
z Gimnazjum im. Jana Pawła II spędzają czas w tym urokliwym miej-
scu. Ogródek dostarcza wielu pozytywnych wrażeń estetycznych. 
W trakcie realizacji projektu społeczność skupiona wokół zespołu ce-
lująco zdała egzamin ze współpracy. Jestem z tego dumna. 

Ewa�Polańska-Ciechanowska
dyrektor zespołu Szkół w lipce

„Wszystkie 
rośliny 
w ogrodzie 
zostały 
oznaczone 
tabliczkami 
informacyjnymi, 
na których 
znajduje się 
nazwa rodzajowa 
i gatunkowa 
rośliny”

O projekcie i finansowaniu
Projekt ogródka został opracowany jesienią 2014 roku w ramach konkursu ogłoszonego przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przed-
sięwzięć z  zakresu edukacji ekologicznej.  Umowa dotacji została podpisana 24 września 2015 r.  
Termin realizacji działania obejmował okres od 16 czerwca do 30 września 2015 r. 
Wysokość dotacji wyniosła 25 tys. zł.
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Co się dzieje  
z pszczołami? 
Od kilku lat o tej porze media zamieszczają alarmujące sygnały dotyczące 
spadku liczby pszczół w Polsce. Czytamy, że pasieki są likwidowane, 
że możemy mieć poważny problem z produkcją żywności. Okazuje się 
jednak, że sytuacja nie wygląda aż tak źle.

Paweł� 
Napieralski

Instytut Ogrodnictwa Zakład Pszczelnictwa 
w  Puławach od kilku lat prowadzi ocenę sektora 
pszczelarskiego w Polsce. Liczba rodzin pszczelich 
w kraju, według stanu na październik 2014 roku, 
wynosiła 1 386 020. W  porównaniu do roku po-
przedniego liczba zarejestrowanych pni pszcze-
lich w  skali całego kraju wzrosła o  ok. 42 tys. co 
stanowiło ok. 3,1%. Natomiast według stanu na 
październik 2015 roku wynosiła 1 448 242, a więc 

przybyło ok. 62 tys. rodzin pszczelich (wzrost o ok. 
4,5%). Najwięcej rodzin pszczelich było w  woje-
wództwie lubelskim – 186,4 tys., najmniej w wo-
jewództwie podlaskim – 37,3 tys. W Wielkopolsce 
ogółem zarejestrowano w  2014 r. – 116  152 ro-
dzin, a w 2015 r.  − 115 044. 

Na podstawie danych z organizacji pszczelar-
skich średnie straty określone po zimowaniu w la-
tach 2011 i 2012 wynosiły w skali kraju ok. 13%, 
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„W 2006 roku 
w Stanach 
Zjednoczonych 
określono 
nową jednostkę 
chorobową 
pszczoły 
miodnej 
określonej jako 
CCD”

w  2013 roku 18,1%, w  2014 r. wyniosły 11,4%, 
a w 2015 r. znów wzrosły do 17,2%. – U nas stra-
ty nie są tak bardzo zastraszające. Nie jesteśmy 
na granicy bytu tego pożytecznego owada. Przyj-
muje się, że od 10% do 15%  rodzin pszczelich nie 
przetrwa okresu zimowli i  to z  różnych przyczyn 
– chorobowych lub niedociągnięcia pszczelarza, 
bo to on przygotowuje pszczoły do zimy.  Jest to 
zgodne z  naturą – uspokaja dr hab. inż. Monika 
Fliszkiewicz z Zakładu Hodowli Owadów Użytko-
wych Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu.

Nie tylko pszczoła miodna zapyla
Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że pszczo-

ła miodna to jest niewielka grupa owadów, któ-
re zapylają rośliny. – U nas w kraju pszczół ogól-
nie jako nadrodzina pszczoły (Apidae) są 474 ga-
tunki. Większość z  nich są to pszczoły samotni-
cze, dziko żyjące, takie, które nie dają innych ko-
rzyści oprócz zapylania roślin entomofilnych. Ale 
ten zysk wynikający z zapylania kilkadziesiąt razy 
przekracza wszystkie zyski, jakie możemy uzyskać 
z ula – tłumaczy dr hab. inż. Monika Fliszkiewicz. 
Dlatego, nawet gdyby doszło do sytuacji, w której 
pszczoła miodna by wyginęła, do zapylenia roślin 
i tak by dochodziło. – 80% roślin na świecie to ro-
śliny wymagające zapylenia krzyżowego. W więk-
szości tę funkcję spełniają pszczoły, ponieważ one 
odżywiają się pyłkiem i nektarem. Małe ptaki, np. 
kolibry, czy motyle lub pewna grupa chrząszczy, 
czy nawet drobne ryjówki, w niektórych częściach 
świata, w poszukiwaniu pokarmu, przechodzą od 
rośliny do rośliny i na swoim ciele przenoszą ziar-
na pyłku z pylników na znamiona słupka – wyja-
śnia naukowiec. 

Owady, zwłaszcza pszczoła miodna, są jednak 
najbardziej predysponowane do zapylania roślin.

Tragiczna sytuacja  
w Stanach Zjednoczonych

W 2006 roku w Stanach Zjednoczonych okre-
ślono nową jednostkę chorobową pszczoły miod-
nej określonej jako CCD (Colony collapse disorder 
– masowe ginięcie rodzin pszczelich). Jest to pro-
blem, który narasta. Objawy? Nagle w  ulu zosta-
je garstka pszczół z matką. Wszystkie inne gdzieś 
giną, nie wracają do ula. Nawet nie bardzo jest jaki 
materiał zbadać, by określić konkretne czynniki. 
Badania zostały podjęte na szeroką skalę, tym bar-
dziej że od 2009 r. podobne objawy odnotowa-
no w pasiekach w Europie – np. w Austrii, Anglii, 
Szkocji, w Niemczech i we Włoszech. We Włoszech 
w 2009 r. wyginęło ok. 40%  całej populacji. Pod 
uwagę bierze się wiele czynników, przez cały czas 
szuka się odpowiedzi. Naukowcy zastanawiają się, 
czy nie jest to efekt upraw GMO, czy sytuacji nie 

powodują fale związane z  rozwojem telekomu-
nikacji. – W bardzo różnych kierunkach szuka się 
odpowiedzi, ale na dziś nie można określić jedno-
znacznie powodu, dlaczego te pożyteczne owady 
giną – mówi dr hab. inż. Monika Fliszkiewicz.

Badania wykazały, iż wystąpieniu CCD towa-
rzyszy w rodzinach pszczelich nasilenie wielu róż-
nych czynników chorobotwórczych. Są nimi cho-
ciażby wirusy, a  w  szczególności Nosema cerana, 
która pojawiła się na pszczole miodnej w  Euro-
pie pod koniec XX w., a  która stopniowo wypie-
ra znanego już i  niemalże opanowanego wirusa 
Nosema Apis. Innymi coraz częściej odnotowywa-
nymi jest izraelski wirus ostrego paraliżu pszczół 
(IABPV) oraz wirus kaszmirski (KBPV), które wręcz 
początkowo uważano za głównych sprawców 
masowego ginięcia rodzin pszczelich. 

Uważać z chemią
Problem w  naszym kraju związany jest przez 

cały czas z  bardzo nierozważnym używaniem 
środków chemicznych (insektycydów) przez rol-
ników. Opryski są wykonywane w niewłaściwych 
terminach. Pszczelarze zgłaszają zatrucia albo 
podtrucia pszczół po kwitnieniu rzepaków ozi-
mych, czyli pierwszego źródła pożytku dla pszczół 
po okresie zimowym. – Opryski powinno wy-
konywać się albo wcześnie rano, albo bardzo 
późno wieczorem, bo wtedy pszczoły są w ulu, 
a  często widzimy ciągniki jeżdżące z  opryski-
waczami w samo południe – mówi naukowiec.

Gdyby rolnicy zastosowali się do zaleceń, 
nic by się nie stało. W  Polsce słabo rozwinię-
ta jest komunikacja na linii rolnik-pszczelarz. 
W  innych krajach pszczelarze informowani są 
przez rolników, kiedy planowane są opryski, jakim 
środkiem. Rodzinę pszczelą można zasiatkować, 
zamknąć w ulu nawet na dwa, trzy dni, dostarcza-
jąc wodę. Wtedy pszczołom nic się nie stanie, a ten 
okres wystarczy na przejście przez środek czasu  
karencji.   

Pocieszający jest fakt, że w  2014 i  2015 odnotowano wzrost rodzin 
pszczelich w  Polsce. Spowodowane jest to pojawieniem się mło-
dych, chętnie zakładających pasieki pszczelarzy, którzy jednak liczą 
na szybki zysk. Pszczelarstwo to praca, która przynosi efekty dopie-
ro po kilku, jeśli nie kilkunastu latach. Nowe pasieki często funkcjonu-
ją dwa-trzy sezony, a  później młodzi pszczelarze rezygnują. Średnia 
wieku pszczelarzy w naszym kraju to 65 lat. Pszczelarzy zawodowych, 
którzy mają powyżej 300 rodzin pszczelich, jest w Polsce ok. 170.   

dr�hab.�inż.�Monika�Fliszkiewicz�
zakład Hodowli owadów użytkowych  
instytutu zoologii  
uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
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Wakacje dla ludzi to czas wyjazdów i odpoczynku, natomiast dla 
zwierząt to często trudny okres, gdyż w letnich miesiącach są najczęściej 
porzucane i krzywdzone. 

Coraz więcej osób podejmuje decyzję o po-
zbyciu się zwierzęcia, zazwyczaj wyrzucając je z 
jadącego samochodu, z domu, wrzucając do kon-
tenera na śmieci, przywiązując do drzewa. A są 
inne rozwiązania – pozostawienie zwierzęcia pod 
opieką rodziny lub przyjaciół, oddanie do hotelu 
dla zwierząt, zatrudnienie profesjonalnego opie-
kuna. Można też zabrać zwierzę ze sobą w po-
dróż, przecież w obecnych czasach coraz więcej 
hoteli i ośrodków wypoczynkowych chętnie wita 
gości ze zwierzętami, niektóre oferują nawet spe-
cjalne menu dla zwierzaka.

Lato – najgorszy czas
Porzucony zwierzak jest zdezorientowany, tę-

skni za swoim właścicielem, nie rozumie tego, że 
stał się problemem dla człowieka, nadal go ko-
cha i czeka, aż ten po niego wróci. Jeśli zobaczy-
my porzucone zwierzę, bezzwłocznie należy za-
wiadomić policję, straż miejską, inspekcję we-
terynaryjną, lokalną organizację prozwierzęcą 
lub schronisko dla zwierząt. Gdy zauważymy, że 
zwierzę zostało wyrzucone z samochodu, należy 
spisać numery rejestracyjne pojazdu.

W okresie letnim notuje się wzmożony ruch 
samochodowy, dlatego częściej dochodzi do po-
trąceń zwierząt. Przepisy nakładają na kierow-
cę pojazdu, który potrącił zwierzę, obowiązek 
udzielenia mu stosownej pomocy lub powiado-
mienia służb wyżej wymienionych. W przypadku 

nieudzielenia pomocy zwierzęciu kierowcy grozi 
kara grzywny lub aresztu.

Latem występują wysokie temperatury. Zda-
rza się, że bezmyślni ludzie zamykają swoje czwo-
ronogi w autach. Gdy na zewnątrz panuje +30°C, 
to w pojeździe temperatura może dochodzić na-
wet do 100°C. Jeśli zauważymy pozostawionego 
w samochodzie podczas upału psa lub kota, rów-
nież powinniśmy to zgłosić odpowiednim służ-
bom. 

Program ochrony zwierząt
Stosownie do przepisów Ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zapewnia-
nie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wy-
łapywanie należy do zadań gminy. Jedną z praw-
nych form działania, za pomocą której gmina po-
winna przyczynić się do realizacji zadania z zakre-
su opieki nad bezdomnymi zwierzętami, są pro-
gramy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
programy zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Przykładowo miasto Poznań opracowało własny 
program, który zawiera 10 zadań zgodnie z za-
pisami ustawy o ochronie zwierząt, m.in. zapew-
nienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schro-
nisku dla zwierząt; opieka nad wolno żyjącymi 
kotami, w tym ich dokarmianie przy współpra-
cy z organizacjami społecznymi; odławianie bez-
domnych zwierząt domowych i gospodarskich. 

Program zwraca też uwagę na ogromne zna-
czenie edukacji mieszkańców w zakresie huma-
nitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej 
i  właściwej opieki nad nimi, konieczność steryli-
zacji albo kastracji psów i kotów, adopcję zwie-
rząt domowych, zakaz handlu zwierzętami do-
mowymi, rejestrację psów. Realizację zadań w ra-
mach programu prowadzą Urząd Miasta Pozna-
nia oraz miejskie jednostki organizacyjne, orga-
nizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje we 
współpracy z Powiatowym Inspektoratem Wete-
rynarii w Poznaniu oraz Wielkopolską Izbą Lekar-
sko-Weterynaryjną.

Kinga  
Świtalska

Zwierzęta w okresie 
wakacyjnym
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„Latem 

występują 
wysokie 

temperatury. 
Zdarza się, że 

bezmyślni ludzie 
zamykają swoje 

czworonogi 
w autach”

Kotka Kaja została 
złapana przez 

fundację ochrony 
zwierząt w celu 

sterylizacji. Z powodu 
złego stanu zdrowia 

została przewieziona 
do kliniki 

weterynaryjnej. 
Dalsze leczenie 

przebiegało w domu 
tymczasowym 

u wolontariusza 
fundacji. Kotka 

nabrała sił, dała 
się oswoić i została 

u swojego opiekuna 
na stałe

na ratunek zwierzętom
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W przypadku gdy chodzi o zwierzę bezdom-
ne, koszty wszelkiej pomocy ponosi miasto, pod 
warunkiem że interwencja realizowana jest zgod-
nie z wytycznymi miasta.

Wysokie kary za znęcanie się
Ustawa o ochronie zwierząt zabrania także za-

bijania oraz znęcania się nad zwierzętami. Zwie-
rzę, nad którym się znęcano, może być czasowo 
odebrane właścicielowi. Ustawa zabrania trzy-
mania zwierząt domowych na uwięzi przez czas 
dłuższy niż 12 godzin w ciągu doby, powodowa-
nie u nich uszkodzenia ciała, cierpienia oraz nie-
zapewnienia możliwości niezbędnego ruchu, 
długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Pewne obowiązki zostały też narzucone na 
osoby trzecie. Jeśli napotkamy porzuconego 
psa lub kota, w szczególności pozostawionego 
na uwięzi, mamy obowiązek powiadomić o tym 
wymienione służby. Za zabijanie oraz znęcanie 
się nad zwierzętami grozi kara grzywny, ograni-
czenia wolności albo pozbawienia wolności do 
lat dwóch. Jeśli sprawca wymienionych czynów 
działa ze szczególnym okrucieństwem, grozi mu 
do 3 lat pozbawienia wolności.   

Jeśli znajdziesz zwierzę
•	 Sprawdź, czy ma ono oznaczenie identyfi-

kacyjne (adresatka, nr telefonu na obroży, 
tatuaż, mikrochip).  

•	 Ważne, aby przyjrzeć się dokładnie zwie-
rzęciu i ocenić, w jakiej jest ono kondycji 
(być może potrzebna będzie pomoc me-
dyczna). 

•	 Należy zgłosić interwencję do straży miej-
skiej/gminnej, do funkcjonującego na tere-
nie gminy schroniska lub na policję. 

•	 Ważne jest, aby zabezpieczyć zwierzę 
przed jego przemieszczeniem się do czasu 
przyjazdu służb interwencyjnych. Można 
pozostawić je w bezpiecznym pomieszcze-
niu lub na ogrodzonym terenie, przywiązać 
do jakiegoś stałego punktu np. do drzewa, 
płotu lub po prostu pilnować je w miejscu 
znalezienia, próbując wzbudzić jego zaufa-
nie. 

•	 Można we własnym zakresie dowieźć zwie-
rzę do schroniska. 

•	 Ewentualnie przygarnąć pod swój dach, ale 
tylko pod warunkiem zapewnienia mu do-
celowego domu (jeśli nie uda się odnaleźć 
prawowitego właściciela).

„Ustawa 
zabrania 
trzymania 
zwierząt 
domowych na 
uwięzi przez 
czas dłuższy 
niż 12 godzin 
w ciągu doby”

Piesek Maniek został 
znaleziony na ulicy. 
Trafił do schroniska 
w Poznaniu, gdy miał 
zaledwie 3 miesiące.  
Na szczęście szybko 
znalazł kochający dom. 
Piesek jest bardzo 
przyjazny w stosunku do 
ludzi i innych zwierząt, 
uwielbia spacery, 
zabawę z innymi psami
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Przemęcki  
Park Krajobrazowy

W 1991 r., uznając znaczenie tego obszaru 
jako jednego z najciekawszych fragmentów rzeź-
by polodowcowej w Wielkopolsce, stanowiące-
go siedlisko cennych gatunków roślin i zwierząt, 
utworzono Przemęcki Park Krajobrazowy.

Wyjątkowe miejsce  
na mapie Wielkopolski

Jezioro Święte z otaczającym je borem so-
snowym, szachownica upraw urozmaicona mno-
gością zadrzewień, Wyspa Konwaliowa na Jezio-
rze Radomierskim ze stuletnim drzewostanem, 
kościoły barokowe w Wieleniu i we Włoszakowi-
cach − w Przemęckim Parku Krajobrazowym ta-
kich urokliwych zakątków jest więcej.

Spośród fauny parku, obok występujących 
powszechnie dzików, lisów i jeleni, warto wymie-

nić borsuki, kuny leśne i wydry. – Osobliwościami 
ornitologicznymi na tym terenie są gniazdujące 
w parku: bielik, kania ruda i bocian czarny – mówi 
Janusz Łakomiec, dyrektor Zespołu Parków Krajo-
brazowych Województwa Wielkopolskiego. – To 
bezcenne dziedzictwo przyrodnicze  należy chro-
nić wszelkimi sposobami, uświadamiając ludziom 
jego wartość, wskazując na zagrożenia i przeciw-
działając im – dodaje.

Park wielu jezior
W krajobrazie parku dominują 24 jeziora, ich 

łączna powierzchnia wynosi 1492 ha. Najgłębsze 
z nich to Jezioro Dominickie (17,1 m) oraz jezio-
ro Lgińsko (16,9 m). – Większość jezior połączo-
na jest ze sobą naturalnymi kanałami, co spra-
wia, że stały się one atrakcją dla miłośników spły-

Kiedy blisko 15 tys. lat temu ostatni lądolód opuszczał ziemie południowo- 
-zachodniej Wielkopolski w rejonie Leszna, zostawił po sobie głazy narzutowe 
i malownicze pagórki. Dziś obszar ten zajęty jest przez lasy, pola i łąki 
przeplatane urokliwymi jeziorami. 

Szymon� 
Fritzkowski

Przemęcki� 
Park�Krajobrazowy

Pocysterski kościół 
w Przemęcie

Parki kraJobrazowe wielkoPolSki

„Spośród fauny 
parku, obok 

występujących 
powszechnie 
dzików, lisów 
i jeleni, warto 

wymienić 
borsuki, kuny 

leśne i wydry”

Fo
t. 

M
ic

ha
ł K

la
w

iń
sk

i



19www.wfosgw.poznan.pl LATO 2016 – EKOFAKTY      |     

Fo
t. 

Pi
ot

r B
as

iń
sk

i

Fo
t. 

 M
ar

ek
 C

hw
ist

ek

Widok na Wyspę 
Konwaliową 
na Jeziorze 
Radomierskim

Kania ruda

Parki kraJobrazowe wielkoPolSki

„Większość 
jezior 
połączona 
jest ze sobą 
naturalnymi 
kanałami”

wów kajakowych – opowiada Janusz Łakomiec. 
Do najbardziej popularnych należy Szlak Konwa-
liowy o długości 37 km. Płynąc szlakiem, możemy 
dotrzeć w rejon Wyspy Konwaliowej – rezerwa-
tu przyrody ze starymi dębami i łanami konwalii 
majowej, od której pochodzi nazwa wyspy. 

Jeziora parku położone są głównie wśród pól 
i łąk. Poza walorami turystycznymi, ściągającymi 
w sezonie spragnionych natury wczasowiczów, 
zbiorniki te mają ogromne znaczenie przyrodni-
cze. W wodach Przemęckiego Parku Krajobrazo-
wego żyją liczne ryby, między innymi węgorz, lin 
czy sum. W okresie od kwietnia do maja usłyszeć 
można głosy godowe płazów: kumaka nizinnego 
oraz żaby śmieszki. 

Warto wspomnieć także o bardzo rzadkich ro-
ślinach terenów podmokłych, takich jak wełnian-
ka pochwowata i selery błotne.

Warto zobaczyć
Współczesnym dowodem długiej historii 

gmin z obszaru Przemęckiego Parku Krajobrazo-
wego są liczne zabytki sztuki świeckiej i sakral-
nej. Niemal w każdej miejscowości odnajdujemy 
wspaniałe budynki o ciekawej historii. Wśród nich 
znajdują się trzy kościoły pocysterskie – w Prze-
męcie, Wieleniu i Kaszczorze. Wędrując po par-
ku, możemy odwiedzić także liczne pałace i dwo-
ry. Na szczególną uwagę zasługuje masoński pa-
łac myśliwski Aleksandra Józefa Sułkowskiego we 
Włoszakowicach. Aby wzmocnić symbolikę bu-
dowli, umieszczono ją  na pięciokątnej wyspie, 
nawiązującej kształtem do symbolu pentagramu, 
sama budowla ma kształt trójkąta. Warto zajrzeć 
do wnętrza – tuż za progiem rezydencji Sułkow-
skich znajduje się trójkątna sala imponujących 
rozmiarów, z zachowaną zabytkową dekoracją ar-
chitektoniczną. 
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Półmaraton jest największą imprezą biegową w Wielkopolsce

Ostatnie metry przed metą – Magdalena Żelichowska (nr 340) i...

...Agnieszka Zboralska, reprezentantki WFOŚiGW w Poznaniu

xxxxx

Zawodnicy WFOŚiGW 
w Poznaniu przebiegli 
półmaraton

Dokładnie 11 351 osób, czyli ponad 3 tys. więcej niż 
w ubiegłym roku, ukończyło 17 kwietnia 9. PKO Poznań Pół-
maraton. Wśród uczestników znaleźli się reprezentanci  
WFOŚiGW w  Poznaniu: Magdalena Żelichowska, Agnieszka 
Zboralska, Marek Baumgart i Andrzej Roszko. 

Trasa tegorocznego półmaratonu, największej imprezy 
biegowej w  Wielkopolsce, w  porównaniu z  ubiegłorocznym 
była zmieniona, biegacze mówili, że była szybsza. Zawodnicy 
wystartowali z ul. Grunwaldzkiej, a finiszowali na placu Mar-
ka, który znajduje się na terenie MTP w  Poznaniu. Pokonali 
dokładnie 21,097 km. Mimo że pogoda tego dnia była fatal-
na – było zimno, wiał wiatr i  mocno padał deszcz, zawodni-
cy z osiągniętych wyników byli zadowoleni, wielu pobiło swo-
je rekordy życiowe. Aura nie przeszkadzała też kibicom, którzy 
zapewniali spontaniczny doping. 

Poznań Półmaraton wygrali Kenijczycy, którzy zajęli pierw-
sze trzy miejsca. Najlepszy wynik uzyskał Daniel Muteti, prze-
biegając trasę w czasie 01:03:43. Na czwartym miejscu uplaso-
wał się pierwszy Polak – zwycięzca ubiegłorocznego półmara-
tonu. Najszybszą kobietą została Teresa Flavious Kwamboka 
z Kenii (czas 01:14:31). Najszybszą Polką była Marta Krawczyń-
ska (czas 01:14:46).

Paweł�Napieralski

Medale prezentują (od prawej): Marek Baumgart z WFOŚiGW w Poznaniu (Zastępca 
Prezesa Zarządu) i Dariusz Manthei z Gruszczyna 

W głębi Magdalena Żelichowska i Marek Baumgart
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