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W NUMERZE

24 lutego br. w Chobienicach od-
była się konferencja nt. wdrażania pro-
jektu pod nazwą „LIFEcogeneration.
pl”. Celem projektu jest zbudowanie 
instalacji do zagospodarowania  ener-
getycznego odpadów z wykorzysta-
niem procesu zgazowania i wysoko-
efektywnej produkcji energii elek-
trycznej i cieplnej w kogeneracji. Tego 
typu inwestycja powstała już w Świę-
tochłowicach (więcej na www.inve-
steko.pl). Trwają prace koncepcyjne 
i uzgodnieniowe nad projektem in-
stalacji wyposażonej w technolo-

gię LIFETEC zlokalizowanej w Rudni-
kach (gm. Opalenica) (woj. wielkopol-
skie) prowadzone przez Investeko S.A.  

i P.W. LS-PLUS Sp. z o.o. Projekt bardzo dobrze ocenił WFOŚiGW w Poznaniu. Fir-
ma Investeko S.A. otrzymała list gratulacyjny podpisany przez członków Zarządu  
WFOŚiGW w Poznaniu. W liście napisano m.in.: „Tego typu inwestycje służą obsza-
rom Miast i Gmin, dając niepowtarzalną szansę rozbudowy i unowocześnienia sys-
temów chroniących środowisko i zmieniających jakość życia społeczeństwa”. 

Prezentacja projektu  
LIFEcogeneration.pl
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W wyniku pierwszego 
naboru w ramach Progra-
mu Priorytetowego Inwe-
stycje w zakresie odnawial-
nych źródeł energii dla bu-
dynków mieszkalnych jed-
norodzinnych „OZE – 2017” 
złożono blisko 600 wnio-
sków. Mimo zakończone-
go naboru na OZE zain-
teresowanie mieszkań-
ców województwa wielko-
polskiego poprawą efek-
tywności energetycznej 
w budynkach mieszkal-
nych jest w dalszym cią-
gu bardzo duże. Wycho-
dząc naprzeciw potrzebom 

osób prywatnych, doradcy energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu odbywają spotka-
nia z mieszkańcami poszczególnych gmin, w zakresie dwóch kolejnych programów 
Funduszu skierowanych do osób fizycznych – „TERMO – 2017” oraz „PIECyK – 2017”. 
Tego typu spotkania informacyjno-doradcze odbyły się już m.in. w Kępnie, Lisko-
wie, Powidzu czy też w Grzegorzewie. Rosnąca świadomość społeczeństwa doty-
cząca jakości powietrza i efektywności energetycznej idzie w parze z chęcią posze-
rzania wiedzy o tej tematyce oraz wdrażania przedsięwzięć poprawiających jakość
powietrza.  

Doradcy energetyczni na spotkaniach  
z mieszkańcami Wielkopolski

Arkadiusz Primus i Dominik Pąpka prezentują 
list gratulacyjny podpisany przez członków 
zarządu WFOŚiGW w Poznaniu

Spotkanie w Kępnie cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem
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WyWiad

Będzie uchwała  
antysmogowa

Krzysztof Mączkowski: Przez media przewija się 
debata dotycząca smogu. Wreszcie zauważono 
poważny problem. Czy znamy skalę zanieczysz-
czenia powietrza w Wielkopolsce?

Marzena Wodzińska: Ocena jakości powie-
trza na terenie województwa wielkopolskie-
go jest wykonywana co roku przez Wielkopol-
skiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska (WIOŚ – przyp. K.M.) w  odniesieniu do 
trzech  stref: aglomeracja poznańska, strefy mia-
sto Kalisz oraz strefy wielkopolskiej. Roczna oce-
na jakości powietrza ma na celu uzyskanie infor-
macji o przestrzennych rozkładach stężeń zanie-
czyszczeń ze wskazaniem obszarów przekroczeń 
oraz wskazanie prawdopodobnych przyczyn wy-
stępowania ponadnormatywnych stężeń. 

Jak wynika z dostępnego na stronie interne-
towej WIOŚ wykazu, obecnie w województwie 
badania wykonywane są na 16 stacjach pomiaro-
wych. 

Ocena roczna jakości powietrza za rok 2015 
dla województwa wielkopolskiego pod kątem 
ochrony zdrowia wykazała przekroczenia norm 
dla trzech substancji: w przypadku pyłu PM10 – 
zostały przekroczone wartości uśredniane do 24 
godzin (stężenie średnioroczne nie zostało prze-
kroczone) na 12 z 15 stacji dokonujących pomia-
ru pyłu PM10; w przypadku pyłu PM2,5  – przekro-
czenie odnotowano na dwóch stacjach pomiaro-
wych w Kaliszu i Pleszewie,  na trzeciej stacji po-
miarowej dokonującej pomiaru pyłu PM2,5 w Po-
znaniu nie odnotowano przekroczenia; w przy-
padku B(a)P – poziom docelowy został przekro-
czony na wszystkich stacjach pomiarowych dwu-, 
trzy- i czterokrotnie.

Analiza przyczyn wystąpienia tych przekro-
czeń jednoznacznie wskazuje na emisję po-
wierzchniową z sektora bytowo-komunalnego, tj. 
indywidualne ogrzewanie budynków. Największą 
liczbę dni z przekroczeniem pyłu PM10 i większe 
stężenia odnotowuje się w większych miejscowo-
ściach, czyli tam, gdzie jest duże skupisko budyn-
ków mieszkalnych. W 2015 r. największą liczbę 
dni z przekroczeniem pyłu PM10 uśrednianych 
do 24 godzin odnotowano na stacji pomiarowej 
w Nowym Tomyślu (83 dni), Ostrowie Wlkp. (80 
dni), Wągrowcu (66 dni). Najmniejszą − w Lesznie 
(28 dni). Przypomnę, że dopuszczalna liczba dni 
przekroczeń dla roku wynosi 35. 

Jednym z narzędzi przeciwdziałania zanieczysz-
czeniom powietrza są programy ochrony po-
wietrza. Co to za dokumenty i co z nich wynika?

– Programy Ochrony Powietrza (POP-y) są ak-
tem prawa miejscowego i określają m.in. do-
bre praktyki oraz działania naprawcze nastawio-
ne przede wszystkim na ograniczenie tzw. ni-
skiej emisji. Realizacja uchwalonych programów 
daje realną szansę na poprawę jakości powietrza 
i jest pierwszym skutecznym narzędziem do walki 
z zanieczyszczeniem powietrza. POP-y wyznacza-
ją obszary, w których zostały przekroczone nor-
my jakości powietrza, gdyż problem nie dotyczy 
jednakowo całego obszaru strefy. Dla wyznaczo-
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„Ocena 
roczna jakości 
powietrza za 
rok 2015 dla 
województwa 
wielkopolskiego 
pod kątem 
ochrony 
zdrowia 
wykazała 
przekroczenia 
norm dla trzech 
substancji”

„Największą liczbę dni 
z przekroczeniem pyłu PM10 
i większe stężenia odnotowuje 
się w większych miejscowościach, 
czyli tam, gdzie jest duże skupisko 
budynków mieszkalnych”

Rozmowa z Marzeną Wodzińską, 
członkiem Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego
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WyWiad

„Prawo ochrony 
środowiska 
umożliwia 
sejmikowi 

województwa 
podjęcie 

tzw. uchwały 
antysmogowej, 

która może 
określać rodzaj 

i jakość paliw 
dopuszczonych 
do stosowania 

oraz parametry 
techniczne lub 

parametry emisji 
urządzeń

do spalania”

nych obszarów przekroczeń ustalają harmonogra-
my obligatoryjnych działań oraz wielkość reduk-
cji zanieczyszczeń. Działania te mają na celu do-
prowadzenie do  osiągnięcia zadowalającej jako-
ści powietrza i zostały rozłożone na okres 10 lat. 
Obejmują one m.in. podłączenie do sieci ciepłow-
niczej, eliminację niskosprawnych kotłów węglo-
wych poprzez ich wymianę na kotły węglowe re-
tortowe, kotły gazowe, olejowe, ogrzewanie elek-
tryczne, podłączenie do  miejskiej sieci cieplnej 
bądź inne alternatywne ekologiczne źródła ciepła 
– ograniczające do minimum emisję substancji, 
termomodernizację budynków. W ramach działań 
wskazana jest również edukacja społeczeństwa – 
kształtowanie proekologicznych zachowań, a tak-
że działania związane z obniżeniem emisji linio-
wej, tj. emisji pochodzącej z komunikacji. Ponad-
to POP-y wskazują działania wspomagające i tzw. 
dobre praktyki, jak również szacunkowe koszty, 
które są potrzebne na zmianę ogrzewania oraz 
propozycje pozyskania środków na ten cel.

Odpowiedzialnymi za realizację działań są sa-
morządy. Corocznie przesyłają marszałkowi spra-
wozdania z  przeprowadzonych w miarę możli-
wości finansowych działań. Jednakże ze wzglę-
du na fakt, iż proces naprawy jakości powietrza 
jest bardzo skomplikowany i wielopłaszczyzno-
wy oraz wymaga dużego zaangażowania środ-
ków, osiągnięcie zakładanych efektów jest długo-
terminowe. 

POP-y to dokumenty narzucane samorządom 
czy z nimi konsultowane?

– Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środo-
wiska, projekt uchwały sejmiku województwa 
w sprawie określenia Programu Ochrony Powie-
trza podlega konsultacjom przez właściwych 
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i sta-
rostów oraz wszystkich zainteresowanych. Kon-
sultacje POP są przewidziane także w ustawie 
o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko. W ich trakcie każdy może zapoznać się 
z projektem dokumentu, złożyć wnioski i uwagi, 
pisemnie lub w trakcie spotkań.

Jakie inne kroki podejmuje samorząd woje-
wódzki w obszarze ograniczania szkodliwych 
emisji do powietrza?

– Nasz Urząd Marszałkowski ściśle współpra-
cuje z WIOŚ w Poznaniu oraz Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu. Departament Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
od 2008 r. organizuje cykliczne spotkania. Zapra-
szani są na nie m.in. przedstawiciele samorządów 

gmin i powiatów, dla których określono w  tych 
Programach działania naprawcze. Od 2014  r. są 
organizowane konferencje dotyczące ogranicza-
nia emisji do powietrza i propagowania działań 
na rzecz poprawy jego jakości ze szczególnym 
uwzględnieniem programów ochrony powietrza. 
Organizowane są także konkursy dla szkół i przed-
szkoli mające na celu edukację w zakresie ochrony 
powietrza. Dysponujemy materiałami informacyj-
nymi z zakresu ochrony powietrza.

Czy mamy szansę na przyjęcie przez Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego „uchwały anty-
smogowej” w tej kadencji? Jeśli tak, jak miała-
by ona wyglądać?

– Prawo ochrony środowiska umożliwia sej-
mikowi województwa podjęcie tzw. uchwały an-
tysmogowej, która może określać rodzaj i jakość 
paliw dopuszczonych do  stosowania oraz pa-
rametry techniczne lub parametry emisji urzą-
dzeń do spalania, czas obowiązywania ograni-
czeń w ciągu roku, obszar obowiązywania, ro-
dzaje podmiotów bądź instalacji, które będą wy-
łączone z ograniczeń lub zakazów, a także spo-
sób realizacji i kontroli tego obowiązku. Uchwała 
ta ma status aktu prawa miejscowego, zatem sta-
nowi źródło prawa powszechnie obowiązujące-
go (na terenie województwa lub jego części) i jest 
adresowana do ogółu mieszkańców i podmiotów 
z terenu objętego uchwałą. 

Do wszystkich gmin zostały wysłane ankiety 
dotyczące kwestii podjęcia takiej uchwały przez 
Sejmik. Mają one określić faktyczną/uzasadnioną 
potrzebę wsparcia samorządów gminnych o na-
rzędzia prawne wynikające z aktu prawa miejsco-
wego. Do tej pory spłynęło ok. 70% ankiet. W za-
leżności od wyników ankiety podjęte zostaną de-
cyzje ws. powołania interdyscyplinarnego zespołu 
roboczego ds. uchwały antysmogowej i rozpoczę-
cia pracy nad taką uchwałą przy ścisłej współpracy 
i zaangażowaniu gmin. Ewentualne wprowadze-
nie takiej uchwały powinno zostać poprzedzone 
przeprowadzeniem inwentaryzacji kotłów grzew-
czych obszarów wskazanych do objęcia uchwałą. 
To działanie czasochłonne. Przewiduję, że projekt 
uchwały będzie gotowy pod koniec 2017 r.

Zarówno działania naprawcze wynikające 
z POP-ów, jak i ewentualna uchwała antysmogo-
wa muszą zostać wzmocnione przez komplekso-
we działania rządowe. Wśród najpilniejszych po-
trzeb należy wymienić konieczność wejścia w ży-
cie rozporządzeń ws. wymagań dla kotłów na pa-
liwo stałe o mocy nie większej niż 500 kW oraz 
rozporządzenia ws. wymagań jakościowych dla 
paliw stałych, a także obniżenie akcyzy na paliwa 
płynne i gazowe, tak by cena jednostkowa była 
do przyjęcia przez przeciętnego mieszkańca re-
gionu. 



5www.wfosgw.poznan.pl WIOSNA 2017 – EKOFAKTY      |     

Wydarzenia

16 lutego br. w Domu 
Kultury w Powidzu odby-
ło się spotkanie władz gmi-
ny i mieszkańców z Hanną 
Grunt, prezes Zarządu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. W trak-
cie dyskusji poruszano tema-
ty dotyczące obecnie prowa-
dzonych i przyszłych dzia-
łań w zakresie edukacji eko-
logicznej, możliwości pozy-
skiwania środków Fundu-
szu na inwestycje proekolo-
giczne – budowę przydomo-
wych oczyszczalni czy kana-
lizacji sanitarnej. Rozmawia-
no też o konieczności prowadzenia działań kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów ochro-
ny środowiska. Jakub Gwit, wójt gminy, zaprezentował proekologiczne działania, które na przestrzeni 
ostatnich lat realizowane były wspólnie przez gminę i Fundusz. Wójt szczegółowo omówił zadania, któ-
re udało się gminie Powidz przeprowadzić dzięki wsparciu WFOŚiGW w Poznaniu. 

Na zakończenie spotkania odbył się spacer po promenadzie nad Jeziorem Powidzkim, podczas  
którego wójt Gwit zaprezentował ścieżkę edukacyjną: Ryby Jeziora Powidzkiego, której budowę wsparł 
finansowo WFOŚiGW w Poznaniu.   

Gmina Powidz współpracuje  
z WFOŚiGW w Poznaniu

Wójt Jakub Gwit 
prezentuje ścieżkę 
edukacyjną „Ryby 
Jeziora Powidzkiego”. 
Wśród osób 
zapoznających się ze 
ścieżką była Hanna 
Grunt, prezes Zarządu 
WFOŚiGW w Poznaniu 
(druga z lewej)
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20 lutego br. w siedzibie Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowanie 
projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu i wy-
posażenia do zapobiegania i likwidacji skutków 
klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jedno-
stek Państwowej Straży Pożarnej z terenu woje-
wództwa wielkopolskiego”.

Beneficjentem projektu jest Komenda Woje-
wódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

W podpisaniu umowy udział wzięli: Hanna 
Grunt, prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, 
oraz Marek Zieliński, zastępca prezesa Zarządu, 
a ze strony beneficjenta: mł. bryg. Andrzej Bart-
kowiak, wielkopolski komendant wojewódzki 
PSP oraz Wiesława Nawrocka, główna księgowa 
KW PSP.

Określona w umowie wysokość dofinanso-
wania projektu wynosi 1,25 mln zł. W całości jest 
przeznaczona do realizacji w roku 2017.  

Dofinansowanie zakupu sprzętu  
dla Państwowej Straży Pożarnej  
z terenu województwa wielkopolskiego

Zakupy sprzętu dla PSP 
w Wielkopolsce w 2017 
roku dofinansowane 
będą kwotą 1,25 mln zł 
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Dzięki wsparciu finansowemu (30 tys. zł) 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wieży 
obserwacyjno-widokowej w Świętnie zostały za-
montowane elementy monitoringu wizyjnego, 
pozwalające na obserwację środowiska i ogra-
niczenie zagrożenia pożarowego lasów na tere-
nach wokół wieży. 

Zamontowana kamera dodatkowo umożli-
wia użytkownikom internetu stały podgląd roz-
ległego terenu w promieniu wielu kilometrów 
wokół wieży, co stanowi dodatkowy element 
promujący walory turystyczne gminy Wolsztyn. 
Obraz udostępniony jest na stronach interneto-
wych sołectwa Świętno, Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej Wolsztyn, Ochotni-
czej Straży Pożarnej Kębłowo oraz Lasów Pań-
stwowych. 

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach pro-
jektu pn. „Monitoring środowiska i ograniczenie 
zagrożenia pożarowego lasów poprzez zakup 
i montaż zestawu do monitoringu wizyjnego na 
wieży obserwacyjno-widokowej w m. Świętno”. 
Projekt obejmował zakup i montaż kamer oraz 
zakup i montaż źródła zasilania w postaci paneli 
fotowoltaicznych wraz z akcesoriami.  

Na zaproszenie starosty ostrze-
szowskiego, Magdalena Żelichowska 
– doradca energetyczny WFOŚiGW 
w Poznaniu − wzięła udział w I  Fo-
rum Energii Odnawialnej Południo-
wej Wielkopolski 2017. Forum odby-
ło się 16 stycznia br. w Starostwie Po-
wiatowym w Ostrzeszowie i skiero-
wane było do przedstawicieli samo-
rządów, właścicieli gospodarstw do-
mowych, organizacji pozarządowych 
oraz właścicieli małych, średnich i du-
żych przedsiębiorstw, którzy wdraża-
ją lub planują wdrożenie inwestycji 
ukierunkowanych na optymalizację 
zużycia energii w budynkach. Wśród 
przedstawionych możliwości finan-
sowania powyższych przedsięwzięć 
znalazły się zarówno środki krajowe, 

jak i unijne. Magdalena Żelichowska szczegółowo przedstawiła zebranym uczestnikom Forum zasady 
oraz warunki dofinansowań inwestycji w zakresie ochrony powietrza, efektywności energetycznej oraz 
odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na 
lata 2014-2020 oraz środków WFOŚiGW. 

 

Kamera na wieży w Świętnie

I Forum Energii Odnawialnej  
Południowej Wielkopolski

Wieża widokowa 
w Świętnie została  

otwarta 16 maja 
2016 r.

Magdalena 
Żelichowska, doradca 

energetyczny 
w trakcie Forum 

mówiła m. in. 
o programach 

WFOŚiGW w Poznaniu 
skierowanych do osób 

indywidualnych

Wybór i opracowanie:  
Paweł Napieralski
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W 2017 rok 
z nowymi programami
Rok 2016 był pierwszym pełnym rokiem pracy zatrudnionych w WFOŚiGW 
w Poznaniu doradców energetycznych. Idea i pomysł projektu bardzo 
dobrze zostały przyjęte przez adresatów działania na terenie całej 
Wielkopolski. 

W minionym roku zaproponowaliśmy wszyst-
kim gminom środki, które miały przyczynić się 
do powstania planów gospodarki niskoemisyj-
nej (PGN) na terenie gmin. Nasi doradcy czyn-
nie brali w tym działaniu udział – opiniowali pla-
ny, pomagali ustalić zakres czynności, które nale-
żało wykonać, aby spełnić formalne i merytorycz-
ne wymagania stawiane PGN-om. PGN to doku-
ment o praktycznym znaczeniu, pozwala gminie 
aplikować w naborach na dofinansowanie działań 
ograniczających emisję zanieczyszczeń do powie-
trza zarówno ze środków UE, jak i naszych statuto-
wych. Na dofinansowanie prac związanych z po-
wstaniem PGN przeznaczyliśmy ponad 260 tys. zł. 
Z 226 gmin na terenie Wielkopolski tylko ok. 5% 
nie ma planów.  

Zakres prac doradców był jednak znacznie 
szerszy – byli zapraszani przez jednostki samo-
rządu terytorialnego do uczestnictwa w różnych 
spotkaniach, udzielali konsultacji pojedynczym 
mieszkańcom, organizowali warsztaty i szkolenia. 
Ich praca odbywała się głównie w terenie. Dorad-
ców jest ośmiu (liczba określona w projekcie), jed-
nak zapotrzebowanie na ich usługi przekraczało 
ich czasowe możliwości. W trakcie spotkań uświa-
damiali odbiorcom projektu zasadność podejmo-
wania działań, których celem jest ograniczanie ni-
skiej emisji, ponadto informowali o programach 
pomocowych proponowanych przez Fundusz 
oraz możliwościach uzyskania finansowej pomo-
cy z programów unijnych. 

Prosument
W roku 2016 zaczęliśmy realizować, przy 

ogromnym zainteresowaniu beneficjentów, 

wspólnie z NFOŚiGW, program Prosument. Miał 
być to program finansowany ze środków Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej przy niewielkim naszym wkładzie. Za-
daniem Funduszu miała być jego obsługa. Ogłosi-
liśmy nabór, wnioski zostały złożone. Okazało się 
jednak, że zainteresowanie beneficjentów rozłoży-
ło się inaczej, niż planowaliśmy. Program przewi-
dywał dofinansowanie do budowy różnych typów 
urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła 
energii, tymczasem, po przeprowadzeniu naboru, 
okazało się, że 98% wniosków dotyczyło dofinan-
sowania do instalacji fotowoltaicznych. Wystąpili-
śmy do NFOŚiGW o akceptację rzeczywistych war-
tości dofinansowania i rzeczywistego efektu eko-
logicznego. Zaproponowaliśmy aneks do umowy. 
NFOŚiGW nie wyraził zgody na podpisanie anek-
su, dlatego musieliśmy wycofać się z programu 
Prosument. Za zaistniałą sytuację przeprosiliśmy 
wnioskodawców i zaproponowaliśmy im nasz pro-
gram OZE. 

Pszczoły i barszcz Sosnowskiego
W ubiegłym roku wprowadziliśmy dwa 

nowe programy dla klientów instytucjonalnych. 
W ramach pierwszego dofinansowaliśmy działa-
nia, których celem było rozszerzenie działalności 
w zakresie chowu pszczół i zwiększenia populacji 
tych pożytecznych owadów. Natomiast drugi pro-
gram wiązał się z pomocą finansową przy usuwa-
niu barszczu Sosnowskiego. 

Program „Pszczoły” spotkał się z olbrzymim 
zainteresowaniem, na jego realizację przeznaczy-
liśmy 400 tys. zł, natomiast wnioskowano w su-
mie o pomoc przekraczającą 1,3 mln zł. Kwotę 

„W ubiegłym roku 
wprowadziliśmy 
dwa nowe 
programy 
dla klientów 
instytucjonalnych”

Hanna Grunt
prezes Zarządu 
wfośigw  
w poznaniu
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Forma pomocy Kwota

Pożyczki 86 561 865,48 zł
Częściowe umorzenia pożyczek 11 071 609,12 zł
Dotacje 18 443 228,29 zł
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym 5 259 060,63 zł
Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 658 725,34 zł
Spłaty kapitału kredytów bankowych 2 850 545,80 zł

Działalność statutowa 
w 2016 roku
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450 tys. przeznaczyliśmy na program związany 
z dofinansowaniem usuwania barszczu Sosnow-
skiego. Tutaj również zainteresowanie przekra-
czało przeznaczoną kwotę. Chyba do końca nie 
zdajemy sobie sprawy ze skali problemu, z tego, 
jak wielka liczba siedlisk barszczu występuje 
w Wielkopolsce.

Edukacja ekologiczna 
W minionym roku, tak jak w latach poprzed-

nich, wspieraliśmy, w ramach działań statuto-
wych, edukację ekologiczną. To realizacja jedne-
go z celów statutowych Funduszu. Działania adre-
sowane do dzieci i młodzieży w przyszłości przy-
niosą bardzo pozytywne dla środowiska efekty 
– jesteśmy o tym przekonani. Poza tym dotowali-
śmy działania związane z monitoringiem i ochro-
ną przyrody. 

Dotacje na inwestycje przyznajemy w wyjąt-
kowych sytuacjach, gdy widzimy, że jakiejś gminy 
nie stać na zrealizowanie zadania, a ma się popra-
wić sytuacja np. w zakresie emisji dwutlenku wę-
gla lub innych zanieczyszczeń do powietrza, czy-
li poprzez efektywność energetyczną (wymiana 
źródeł ciepła, termomodernizacja). To dotyczy ta-
kich jednostek, jak domy opieki społecznej, domy 
opieki na dziećmi – które generalnie, nie są w sta-
nie samodzielnie temu podołać. 

Nasze plany na rok 2017
W zamian za nieprzeprowadzony w ubiegłym 

roku program Prosument, w tym roku zapropono-
waliśmy osobom indywidualnym program „OZE-
2017” – jesteśmy po naborze, obecnie trwa oce-
na wniosków. Drugi program, który proponuje-

my osobom fizycznym, to „TERMO-2017”, w ra-
mach którego pomoc finansowa będzie dotyczyć 
działań związanych z termomodernizacją budyn-
ków jednorodzinnych wraz z ewentualną wymia-
ną źródła ciepła i zamontowaniem instalacji wy-
korzystujących odnawialne źródła energii. W tym 
roku planujemy także przeprowadzenie naboru 

wniosków w ramach programu PIECyK, z które-
go można będzie uzyskać pożyczkę na moderni-
zację lub wymianę źródła ciepła. Oprócz progra-
mów związanych z efektywnością energetyczną 
i ochroną powietrza, dla osób fizycznych mamy 
też program „PARKI-2017”, w ramach którego 
można będzie uzyskać dofinansowanie do prac 
związanych z rewaloryzacją parków i ogrodów za-
bytkowych.

W ramach wymienionych programów oferu-
jemy pożyczki ze środków statutowych Fundu-
szu na preferencyjnych warunkach – z możliwo-
ścią umorzenia nawet do 40% pożyczki (w zależ-
ności od programu), z oprocentowaniem w wyso-
kości 2,8% i możliwością okresu spłaty do 15 lat, 
przy czym w programie OZE, jako że zastąpił on 
program Prosument, oprocentowanie pożyczki, 
tak jak w Prosumencie, wynosi 1%. Na program 
„OZE-2017” przeznaczyliśmy 15 mln zł. Dofinan-
sowanie do oświetlenia LED – to kolejny nowy 
program, skierowany do wielkopolskich gmin. 
Zaczynamy go realizować w tym roku. Program 
nie dotyczy tylko lamp ulicznych, ale też znaj-
dujących się np. w pobliżu parkingów lub pla-
ców szkolnych. Wymieniając oświetlenie trady-
cyjne na LED, można zmniejszyć zużycie ener-
gii do 20%. Gminy są tego świadome, dlate-
go notujemy bardzo duże zainteresowanie tym  
programem.

Oprócz wymienionych programów, jak w u-
biegłym roku, będziemy wspierać m.in. działania 
w zakresie ochrony populacji pszczół, a także te, 
których celem jest usuwanie barszczu Sosnow-
skiego. Będziemy również wspierać projekty w za-
kresie edukacji ekologicznej.

Opisane działania, które prowadziliśmy w ubie-
głym roku oraz plany na ten rok, nie przedstawia-

ją całego obrazu funkcjonowania Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu. Są to pojedyncze informacje. Za-
chęcam do odwiedzania naszej strony interneto-
wej, gdzie na bieżąco informujemy o naszej dzia-
łalności, a także ogłaszamy informacje o naborach 
wniosków.  

„Dofinansowanie
do oświetlenia  

LED – to kolejny 
nowy program, 
skierowany do 
wielkopolskich  

gmin. Zaczynamy  
go realizować  

w tym roku”

wfośigw w poZNANiU 

Struktura  
przychodów 
za 2016 rok

Opłaty i kary
55 283 562,97  zł

Pozostałe
747 460,25 złFinansowe 

18 298 210,05 zł

Dotacje (Pomoc techniczna) 
2 419 397,12 zł

Nadwyżka z opłat i kar
10 172 183,24 zł

63,60%

0,86%
21,05%

2,79%

11,70%
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Ponad miliard na 
ochronę środowiska
Od pięciu lat funkcjonuje Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w obecnym składzie. To dobry moment, 
aby przyjrzeć się działalności Funduszu w tym okresie.

„Ostatnie 
pięć lat pracy 
WFOŚiGW 
w Poznaniu
było okresem 
bardzo 
intensywnej 
działalności  
całego
zespołu 
pracowniczego”

Pod koniec 2011 roku w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu rozpoczął funkcjonowanie Za-
rząd w nowym składzie, w którym działa do dziś. 
Poprzednią prezes Zarządu, śp. Krystynę Pośled-
nią (została w 2011 roku posłem na Sejm RP), za-
stąpiła Hanna Grunt, a na członków Zarządu zo-
stali powołani Marek Zieliński i Marek Baumgart. 
Skład Zarządu zaakceptowały Sejmik Wojewódz-
twa Wielkopolskiego i rada nadzorcza Funduszu.

Odpowiedź na potrzeby
Ostatnie pięć lat pracy WFOŚiGW w Poznaniu 

było okresem bardzo intensywnej działalności 
całego zespołu pracowniczego. Fundusz udzie-
lał pomocy finansowej ze środków własnych, po-
nadto kontynuował pracę jako instytucja po-
średnicząca dla WRPO 2007-2013 oraz instytucja 
wdrażająca POIiŚ 2007-2013.

Odpowiadając na potrzeby w zakresie ochro-
ny środowiska, wprowadzono wiele nowych 
działań finansowanych ze środków własnych 
WFOŚiGW w Poznaniu, wcześniej nierealizowa-
nych m.in. dofinansowanie i weryfikację planów 
gospodarki niskoemisyjnej (PGN), z którego sko-
rzystało 127 gmin; przedsięwzięcia związane 
z działaniami na rzecz ochrony pszczół; usuwanie 
barszczu Sosnowskiego; częściowe spłaty kapita-
łu kredytów bankowych w ramach umów zawar-
tych z bankami. 

W celu zwiększenia środków na dofinansowa-
nie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska 
WFOŚiGW realizował umowy zawarte z Narodo-
wym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej (NFOŚiGW) dotyczące udostępnie-
nia środków przez NFOŚiGW w celu udzielania be-
neficjentom dotacji na przedsięwzięcia w ramach 
programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emi-
sji wspierająca wzrost efektywności energetycznej 
i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł ener-
gii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA” oraz „Po-
prawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwi-
dacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektyw-
ności energetycznej i rozwój rozproszonych od-

nawialnych źródeł energii”. Dzięki realizacji tych 
umów do Wielkopolski trafiło dodatkowo prawie 
3 mln zł na przedsięwzięcia związane z ogranicze-
niem niskiej emisji (Fundusz ze środków własnych 
przekazał na te zadania ponad 300 tys. zł).

Kolejnymi umowami zawartymi z NFOŚiGW 
są umowy udostępnienia środków w celu udzie-
lenia beneficjentom dotacji na przedsięwzięcia 
zgodne z gminnymi programami usuwania azbe-
stu i wyrobów zawierających azbest w zakresie 
demontażu, zbierania, transportu oraz unieszko-
dliwiania odpadów zawierających azbest. Dzięki 
realizacji tych umów do Wielkopolski trafiło do-
datkowo ponad 6 mln zł na przedsięwzięcia (Fun-
dusz ze środków własnych przekazał na te zada-
nia ponad 7 mln zł).

Nowością jest też oferta kierowana do osób fi-
zycznych, w ramach programów OZE-2017 (inwe-
stycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych), TER-
MO-2017 (termomodernizacja budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych), PIECyK-2017 (wymia-
na źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych 
i lokalach mieszkalnych) oraz PARKI-2017 (rewa-
loryzacja parków i ogrodów zabytkowych), któ-
rych wdrażanie jest przewidziane od 2017 roku. 
Pula środków na te programy wynosi łącznie 
31  mln zł. Ich celem jest m.in. wsparcie działań, 
które przyczynią się do ograniczenia emisji zanie-
czyszczeń do powietrza, czyli likwidacji smogu.

Kolejną odpowiedzią na zapotrzebowanie 
w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 
powietrza jest program „LED – Oświetlenie ener-
gooszczędne”. Jego celem jest zmniejszenie zuży-
cia energii elektrycznej w wyniku realizacji przed-
sięwzięć w zakresie oświetlenia energooszczęd-
nego, a w konsekwencji ograniczenie lub unik-
nięcie emisji dwutlenku węgla (CO2). Budżet pro-
gramu wynosi 80 mln zł na lata 2017-2020.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom bene-
ficjentów oraz uwzględniając sytuację rynkową 
w sektorze bankowości, wysokość oprocentowa-
nia dla umów zawieranych od 2017 roku będzie 
wynosić 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku 
rocznym, liczonego od niespłaconych kwot ka-

Paweł  
Napieralski
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ROK 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Wydatki statutowe  
(dotacje, dopłaty odsetki,  
dopłaty kapitał pjb,  
nagrody, utracone  
dochody) 

23 102 21 317 21 659 24 571 28 652 27 514

Umorzenia 11 972 10 742 11 750 10 066 11 907 11 072

Wypłacone pożyczki 165 874 129 911 115 333 139 422 189 924 86 562

Razem z pożyczkami 
i umorzeniami 200 948 161 970 148 742 174 059 230 483 125 148

Kapitał własny 708 911

pitału, lecz nie mniej niż 2,8% w stosunku rocz-
nym (z zastrzeżeniem pożyczek przeznaczonych 
na zachowanie płynności finansowej ze środków 
Unii Europejskiej, gdzie oprocentowanie będzie 
wynosić 0,8 stopy redyskonta weksli w stosun-
ku rocznym, liczone od niespłaconych kwot kapi-
tału, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym). 
Ponadto wprowadzono możliwość umorzenia do 
10% pożyczki udzielonej przedsiębiorcom.

Od 2015 roku WFOŚiGW w Poznaniu jest za-
angażowany w realizację projektu „Ogólnopol-
ski system wsparcia doradczego dla sektora pu-
blicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców 
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, 
wdrażanego w ramach POIiŚ na lata 2014-2020. 
Do zadań doradców energetycznych należy m.in. 
doradztwo w zakresie inwestycji w obszarze efek-
tywności energetycznej i OZE, przeprowadza-
nie spotkań informacyjnych/edukacyjnych w JST, 
spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, 
szkołach, dla lokalnych przedsiębiorców, informo-
wanie o możliwych źródłach finansowania w ob-
szarze efektywności energetycznej oraz OZE, do-
radztwo przy wdrażaniu planów gospodarki ni-
skoemisyjnej, wsparcie potencjalnych beneficjen-
tów w weryfikowaniu audytów energetycznych.

Pomoc ze środków własnych
Beneficjentami pomocy finansowej ofero-

wanej przez Fundusz są samorządy terytorialne, 
przedsiębiorcy, osoby fizyczne, organizacje po-
zarządowe oraz instytucje zajmujące się ochroną 
środowiska i gospodarką wodną. WFOŚiGW w Po-
znaniu oferuje różnorodne formy pomocy finan-
sowej: pożyczki, dotacje, przekazywanie środków 
państwowym jednostkom budżetowym, dopła-
ty do oprocentowania kredytów bankowych (dla 
przedsiębiorców) oraz częściowe spłaty kapitału 
kredytów bankowych (dla osób fizycznych).

W okresie 2011-2016 pomoc bezzwrotna ze  
środków WFOŚiGW w Poznaniu, w formie: do-

tacji, środków dla państwowych jednostek bu-
dżetowych, dopłat do oprocentowania kre-
dytów bankowych, częściowych spłat kapi-
tału kredytów bankowych, nagród za działal-
ność na rzecz ochrony środowiska i gospodar-
ki wodnej, wyniosła prawie 147 mln zł. Najwięk-
sze kwoty zostały przekazane na przedsięwzię-
cia związane z ochroną powietrza oraz edukacją 
ekologiczną.

Pomoc w formie pożyczek przekazana w tym 
okresie opiewała na kwotę ponad 827 mln zł. 
Największe kwoty zostały przekazane na przed-
sięwzięcia związane z budową infrastruktu-
ry w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej 
oraz ochrony powierzchni ziemi i zagospodaro-
wania odpadów.

Kolejną formą pomocy dla beneficjentów są 
częściowe umorzenia pożyczek, które w oma-
wianym okresie wyniosły ponad 67,5 mln zł. Z tej 
formy pomocy korzystały przede wszystkim  
jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki  
komunalne.

Łączna kwota pomocy ze środków własnych 
WFOŚiGW w Poznaniu w latach 2011-2016 wy-
niosła ponad miliard złotych.

Fundusz, wybierając zadania do dofinanso-
wania, kierował się zasadą wspierania zadań fi-
nansowanych ze środków zagranicznych niepod-
legających zwrotowi oraz spójnych z listą przed-
sięwzięć priorytetowych województwa wielko-
polskiego. Wsparcie finansowe ze środków wła-
snych Funduszu dla projektów dofinansowanych 
przez UE wyniosło prawie 300 mln zł, co pozwoli-
ło beneficjentom na pełne zbilansowanie źródeł 
finansowania przedsięwzięć, których koszt wy-
niósł ponad 1,4 mld zł.

Ustawowym celem realizowanej przez Fun-
dusz pomocy finansowej jest wspieranie działań 
mających na celu poprawę stanu środowiska na-
turalnego. Bezpośrednią miarą takiej poprawy są 
efekty rzeczowe i ekologiczne związane z realiza-
cją oddanych do użytku inwestycji.

„Łączna kwota 
pomocy ze 

środków  
własnych 

WFOŚiGW 
w Poznaniu 

w latach  
2011-2016 

wyniosła ponad 
miliard złotych”

Sposób 
rozdysponowania 

środków statutowych 
(w tys. zł),  

na które składają 
się wpływy 

z tytułu opłat i kar 
wnoszonych przez 
przedsiębiorstwa  
za korzystanie ze 
środowiska oraz 

zwroty rat pożyczek 
udzielanych we 

wcześniejszych latach
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„Wszystkie 
sukcesy, jakimi 
może pochwalić 
się WFOŚiGW 
w Poznaniu, 
mają solidną 
podstawę 
w kadrze 
pracowniczej, 
która jest 
podstawą tej 
instytucji”

Wśród największych przedsięwzięć wspie-
ranych w okresie od 2011 do 2016 roku przez
 Wojewódzki Fundusz można wymienić choćby 
realizowany przez Związek Międzygminny „Pusz-
cza Zielonka” z Murowanej Gośliny projekt „Ka-
nalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza 
Zielonka i okolic” (wysokość pożyczki ponad 18,5 
mln zł) lub projekt „Rozbudowa Regionalnego 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostro-
wie Wielkopolskim”, realizowany przez Regional-
ny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 
w Ostrowie Wielkopolskim (pożyczka w wysoko-
ści 18 mln zł). Pomoc w formie dotacji otrzymały 
m.in.: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Woj. Wielkopolskiego im. 
gen. S. Taczaka w Poznaniu (w latach 2010-2016 
ponad 10 mln zł na zakup samochodów ratow-
niczo-gaśniczych i sprzętu ratowniczego), Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Po-
znaniu (w latach 2010-2016 ponad 10 mln zł na 
Badania stanu środowiska w województwie wiel-
kopolskim) i województwo wielkopolskie (pra-
wie 2,5 mln zł na realizację projektu „Odbudowa 
zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna 
Woda w miejscowości Miedzichowo”).

Rola Funduszu w POIiŚ i WRPO
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wraz z pozosta-
łymi funduszami ochrony środowiska i gospodar-
ki wodnej w kraju pełnił funkcję instytucji wdra-
żającej dla projektów o wartości poniżej 25 mln 
euro, w ramach dwóch priorytetów Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na 
lata 2007-2013: Priorytetu I – Gospodarka wod-
no-ściekowa, Priorytetu II – Gospodarka odpada-
mi i ochrona powierzchni ziemi.

W ramach POIiŚ 2007-2013 Fundusz podpi-
sał umowy o dofinansowanie 26 projektów: 22 
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i 4 z za-
kresu gospodarki odpadami. Łączne koszty cał-
kowite realizacji tych przedsięwzięć wyniosły 
858  mln  zł, a dofinansowanie ze środków UE to 
blisko 385 mln zł.

Wszystkie projekty, dla których WFOŚiGW 
w Poznaniu pełnił funkcję instytucji wdrażającej, 
zostały zrealizowane w terminach wynikających 
z podpisanych umów i, dla większości z nich, 
zostały już osiągnięte zaplanowane efekty ekolo-
giczne.

WFOŚiGW w Poznaniu był też instytucją po-
średniczącą przy realizacji Priorytetu III „Środowi-
sko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
W ramach WRPO Fundusz podpisał 263 umowy 
o dofinansowanie projektów, z których zrealizo-
wano 254. Wysokość dofinansowania wynikają-
ca z podpisanych umów wyniosła ponad 745 mln 
zł, przy łącznych kosztach 1,23 mld zł. Najwięk-
sze środki zostały przekazane na działania do-
tyczące gospodarki wodno-ściekowej (59 pro-
jektów o wartości ponad 623 mln zł i dofinan-
sowaniu 347 mln zł), infrastruktury energetycz-
nej przyjaznej środowisku (74 projekty o warto-
ści ponad 174 mln zł i dofinansowaniu 113 mln 
zł) oraz poprawy bezpieczeństwa środowisko-
wego i ekologicznego (70 projektów o warto-
ści ponad 128 mln zł i dofinansowaniu prawie 
97 mln zł).

Projekty, dla których WFOŚiGW w Poznaniu 
pełnił funkcję instytucji pośredniczącej, zostały 
zrealizowane w terminach wynikających z podpi-
sanych umów i, dla większości z nich, zostały już 
osiągnięte zaplanowane wskaźniki.

 Kompetencja i profesjonalizm
Wszystkie sukcesy, jakimi może pochwalić się 

WFOŚiGW w Poznaniu, mają solidną podstawę 
w kadrze pracowniczej, która jest podstawą tej 
instytucji. Dzięki jej profesjonalizmowi Fundusz 
osiąga bardzo dobre wyniki finansowe i trafnie 
wybiera przedsięwzięcia, które otrzymują pomoc 
finansową w różnych formach. WFOŚiGW w Po-
znaniu ma w Wielkopolsce wizerunek stabilnej, 
dobrze zarządzanej i nastawionej „na beneficjen-
ta” jednostki. Kadrę stanowią doświadczeni pra-
cownicy, dla których ochrona środowiska to nie 
tylko praca, ale także pasja.  

Efekty ekologiczne i rzeczowe przedsięwzięć zrealizowanych w latach 2011-2016

– długość wybudowanych sieci kanalizacyjnych [km] 1 965,44 

– długość wybudowanych sieci wodociągowych [km] 59,19 

– ograniczenie emisji dwutlenku węgla [tony] 115 205,51 

– wybudowane i zmodernizowane składowiska odpadów o pojemności [m3] 545 434,00 

– wybudowane i zmodernizowane oczyszczalnie ścieków [szt. umów] 61

– przepustowość wybudowanych i zmodernizowanych oczyszczalni ścieków [m3/d] 25 416,48 

–  długość odbudowanych i remontowanych koryt rzek, potoków 
oraz wałów przeciwpowodziowych [w km] 32,47 
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Programy antysmogowe  
WFOŚigW w Poznaniu 
W ostatnim czasie problem smogu często pojawiał się w polskiej 
przestrzeni medialnej. Nazwa ta pochodzi od angielskich słów 
smoke (dym) i fog (mgła). Smog jest mieszaniną powstałą z trujących 
zanieczyszczeń w powietrzu spowodowanych działalnością człowieka 
oraz niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 

Łukasz  
Dranikowski  

doradca  
energetyczny

WFOŚiGW  
w Poznaniu

„Walka ze 
smogiem  

będzie  
skuteczna, 

jeżeli będzie 
prowadzona 

na wielu 
płaszczyznach”

Celem programów 
antysmogowych jest 
ograniczenie niskiej 

emisji

Pojawienie się smogu stanowi realny i waż-
ny problem, dostrzegany w Polsce zwłaszcza 
zimą. Główną przyczyną zanieczyszczenia powie-
trza w naszym kraju jest „niska emisja”, czyli emi-
sja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z do-
mowych pieców grzewczych i lokalnych kotłow-
ni węglowych, w których spalanie węgla odbywa 
się w nieefektywny sposób. Według szacunków 
Europejskiej Agencji Środowiska, zanieczyszcze-
nie powietrza w Polsce przyczynia się do przed-
wczesnej śmierci ok. 45 tys. mieszkańców nasze-
go kraju. Na zły stan powietrza w Polsce wpły-
wają powstałe w wyniku spalania szkodliwe sub-
stancje (m.in. pyły zawieszone PM10 i PM2,5 oraz 
benz(a)opiren), a także trujące dioksyny. Z pro-
blemem jakości powietrza powiązany jest sposób 
budowy i eksploatacji budynków. W wielu obiek-
tach energia marnuje się – ucieka przez nieszczel-
ne okna, drzwi, ściany lub dach. Ponadto, więk-
szość eksploatowanych w Polsce kotłów na wę-
giel emituje bardzo duże ilości pyłów i szkodli-
wych substancji. 

Czysta energia
Walka ze smogiem będzie skuteczna, je- 

żeli będzie prowadzona na wielu płaszczyznach. 

Jednym z priorytetów realizowanych przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu jest ochrona powietrza. 
Z myślą o osobach fizycznych Fundusz przygoto-
wał w 2017 r. wsparcie z Programów Prioryteto-
wych na inwestycje w odnawialne źródła ener-
gii, termomodernizację budynków mieszkalnych 
oraz wymianę źródeł ciepła. 

W styczniu br. odbył się nabór wniosków w ra-
mach programu Inwestycje w zakresie odnawial-
nych źródeł energii dla budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych „OZE − 2017”. Do Funduszu 
wpłynęło blisko 600 wniosków, z czego zdecydo-
wana większość dotyczyła instalacji fotowoltaicz-
nych. Większość planowanych przedsięwzięć to 
instalacje o mocy do 10 kW. 

Oszczędzaj ciepło
W drugiej połowie marca 2017 r. zaplanowa-

no i przeprowadzono nabór wniosków w ramach 
Programu Priorytetowego Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TER-
MO – 2017”. Na realizację programu przeznaczo-
no kwotę w wysokości do 10 000 000 zł. Dofinan-
sowanie będzie udzielane w formie pożyczki do 
100% kosztów kwalifikowanych z możliwością 

Fo
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umorzenia do 30% (minimalny okres spłaty po-
życzki wraz z należnymi odsetkami wynosi 2 lata). 

Program TERMO realizowany będzie w latach 
2017-2020, a termin zakończenia realizacji przed-
sięwzięcia objętego pomocą finansową będzie 
wynosił maksymalnie 24 miesiące od daty zawar-
cia umowy pożyczki.

W ramach programu będzie można przepro-
wadzić prace termomodernizacyjne (m.in. ocie-
plenie ścian, dachów, podłóg, wymiana okien, 
drzwi oraz bramy garażowej) w budynkach jed-
norodzinnych wybudowanych przed rokiem 
1999. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia będzie 
musiał wynikać z audytu energetycznego bu-
dynku i zagwarantować minimalną oszczędność 
energii dla termomodernizowanego budynku na 
poziomie 15 lub 25%.

Prace termomodernizacyjne będzie moż-
na dodatkowo uzupełnić modernizacją/wymia-
ną źródła ciepła wraz z ewentualną moderniza-
cją/wymianą instalacji c.o. i c.w.u., a także zaku-
pem i montażem mikroinstalacji OZE o mocy 
do 40 kW. 

Za kwalifikowane mogą być uznane koszty  
poniesione od momentu złożenia wniosku 
o udzielenie pomocy finansowej do dnia 31 grud-
nia 2019 r. Koszty te mogą obejmować m.in.: za-
kup, montaż i uruchomienie nowych materiałów 
i urządzeń, roboty budowlane, koszt wykonania 
audytu energetycznego budynku oraz dokumen-
tacji projektowej. 

Wymiana źródeł ciepła
W tym roku przewidziany jest jeszcze na-

bór wniosków w ramach Programu Prioryte-
towego na wymianę źródła ciepła w budyn-
kach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych 

„PIECyK – 2017” (planowany termin ogłosze-
nia naboru – 16.08.2017). Na realizację pro- 
gramu przeznaczono kwotę w wysokości do 
5 000 000 zł. Dofinansowanie będzie udzielane 
w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifiko-
wanych z możliwością umorzenia do 40% (mi-
nimalny okres spłaty pożyczki wraz z należnymi 
odsetkami wynosi 2 lata). 

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia 
objętego pomocą finansową w ramach progra-
mu PIECyK będzie wynosił maksymalnie 12 mie-
sięcy od daty zawarcia umowy pożyczki.

W ramach programu będzie można zmoder-
nizować lub wymienić źródło ciepła wraz z ewen-
tualną modernizacją/wymianą instalacji c.o. 
i c.w.u. Z programu można będzie pozyskać dofi-
nansowanie na zakup i montaż m.in. kotłów ole-
jowych, gazowych, gazowo-olejowych lub ogrze-
wania elektrycznego. Dofinansowanie uzyskają 
także kotły na paliwa stałe (np. ekogroszek), ale 
muszą spełniać wymagania klasy 5.

Za kwalifikowane w programie mogą być 
uznane koszty poniesione od momentu złożenia 
wniosku o udzielenie pomocy finansowej. Kosz-
tami kwalifikowanymi przedsięwzięcia mogą 
być koszty pozostające w bezpośrednim związ-
ku z celami przedsięwzięcia objętego pomocą fi-
nansową.

Pomoc finansowa w ramach programów TER-
MO i PIECyK może zostać udzielona na przed-
sięwzięcie, które nie zostało zakończone przed 
dniem złożenia wniosku o udzielenie pomo-
cy finansowej. Maksymalny okres trwania umo-
wy pożyczki to 15 lat, a oprocentowanie 2,8% 
w skali roku. Wypłata pierwszej transzy po-
życzki nastąpi nie wcześniej niż po przedło-
żeniu faktury wystawionej przez wykonawcę  
przedsięwzięcia.  

„Program TERMO 
realizowany 
będzie w latach
2017-2020, 
a termin 
zakończenia 
realizacji 
przedsięwzięcia 
objętego pomocą 
finansową 
będzie wynosił 
maksymalnie 
24 miesiące od 
daty zawarcia 
umowy pożyczki”

Jak zdobyć dofinansowanie?
Dokumentacja dotycząca naborów w ramach ww. programów będzie dostępna na stronie interne-
towej WFOŚiGW w Poznaniu. Wnioski wraz z załącznikami będzie można składać w siedzibie Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która mieści się przy ul. 
Szczepanowskiego 15A.
Ocena wniosków zarówno w programie TERMO, jak i PIECyK będzie prowadzona według kolejności 
złożenia wniosków w siedzibie Funduszu. Szczegółowe terminy oraz sposoby składania i rozpatrywa-
nia wniosków zostaną określone w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, który będzie za-
mieszczony na stronie internetowej Funduszu.
Więcej informacji o programach WFOŚiGW w Poznaniu można znaleźć na stronie internetowej www.
wfosgw.poznan.pl w zakładce „Oferta dla osób fizycznych”. Ponadto z programami dofinansowań dla 
osób fizycznych można zapoznać się podczas spotkań informacyjnych organizowanych na terenie 
Wielkopolski, w których uczestniczą doradcy energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu.
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Nauka zachowań  
ekologicznych
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, na podstawie umowy 
o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pozyskało na realizację 
dwóch ścieżek dydaktycznych – „Wodny Świat” oraz „Segreguję, bo wiem” 
– kwotę 40 000 zł, przy całkowitej wartości zadania 76 386,50 zł.

oprac. Paweł  
Napieralski

– Kierując się wyborem tematyki przedsię-
wzięcia, chcieliśmy, aby ścieżki wzbudziły zainte-
resowanie mieszkańców oraz przyjezdnych i dla-
tego zostały utworzone w dostępnej, bezpiecz-
nej lokalizacji – mówi Dorota Knopczyńska, pre-
zes Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.

Poznawanie przyrody
Ścieżka dydaktyczna pn. „Wodny Świat” po-

wstała w gminie Wyrzysk na obszarze jednej 
z dziewięciu gmin członkowskich Stowarzysze-
nia LGR „7 Ryb”. Na lokalizację wybrano teren 
w okolicy stawu miejskiego, sąsiadujący z pla-
cem zabaw i zewnętrznym fitness. Ścieżka jest 
związana z tematyką fauny i flory świata wod-
nego, w tym ryb słodkowodnych, płazów, ga-
dów, ptaków i innych mieszkańców zbiorników 
wodnych.

Teren na ścieżkę „Wodny Świat” nie został wy-
brany przypadkowo. Gmina Wyrzysk ma boga-
tą tradycję rybacką. W Muzeum Kultury Ludowej 
w Osieku nad Notecią, które leży w niedalekiej 
odległości od Wyrzyska, znajduje się chata ryba-
ka z II połowy XVIII wieku, gdzie można zapoznać 
się z historią zawodu rybaka, a sprzęty rybackie 
zgromadzone w ekspozycji przybliżą zwiedzają-
cym temat rybołówstwa. Na ścieżce można obej-
rzeć rzeźbionego karpia – giganta i wziąć udział 
w grach edukacyjnych: jaka to ryba, ryby słodko-
wodne, płaz czy gad oraz związanymi z cyklami 
rozwojowymi. Podczas zwiedzania można odpo-
cząć w wiacie edukacyjnej, przy ławostole z na-
drukiem zawierającym informacje na temat pta-
ków wodno-błotnych. Dla rowerzystów posta-
wiono stojak na rowery. 

Celem ścieżki jest m.in.: kształtowanie pozy-
tywnych więzi ze środowiskiem i odpowiedzial-

Wielki karp czeka na 
ścieżce „Wodny Świat” Fo
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„Teren na 
ścieżkę „Wodny 

Świat” nie 
został wybrany 
przypadkowo. 

Gmina Wyrzysk 
ma bogatą 

tradycję 
rybacką”
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„Na ścieżce 
usytuowano 
18 elementów, 
wśród nich 
znalazły się 
m.in. gry 
edukacyjne, 
cykle związane 
z recyklingiem 
odpadów, 
rozkładem 
śmieci w czasie 
i ekozagadki”

ność za jego stan, tworzenie więzi z regionem, 
zdobywanie i doskonalenie umiejętności obser-
wowania oraz analizowania zjawisk przyrodni-
czych, poznanie gatunków fauny i flory, w tym 
ryb słodkowodnych występujących na obszarze 
Wielkopolski.

Co z tymi odpadami
Ścieżka dydaktyczna pn. „Segreguję, bo wiem” 

powstała w gminie Wągrowiec na terenie Mię-
dzygminnego Składowiska Odpadów Komunal-
nych (Toniszewo 31). Projekt związany jest z te-
matyką odpadów. Jego celem jest przekazanie 
w jak najbardziej przystępny sposób informa-
cji dotyczących m.in. prawidłowej segregacji, re-
cyklingu, rozkładu śmieci w czasie, miejsc, gdzie 
trafiają odpady, energii wytwarzanej z odpadów.

Sześć gmin członkowskich LGR jest jednocze-
śnie udziałowcami spółki Międzygminne Składo-
wisko Odpadów Komunalnych, prowadzącej Za-
kład Zagospodarowania Odpadów. Obiekt zo-
stał wybudowany z udziałem środków Unii Eu-
ropejskiej oraz przy wsparciu (pożyczka) Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu. Zakład wyposażo-
ny jest w jedną z najnowocześniejszych instala-
cji, co sprawia, że jest przedmiotem wielu wizyt, 
w tym zagranicznych. Z jego funkcjonowaniem 
zapoznają się przedstawiciele innych gmin, róż-
nych instytucji, a także przedszkoli oraz szkół na 
różnych szczeblach nauczania. Z uwagi na do-
stępność lokalizacji oraz możliwość połącze-
nia dwóch celów tematycznych – zbiórki odpa-
dów z procesem ich przetwarzania, zdecydowa-
no o takiej właśnie lokalizacji ścieżki. 

Na ścieżce usytuowano 18 elementów, wśród 
nich znalazły się m.in. gry edukacyjne, cykle zwią-
zane z recyklingiem odpadów, rozkładem śmie-
ci w czasie i ekozagadki. Na ścieżce ustawiono 
też tablice edukacyjne. Podobnie, jak w przypad-
ku projektu „Wodny Świat”, również na ścieżce 
„Segreguję, bo wiem” można odpocząć w wiacie 
edukacyjnej. Tutaj na ławostole nadrukowane są 
informacje na temat segregacji odpadów. Dla ro-
werzystów również postawiono stojak na rowery. 

Celem ścieżki jest m.in.: rozwijanie nowocze-
snej edukacji ekologicznej, przekazywanie treści 
i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowaw-
czym, wyrobienie nawyku poprawnego segrego-
wania odpadów, uświadomienia społeczeństwa 
na temat otaczającego ich środowiska oraz ucze-
nie dbania o środowisko.

Warto zobaczyć
Projekt budowy obu ścieżek adresowany 

jest do osób w każdej grupie wiekowej, które 
chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ekologii 

i przyrody lub segregacji odpadów, w tym dzie-
ci przedszkolnych oraz uczniów szkół na różnym 
szczeblu nauczania, mieszkańców obszaru ob-
jętego działalnością LGR „7 Ryb” oraz osób przy-
jezdnych. – Wybudowane ścieżki promujemy po-
przez kolportaż wykonanych w ramach projektu 
ulotek informacyjnych, które zostały rozdyspono-
wane m.in. do gmin członkowskich Stowarzysze-
nia, a za ich pośrednictwem do placówek oświa-
towych i innych instytucji – mówi Dorota Knop-
czyńska.

Członkowie Stowarzyszenia mają nadzie-
ję, że tego typu projekty spotkają się z zaintere-
sowaniem odbiorców i będą powstawać na te-
renie całej Wielkopolski, uatrakcyjniając i pro-
mując region. Stowarzyszenie zapowiada stara-
nia w celu realizacji podobnych przedsięwzięć 
w przyszłości.   

Konstrukcja  
przesuwna  
typu labirynt

 

− Ekologia i ochrona środowiska oraz edukacja dzieci, młodzieży, 
osób dorosłych to jeden z celów działalności Stowarzyszenia. Ścieżki 
dydaktyczne „Wodny Świat” i „Segreguję, bo wiem” spotkały się z bar-
dzo dużym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców oraz osób 
przyjezdnych. Myślę, że decydują o tym wybrane lokalizacje i atrak-
cyjność elementów ścieżek. Położenie ścieżki związanej z segrega-
cją odpadów na terenie sąsiadującym z Zakładem Zagospodarowa-
nia Odpadów, który również udostępniany jest do zwiedzania, daje 
kompleksową ofertę edukacyjną. Ścieżka „Wodny Świat” sąsiadu-
je z pięknie zagospodarowanym terenem przy rzece, placem zabaw 
i zewnętrznym fitness.
Bardzo mnie cieszy, że projekt udało się zrealizować, a efekty jeszcze 
długo będą służyć wszystkim zainteresowanym. Mamy nadzieję, że 
uda się kontynuować takie projekty w pozostałych gminach człon-
kowskich Stowarzyszenia.

Dorota Knopczyńska
prezes Stowarzyszenia LgR „7 Ryb”
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Żółwie błotne to jedne z najrzadziej spotykanych gadów w Polsce. 
W Wielkopolsce znanych jest kilka stanowisk zasiedlanych przez 
pojedyncze okazy. Najsilniejsza populacja utrzymuje się w okolicach 
Leszna i to właśnie jej ochronie poświęcony jest program CHELONIA, 
realizowany przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. 
Program finansowo wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Największa populacja żółwia błotnego w kra-
ju (prawdopodobnie ponad 1,5 tysiąca osobni-
ków) występuje na Polesiu. W pozostałych re-
gionach zwierzęta te spotykane są w znacznie 
mniejszych skupiskach – rzadko kiedy przekra-
czających 100 osobników.

O sytuacji żółwi pod Lesznem niewiele było 
wiadomo, poza tym, że występują one tam licz-
niej niż na pozostałych stanowiskach w woje-
wództwie wielkopolskim. Wstępnie zidentyfi-
kowano również główny problem, z jakim bory-
ka się tamtejsza populacja. Oczka wodne, w któ-

Paweł  
Napieralski

Chronimy  
żółwie błotne
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„Młode żółwie, 
które udało się 
zaobserwować 

w momencie 
opuszczania 

przez nie komór 
lęgowych, zostały 

bezpiecznie 
przeniesione 

do pobliskich 
zbiorników 
wodnych” 

Żółw błotny,  
to jedyny żyjący 

naturalnie w Polsce 
gatunek żółwia



17www.wfosgw.poznan.pl WIOSNA 2017 – EKOFAKTY      |     

oCHRoNA śRoDowiSKA

rych występują żółwie, ściśle otoczone są pola-
mi uprawnymi, przez co potencjalnie lęgi co roku 
narażone są na dewastację. Jak liczna jest tamtej-
sza populacja, gdzie znajdują się lęgowiska oraz 
miejsca zimowego spoczynku, a także jak duży 
obszar zajmowany jest przez żółwie w trakcie 
ich letniej aktywności – pozostawało tajemnicą. 
Odpowiedź na te pytania przynieść miały bada-
nia telemetryczne, które zaplanowano w ramach 
specjalnie powołanego programu CHELONIA. Fi-
nansowy ciężar tego przedsięwzięcia zgodziły się 
ponieść poznańska spółka AQUANET oraz Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu.  

Jak żyją, gdzie mieszkają?
Badania rozpoczęły się wiosną 2015 r. W trak-

cie trwania projektu nadajniki telemetryczne za-
łożono łącznie dziesięciu żółwiom – dziewięciu 
samicom i jednemu samcowi. Po wielu godzi-
nach spędzonych w terenie oznakowane zwie-
rzęta doprowadziły badaczy zarówno w miejsca 
składania jaj, jak i zimowego spoczynku. To bar-
dzo ważne informacje, gdyż żółwie błotne wyka-
zują duże przywiązanie do takich miejsc i co roku 
do nich powracają. W trakcie badań udało się 
również ustalić, że zasięg występowania badanej 
grupy żółwi w rzeczywistości jest znacznie więk-
szy, niż pierwotnie przypuszczano. 

Odkryte w ramach projektu komory lęgo-
we na bieżąco zabezpieczano przed ewentual-
nym ich zniszczeniem przez drapieżniki. Mimo 
zastosowanych środków ostrożności niestety 
dwie spośród nich zostały zrabowane. Na szczę-
ście młode żółwie, które udało się zaobserwować 
w momencie opuszczania przez nie komór lęgo-
wych, zostały bezpiecznie przeniesione do pobli-
skich zbiorników wodnych. W ten sposób zwięk-
szono nieco ich szanse na przeżycie, choć przez 
kolejnych kilka lat, zanim osiągną rozmiary za-
pewniające im względne bezpieczeństwo, będą 
one podlegały bezlitosnej selekcji naturalnej. 

Ratunek nadszedł w samą porę
Dzięki prowadzonym badaniom telemetrycz-

nym udało się uratować jedną z dorosłych sa-
mic zaopatrzoną w nadajnik. W trakcie jej lądo-
wej wędrówki na lęgowisko została ona przy-

padkowo zebrana z pola przez maszynę rolni-
czą wraz ze ściętą lucerną. Uwięziona w spraso-
wanym balocie, przeznaczonym na kiszonkę, nie 
miała możliwości na wydostanie się. Szczęśliwie, 
na stanowisku prowadzona była akurat kontrola 
żółwi i uwięziona samica cudem uniknęła śmier-
ci. Warto w tym miejscu nadmienić pozytywne 
nastawienie lokalnych rolników, którzy wykazują 
wiele zrozumienia dla prowadzonych przez „Sa-
lamandrę” działań, i chętnie stosują się do wszel-
kich wskazówek – nawet tych utrudniających im 
prace oraz narażających ich na pewne straty – np. 
omijają w trakcie prac polowych miejsca z komo-
rami lęgowymi.

Co dalej?
Na podstawie zebranych w ciągu dwóch sezo-

nów danych powstaną wstępne zalecenia ochron-
ne, które po konsultacji z RDOŚ w Poznaniu „Sala-
mandra” chciałaby w przyszłości wdrożyć w życie. 
Mając na względzie fakt, że stanowisko pod Lesz-
nem stanowi zaledwie niewielką część dużego ob-
szaru Natura 2000 Zachodnie Pojezierze Krzywiń-
skie, planuje się również stopniową inwentaryza-
cję okolicznych zbiorników wodnych pod wzglę-
dem obecności w nich żółwi błotnych. Oczywiście 
równolegle kontynuowany będzie również moni-
toring na dotychczasowym stanowisku.    

„Dzięki 
prowadzonym 
badaniom 
telemetrycznym 
udało się 
uratować jedną 
z dorosłych 
samic 
zaopatrzoną 
w nadajnik. 
W trakcie 
jej lądowej 
wędrówki na 
lęgowisko 
została ona 
przypadkowo 
zebrana z pola 
przez maszynę 
rolniczą wraz ze 
ściętą lucerną”

O programie i finansowaniu
Program CHELONIA rozpoczął się w lutym 2015 r. Jego pierwszy etap zakończył się wraz z końcem 
ubiegłego roku. Aktualnie Salamandra stara się zdobyć środki na realizację drugiego etapu. Całkowi-
ty koszt realizacji I etapu programu wyniósł 101 tys. zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu wy-
niosło 31 tys. zł  

–  Głównym założeniem programu CHELONIA jest ochrona żółwi błot-
nych na terenie   Wielkopolski. Są one u nas nieliczne. Jedyna zna-
na większa populacja żyje pod Lesznem. W sposób naturalny nasze 
pierwsze działania skupiły się zatem właśnie na niej. W ramach pro-
gramu udało się nam zlokalizować lęgowiska i zimowiska tamtej-
szych żółwi. W przypadku tego gatunku jest to kluczowa wiedza przy 
planowaniu działań ochronnych. Z uwagi na fakt, że lęgowiska znaj-
dują się na terenach rolnych, konieczne jest znalezienie złotego środ-
ka –  ochrona lęgowisk przy zachowaniu funkcji rolniczych. Mamy na-
dzieję, że przy dobrej woli rolników oraz wsparciu RDOŚ w Pozna-
niu uda nam się wypracować kompromis satysfakcjonujący wszyst-
kie strony.

Borys Kala  
(pTop „Salamandra”) 
kierownik programu CHELoNiA
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Największy park krajobrazowy Polski położony jest na pograniczu 
województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. Rozciąga się 
równoleżnikowo wzdłuż leniwie płynącej Baryczy, od Przygodzic  
po Żmigród i zajmuje powierzchnię 87 040 ha. 

Większa część parku – 70  040 ha – leży po 
stronie dolnośląskiej, w Wielkopolsce znajduje się 
pozostałe 17 000 ha. 

Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” powstał 
w 1996 r. Dolina rzeczna od wieków stanowi na-
turalną granicę między Wielkopolską a Dolnym 
Śląskiem. – Dzięki delikatnemu spadkowi Baryczy 
i płaskiemu ukształtowaniu dna doliny rzeka roz-
lewa się, tworząc lokalnie mokradła – mówi Ja-
nusz Łakomiec, dyrektor Zespołu Parków Krajo-
brazowych Województwa Wielkopolskiego. – Ta 
charakterystyczna cecha, dostrzeżona przez cy-
stersów w XIII w., przyczyniła się do powstania 
na tym obszarze pierwszych stawów hodowla-
nych, zarybionych nieznanym do tej pory w Pol-
sce karpiem. Stawy w obecnej postaci są dziełem 
XIX-wiecznych inżynierów i stanowią przyrodni-
cze i krajobrazowe serce doliny Baryczy – dodaje.

Królestwo ptaków
Najokazalsze stawy, zlokalizowane w okoli-

cach Milicza, tworzą jeden z największych ośrod-

ków hodowli karpia w Europie. Stawy objęte są 
Konwencją Ramsarską chroniącą najcenniejsze 
obszary wodno-błotne. Poza stawami rybnymi 
w Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy” istnie-
je duża różnorodność siedlisk. Składają się na nią 
między innymi rozległe lasy, podmokłe komplek-
sy leśno-łąkowe oraz pagórkowate obrzeża doli-
ny. − Charakterystycznym elementem przyrodni-
czym opisywanego terenu są okazałe dęby szy-
pułkowe. W rejonie Antonina można podziwiać 
skupisko ponad 220 pomnikowych okazów tego 
gatunku o obwodach powyżej 300 cm. Dęby An-
tonińskie są drugim skupiskiem tej klasy w Euro-
pie, zaraz po Dębach Rogalińskich – opowiada 
Janusz Łakomiec. Aleje starych drzew odgrywa-
ją bardzo ważną rolę w ekosystemie, dając schro-
nienie wielu zwierzętom, takim jak rzadkie owa-
dy: kozioróg dębosz i pachnica dębowa. Na tere-
nie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” na-
liczono ponad 400 starych dębów zasiedlonych 
przez te gatunki. Specyficzne warunki przyrod-
nicze, a także położenie geograficzne przyciąga-
ją tu co roku wiele tysięcy ptaków, zwłaszcza tych 
związanych z wodami i terenami podmokłymi. 
Wrażenie robi liczba gatunków tam występują-
cych. Ornitolodzy naliczyli ich niemal 300, z cze-
go ponad połowa to gatunki lęgowe. Wiele pta-
sich osobliwości występuje tu w nienotowanym 
nigdzie indziej zagęszczeniu. Podczas jesien-
nych odłowów karpia, zwabione łatwością zdo-
bycia pokarmu, nad stawy rybne zlatują duże 
grupy bielików. Obserwować można wówczas 
w jednym miejscu nawet kilkadziesiąt żerujących 
osobników.

Zabytki architektury 
Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” to nie tyl-

ko walory przyrodnicze, ale także wiele wspania-
łych dzieł architektonicznych, jak pałac myśliwski 
w Antoninie ufundowany przez księcia Antonie-
go Henryka Radziwiłła w 1822 r., czy kolejny pa-

Mirosław  
Masztalerz

Zespół Parków 
Krajobrazowych  

Województwa  
Wielkopolskiego

Michał Klawinski

Park Krajobrazowy 
„Dolina Baryczy”
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Pałac myśliwski  
w Antoninie

pARKi KRAJobRAZowE wiELKopoLSKi
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łacyk myśliwski, zbudowany 
w 1852 r. dla księcia brunszwic-
ko-oleśnickiego Wilhelma we 
wsi Moja Wola. Pałac ten, otoczony lasami, wy-
różnia się osobliwą fasadą. W czasach świetności 
został pokryty korą dębu korkowego, uzupełnio-
ną z biegiem lat korą dębów rodzimych. W czę-
ści dolnośląskiej parku na odwiedzających czeka 
Wzgórze Joanny, a na nim zameczek z wieżą wi-
dokową. W Miliczu znajduje się okazały neokla-
sycystyczny pałac wzniesiony pod koniec XVIII 
w., w którym kształcą się przyszli leśnicy, oraz po-
łożone w jego pobliżu ruiny gotyckiego zamku 
z XIV wieku.

Zwiedzanie parku
Dolina Baryczy stwarza idealne warunki do 

wypoczynku na rowerze, w kajaku lub pieszo. 
Jest to z pewnością miejsce dla osób ceniących 
sobie spokój i kontakt z przyrodą. Baza noclego-
wa działa tu głównie w oparciu o małe pensjo-

naty i gospodarstwa agroturystyczne. Turystom 
sprzyja także gęsta sieć szlaków turystycznych 
i ścieżek dydaktycznych. W 2015 r. dzięki wspól-
nej inicjatywie Dolnośląskiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych, Zespołu Parków Krajobrazo-
wych Województwa Wielkopolskiego oraz Fun-
dacji na Rzecz Ziemi Milickiej w Miliczu otwarto 
Centrum Bioróżnorodności Doliny Baryczy, gdzie 
odbywają się zajęcia edukacyjne dla dzieci i mło-
dzieży, prowadzone przez pracowników służby 
parków krajobrazowych. Dla tysięcy obserwato-
rów ptaków, którzy zjeżdżają do doliny Baryczy 
z całej Europy, przygotowano czatownie i wieże 
widokowe. Birdwatching, czyli obserwacje pta-
ków, najlepiej prowadzić w trakcie wiosennych 
i jesiennych migracji ptaków. Na stawach groma-
dzą się wtedy wielotysięczne stada ptaków, żeru-
jące, tokujące i odpoczywające przed dalszą po-
dróżą. – Dla turystów łączących nowoczesność 
z tradycją stworzono aplikację pod nazwą „Ścież-
ka Antonin”. Dzięki wykorzystaniu specjalnych 
czujników mobilny przewodnik na telefony ko-
mórkowe (niewymagający dostępu do Internetu 
ani GPS) poprowadzi turystów po ścieżce dydak-
tycznej w rezerwacie „Wydymacz”, ukazując nie-
zwykłe walory tego terenu – podsumowuje Ja-
nusz Łakomiec.   

„Dolina Baryczy 
stwarza idealne 
warunki do 
wypoczynku 
na rowerze, 
w kajaku lub 
pieszo”

Barycz

Atak bielika  
na stado gęsi
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WFOŚiGW w Poznaniu reprezentowali (od lewej): Anna Sobocińska, Maciej Kołowski, 
Magda Żelichowska, Marek Figaniak, Krzysztof Mączkowski, Robert Klonowski, 
Marek Baumgart, Paweł Stanek, Maciej Lum, Michał Kmieciak

Krzysztof Mączkowski tradycyjnie biegł 
dla Ziemi

Maciej Lum w trakcie rozgrzewki tuż przed 
startem

Sezon biegowy 2017 
rozpoczęty
Dziesięcioosobowa reprezentacja 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu wystartowała 
w rozpoczynającym tegoroczny sezon 
biegu „Maniacka Dziesiątka”. 

W sobotę 11 marca, w samo południe, w okolicy startu na 
ul. Abpa Antoniego Baraniaka stawiło się ok. 5 tys. biegaczy. 
Trasa prowadziła ulicami Poznania, metę wyznaczono przy 
trybunach na torze regatowym Malta. Wzdłuż całej trasy bie-
gaczy gorąco dopingowali kibice. 

Niektórzy pobiegli, aby poprawić swoje życiowe rekordy, 
inni, bo twierdzą, że to dobry sposób na zdrowe spędzanie 
wolnego czasu, jeszcze inni wystartowali mając ambitny cel, 
wywalczenia jak najwyższej lokaty. Była to już 13. edycja bie-
gu. Pogoda sprzyjała uzyskiwaniu dobrych wyników. 

Paweł Napieralski

Barwy Funduszu gościnnie reprezen-
tował (pierwszy z lewej) bryg. Robert 
Klonowski – naczelnik Wydziału Or-
ganizacji i Nadzoru KW PSP w Pozna-
niu. Na fotografii z  Markiem Baum-
gartem – zastępcą prezesa Zarządu 
WFOŚiGW w Poznaniu

Zwycięzcy przed biegiem (od lewej): 
Kellen Mukami Waithira (zajęła III 
miejsce), Edwin Cheruiyot Melly 
(zwycięzca w biegu mężczyzn) i Betty 
Chepleting (I miejsce wśród kobiet)

Finiszuje Magda Żelichowska

Po biegu. Medale i satysfakcja

Do mety zbliża się zawodnik 
Funduszu – Maciej Kołowski
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