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STAROSTOWIE 
 

21. Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich 
 
Emilia Szała wraz z mężem Piotrem posiada 

wysokoprodukcyjne gospodarstwo rolne w 

Starym Widzimiu w gminie Wolsztyn od 1990 

r. Obecnie gospodarują na areale 187,08 ha, z 

czego własnością gospodarstwa są 46,94 ha 

użytków rolnych i 15 ha lasu oraz dzierżawa 

wieloletnia 140,14 ha użytków rolnych. 

Dodatkowo co roku dzierżawią 

krótkoterminowo (brak możliwości zawarcia 

umowy długoterminowej) 125 ha użytków rolnych.  

Użytki rolne położone są na pograniczu dwóch województw: we wsiach Gościeszyn, Stara 

Dabrowa i Stary Widzim w gminie Wolsztyn oraz we wsi Lubięcin, leżącej w gminie Nowa Sól 

powiat nowosolski w województwie lubuskim. Tamtejsze gleby nie należą do najlepszych,  

jednak dzięki prawidłowej agrotechnice z wysokim nawożeniem gospodarstwo uzyskuje 

wysokie plony podstawowych upraw. W strukturze zasiewów dominują zboża paszowe i 

kukurydza na ziarno. Produkcja roślinna stanowi głównie bazę paszową dla posiadanego 

inwentarza. 

W gospodarstwie państwa Szałów produkowany jest żywiec wieprzowy w cyklu zamkniętym, 

czyli w pełnym cyklu produkcyjny, tzn. od rozrodu do tuczu. W roku 2018 sprzedali 5 900 szt. 

tuczników i 4 000 szt. warchlaków.  Średni stan loch wynosi 358 szt., a liczba urodzonych 

prosiąt od 1 lochy to 22,3 szt. 

 

Ryszard Buda z Wojciechowa w gminie 

Siedlec prowadzi gospodarstwo rodzinne i 

tradycyjne, ale jednocześnie śmiało i 

skutecznie wprowadza innowacyjne metody i 

środki do produkcji rolnej. Na dodatek poza 

pracą w gospodarstwie udziela się społecznie 

na rzecz miejscowości i gminy jako członek 

rady sołeckiej. Starosta dożynkowy wyborem 

był najpierw zaskoczony, ale wiadomość ta 

wywołała u niego dużą radość. Teraz przyznaje, że dołączyła do tego trema przed samym 

wydarzeniem. Bycie starostą stanowi dla niego duże wyróżnienie i jest niewątpliwym 

sukcesem w życiu zawodowym. 

Ryszard Buda prowadzi gospodarstwo, które przejął po rodzicach w 1993 roku. Jak sam 

twierdzi, wybrał zawód rolnika, chcąc  kontynuować wielopokoleniową tradycję. Z czasem 

praca rozwinęła się w pasję. Gospodarstwo tegorocznego starosty położone jest w tej samej 
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wsi, w której mieszka, czyli we wsi Wojciechowo, a w chwili przejmowania od rodziców miało 

powierzchnię 15 ha użytków rolnych. Głównym  kierunkiem  produkcji była trzoda chlewna w 

cyklu zamkniętym, czyli w pełnym cyklu produkcyjny, tzn. od rozrodu do tuczu. Obecnie 

gospodarstwo starosty posiada 180 hektarów użytków rolnych, a uzyskane zbiory zbóż 

przeznaczone są na pasze dla trzody chlewnej, której produkcja nadal jest wiodącym 

kierunkiem. W nowoczesnej chlewni znajduje się 115 loch w systemie 4-tygodniowym.  

Za wyniki uzyskiwane w swojej pracy otrzymał krajowe odznaczenie „Zasłużony dla 

rolnictwa”.     

 

POWIAT WOLSZTYŃSKI 

 

CHARAKTERYSTYKA  GMIN  

Gmina Siedlec 

Położona jest przy zachodniej granicy województwa wielkopolskiego, w 

powiecie wolsztyńskim. Tworzy ją 26 miejscowości skupionych w 25 

sołectwach, zamieszkałych przez ponad 12,5 tys. mieszkańców. Powierzchnia 

ogólna gminy wynosi 206,64 km².  

W latach 1918-1919 w czasie powstania  wielkopolskiego w Kopanicy rozegrała się zwycięska 

dla Polaków bitwa. Druga, przegrana, odbyła się w Grójcu Wielkim, gdzie zginęło około 40 

powstańców. By upamiętnić te wydarzenia, w 2018 roku gmina rozpoczęła oznaczanie tras 

turystycznych, które biegną w miejscach największych walk, a postawione tablice noszą 

wartość historyczno-informacyjną. Przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Kopanicy powstał okazały mural powstańczy, upamiętniający płk. 

Stanisława Siudę, który poprowadził do walki zwycięską kopanicką drużynę powstańców 

wielkopolskich.  

Znaczną i barwną część historii gminy Siedlec stanowią ród Mielżyńskich i ich gospodarstwo 

w Chobienicach. Założycielem był Franciszek Mielżyński, a jego syn Józef Mielżyński 

wybudował pałac w Chobienicach i został fundatorem kościoła. Gospodarstwo Mielżyńskich 

było wzorem gospodarności, innowacyjności i sukcesu.  

W gminie Siedlec zarejestrowanych jest 1436 

gospodarstw rolnych, z tego wiele zajmuje się 

hodowlą trzody chlewnej. Średnia wielkość 

gospodarstwa to 9,27 hektara, a powierzchnia 

wszystkich użytków rolnych to 12,965 ha.  
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Większość ziem  to grunty klasy V, ale miejscowi rolnicy radzą sobie doskonale. Oprócz zbóż 

uprawiają ziemniaki, pieczarki, boczniaki, szparagi, ogórki, cebulę, truskawki, borówki i inne. 

Prężnie rozwija się przetwórstwo rolno – spożywcze. Największe i najnowocześniejsze firmy 

w gminie, które zajmują się produkcją i przetwórstwem, takie jak: Kekbel –Max Sp. z o.o., 

Onix Sp. z o.o., Jantex Sp. z o.o., PSJ Sp. z o.o., Dębowa Polska sp. z o.o., Zakłady Mięsne 

„Sobkowiak” oraz Przedsiębiorstwo Wellton Sp. z o.o. znane są w Polsce i Europie.  

 Do głównych branż działalności gospodarczej należy transport, usługi budowlane, 

mechanika pojazdowa i handel.  

Bogactwem tego regionu są jego 

walory przyrodnicze: lasy, jeziora, urokliwe 

zakątki o polodowcowej rzeźbie terenu, przez 

które biegną liczne trasy i szlaki: piesze, 

kajakowe, rowerowe i nordic walking.  

Wiele inwestycji gminnych, m.in. 

drogi, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, 

powstało dzięki przedakcesyjnemu i 

unijnemu dofinansowaniu. Cała gmina jest 

zwodociągowana i zgazyfikowana, w większości skanalizowana. 

 W 2004 roku jej władze podpisały porozumienie o stosunkach partnerskich ze 

Związkiem Gmin Golssen, obecnie Unterspreewald w Niemczech. Nawiązały również 

kontakty z Rejonem Latyńskim na Ukrainie oraz Gminą Stauceni w Mołdawii.  

 

Gmina Wolsztyn 

Leży w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego na 

pograniczu Pojezierzy Poznańskiego i Lubuskiego. Dawny układ urbanistyczny 

miasta, położenie na przesmyku dwóch jezior (Wolsztyńskiego i Berzyńskiego), 

atrakcyjne walory przyrodniczo – krajobrazowe tworzą solidną podstawę do 

rozwoju turystyki i rekreacji  na terenie gminy. Stanowi ona również doskonałą wizytówkę 

Wielkopolski witającą turystów z kraju i zagranicy hasłem „Wolsztyn pełną parą”.  

Do największych atrakcji regionu należą: 

Parowozownia – ostatnie miejsce na 

świecie, które nieprzerwanie obsługuje 

przewozy pasażerskie trakcją parową. 

Parowozownia od 2016 roku jest Instytucją 

Kultury Województwa Wielkopolskiego 

utworzoną przez: Województwo 

Wielkopolskie, Powiat Wolsztyn, Gminę 

Wolsztyn oraz PKP Cargo S. A. Co roku, na 

przełomie kwietnia i maja odbywa się tu 

Parada Parowozów. 

Skansen budownictwa ludowego 
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zachodniej Wielkopolski każdemu turyście pozwoli odbyć podróż w czasy olenderskiego 

osadnictwa. Jest to obiekt składający się z kilkunastu niepowtarzalnych zabytków 

architektury wiejskiej, np. nadal pracującego od 1603 r. wiatraka koźlaka, karczmy, kuźni i 

wielu innych.  

Muzeum Roberta Kocha, lekarza powiatowego w latach 1872-1880, twórcy nowoczesnej 

bakteriologii, badającego zakażenia ran i wykonującego doświadczenia z wąglikiem, który za 

odkrycie prątków gruźlicy w 1905 r. otrzymał Nagrodę Nobla. 

Wolsztyn to dobre miejsce do 

uprawiania różnych form turystyki 

aktywnej. Uwarunkowania krajobrazowe 

sprzyjają uprawianiu nordic walkingu i 

joggingu, a utwardzone ścieżki umożliwiają 

spędzanie wolnego czasu na rolkach. Poza 

tym na terenie miasta znajdują się 

pływalnia, skatepark oraz urządzenia do 

fitness na świeżym powietrzu.   Dla 

rowerzystów przygotowano kilka 

niezwykłych tras wiodących przez malownicze zakątki okolic Wolsztyna.  

 

Gmina Przemęt 

 Ma charakter rolniczy i turystyczny. Blisko połowa gminy położona jest na 

terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Największym zbiornikiem 

wodnym parku jest łańcuch jezior przemęckich. W sumie teren gminy upiększa 

12 jezior. Piękno przyrody sprawiło, że właśnie tu powstały trzy rezerwaty 

przyrody: Wyspa Konwaliowa, Torfowisko nad Jeziorem Świętym oraz Jezioro 

Trzebidzkie. 

O atrakcyjności tych terenów stanowią czyste i bogate w ryby jeziora oraz duże kompleksy 

leśne, zasobne w czarne jagody i grzyby. Do atrakcji turystycznych należy m.in. najwyższa, bo 

licząca 30 m wieża widokowa zlokalizowana jest na szczycie Winnej Góry w okolicy 

miejscowości Siekowo i Kluczewo. Ponadto na terenie gminy Przemęt znajdują się wytyczone 

i oznakowane szlaki rowerowe, kajakowe, konne i piesze. 

Tutejsze zabytki sakralne związane są z historią 

szlaku cysterskiego, który na terenie gminy 

Przemęt swój bieg zaczyna w Kaszczorze – 

pierwotnej siedzibie zakonu.  

Od jubileuszu 800-lecia Ziemi Przemęckiej w 

2010 roku w drugą sobotę września w 

Przemęcie organizowany jest Średniowieczny 

Jarmark Cysterski. Impreza stała się głównym 

wydarzeniem plenerowym w gminie. 
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Od trzech lat na początku czerwca organizowane jest Przemęckie Święto Szparaga w 

Mochach, podczas którego odbywa się konferencja naukowa, festyn rodzinny oraz Festiwal 

Szparagowego Smaku, w którym Koła Gospodyń Wiejskich prezentują potrawy ze szparagów. 

W tym roku prezentowane były w telewizji śniadaniowej „Pytanie na śniadanie”. 

Na terenie gminy Przemęt uprawia się ponad 300 ha szparagów. Szacuje się, że w całej Polsce 

uprawy tego warzywa zajmują 2000 ha. Gmina Przemęt jest czołowym producentem tego 

warzywa. 

 

WIELKOPOLSKIE ROLNICTWO 

W województwie wielkopolskim rolnicy gospodarują na obszarze 1,772 mln ha (wg GUS 

2017) użytków rolnych, co stanowi ok. 60 % powierzchni Wielkopolski, a średnia wielkość 

gospodarstwa wynosi 15,05 ha (wg GUS 2016). W województwie występuje blisko 121,4 tys. 

gospodarstw, gdzie zatrudnionych jest blisko 214 tys. osób (wg GUS 2017). 

Pomimo niekorzystnych dla rolnictwa warunków klimatycznych oraz glebowych nasi rolnicy 

osiągają bardzo dobre wyniki produkcyjne.  Wielkopolskie rolnictwo to wielka różnorodność. 

Oprócz uprawy zbóż, roślin okopowych są rejony, gdzie dominuje produkcja trzody chlewnej, 

gdzie indziej bydła, inne miejsca to znów zagłębia produkcji warzyw. Wielkopolscy rolnicy 

należą do czołowych producentów zbóż, buraków cukrowych i rzepaku oraz wiodących 

producentów żywca wieprzowego, drobiowego i wołowego oraz mleka.  

Produkcja towarowa województwa wielkopolskiego skupia się na produkcji roślinnej oraz 

zwierzęcej: blisko 70,5 % ogólnej wartości produkcji to produkcja zwierzęca (żywiec rzeźny, 

mleko, jaja), natomiast 29,5 to produkcja roślinna (rośliny, rośliny przemysłowe [rzepak, 

buraki cukrowe], warzywa) (wg GUS 2016). Zebrane plony często stanowią pokarm dla 

hodowanych zwierząt, których hodowla pozwala osiągnąć wyższe przychody niż produkcja 

roślinna.                    

Wielkopolska to główny region rolniczy Polski,  zwłaszcza  w zakresie produkcji zwierzęcej, 

dostarcza na rynek jedną piątą krajowej produkcji zwierzęcej. Niekorzystne warunki 

przyrodnicze, niedobór wody dla celów rolniczych powodują jednak ogromne  straty w 

produkcji rolniczej i dochodach producentów rolnych oraz zagrażają dalszemu rozwojowi 

wielkopolskiego rolnictwa. Konieczne są systemowe rozwiązanie w/w problemów, w tym w 

szczególności w zakresie gospodarki wodą dla celów rolniczych.  

 

Powiat wolsztyński 

Rolnictwo jest jedną z głównych form użytkowania gruntów w powiecie Wolsztyńskim. 

Użytki rolne stanowią blisko 60% (40 201ha) wszystkich gruntów powiatu (stan na 2014 rok).  

Powiat Wolsztyński to ponad 40 tys. hektarów użytków rolnych w gminach: Wolsztyn, 

Przemęt i Siedlec. Powierzchnia ta jest użytkowana przez ponad 4,5 tys. gospodarstw 

rolnych, których średnia wielkość wynosi nieco ponad 9 ha. Rolnictwo powiatu 

charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych. 

Gleby gruntów ornych powiatu wolsztyńskiego są średniej i niskiej jakości. Gleby klas V i VI 

oraz gleby nieprzydatne rolniczo – klasy VI RZ stanowią 63,5% areału powiatu (w 
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województwie wielkopolskim dla porównania te same klasy stanowią 40%). Brak gruntów 

ornych zaliczanych do klasy I i znikomy procent gleb II klasy rzutuje na przeciętną ocenę 

jakości gleb powiatu. 

Mimo słabych jakościowo gleb (wskaźnik bonitacji około 0,86), uprawia się tu głównie zboża, 

warzywa gruntowe, rzepak, uprawy przemysłowe i kukurydzę. Zboże jest wykorzystywane 

zwłaszcza na pasze dla inwentarza hodowanego przez rolników. Rolnicy uzupełniają 

dochodowość swoich gospodarstw m.in. poprzez uprawę pieczarek i szparagów, a także 

uprawy sadownicze, głównie truskawek, brzoskwiń i jabłek. 

Według danych spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 roku powiat wolsztyński 

charakteryzuje bardzo rozwinięta hodowla trzody chlewnej (1 726 gospodarstw) i drobiu 

(1 592 gospodarstw). Duża liczba gospodarstw rolnych hoduje również bydło (1 183 

gospodarstw), natomiast tylko nieliczne zajmują się hodowlą koni, owiec i kóz. Najwięcej 

ferm hodowlanych zlokalizowanych jest w Gminie Wolsztyn. 

 

Susza w wielkopolskim rolnictwie  

Tegoroczne warunki pogodowe nie sprzyjają produkcji rolnej. Występowanie okresów  

z wysoką temperaturą  i nierównomiernymi niskimi ilościami opadów bardzo negatywnie 

wpłyną na tegoroczne plony. Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na 

podstawie zebranych danych meteorologicznych wyznaczył obszary, na których  

odnotowano występowanie zagrożenia suszy rolniczej. Na 226 gmin Wielkopolski  według V 

raportu monitoringu suszy rolniczej obejmującego okres od 1 maja do 30 czerwca 2019 w 

225 gminach stwierdzono zagrożenie wstępowaniem zjawiska suszy rolniczej. 

źródło:(informacja WUW -  aktualna sytuacja w rolnictwie wielkopolskim z  02.07.2019 r.) 

W 2019 roku zgłoszono również takie niekorzystne zjawiska jak: ujemne skutki 

przezimowania (2 gminy), przymrozki wiosenne (37 gmin), grad (8 gmin). Niekorzystną 

sytuację wielkopolskiego rolnictwa pogłębia fakt wystąpienie zjawiska suszy już drugi rok z 

rzędu. Może to spowodować spotęgowanie niekorzystnego wpływu pogody na jeszcze 

mniejsze zbiory w roku bieżącym w odniesieniu do zbiorów z roku ubiegłego. Z powodu 

ubiegłorocznej suszy, (która objęła 85 % Wielkopolski), w wielu gospodarstwach odczuwany 

jest deficyt pasz objętościowych. Na domiar złego, pomimo łagodnej zimy,  już w marcu były 

odczuwalne braki wody. W roku 2018 blisko 54 tys. gospodarstw rolnych w Wielkopolsce 

poszkodowanych zostało przez suszę; problem dotyczył wszystkich 226 gmin - poinformował 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Straty wywołane przez suszę w regionie szacowane są na 1 

mld 163 mln zł.” (Źródło: za Rafał Pogrzebny PAP z konferencji prasowej Wicewojewody 

Wielkopolskiego 12.09 2018).  Rok 2019 może okazać się jeszcze bardziej dotkliwy dla 

wielkopolskiego rolnictwa. 

Zebrane dane pozwoliły wyznaczyć obszary w kraju o największym deficycie wody 

wynoszącym nawet od 120 mm do 159 mm, wśród których znajdują się obszary Niziny 

Wielkopolskiej oraz Pojezierza Wielkopolskiego. (źródło IUNG Puławy czerwiec 2019).  
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Ponadto Instytut Geodezji i Kartografii (IGiK) monitoruje zjawiska atmosferyczne i stan 

zaawansowania suszy na obszarze Polski. Blisko 68% powierzchni kraju zostało już dotknięte 

zjawiskiem suszy, z czego 32% to susza głęboka.  

 

(Źródło: http://www.igik.edu.pl/pl/a/susza-rolnicza-17-2019 dostęp 26.06.2019r 

 

 

FUNDUSZE UNIJNE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI  

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

Powiat Wolsztyn 

 

Prawie 42 mln zł unijnego wsparcia z WRPO 2014+ już zostało przeznaczone na projekty 

infrastrukturalne i społeczne realizowane na terenie powiatu wolsztyńskiego, z czego 2,5 mln 

zł na terenie gminy Siedlec. Już wkrótce kwota dla Siedlec zwiększy się kilkakrotnie, 

ponieważ Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych otrzyma dofinansowanie w wysokości 

9,5 mln zł na projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Tuchorza – Gmina 

Siedlec. 

Projekty unijne realizowane na terenie gminy Siedlec i pow. wolsztyńskiego są 

niezwykle różnorodne i dotyczą różnych dziedzin życia: 

Przykłady projektów WRPO 2014+ realizowanych  

na terenie Gminy Siedlec 

1) Gospodarka odpadami komunalnymi  

Związek Międzygminny „Obra” pozyskał dofinansowanie unijne na realizację projektu pt. 

"Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na 

terenie ZM "Obra" – uzupełnienie systemu gosp. odpadami", który pozwoli na 

zagospodarowanie nieczynnego od wielu lat składowiska odpadów w Reklinku. Podobne 

rekultywacje składowisk odpadów zostaną zrealizowane na terenie dwóch innych lokalizacji 

w pow. wolsztyńskim: m. Powodowo (gm. Wolsztyn), m. Siekówko (gm. Przemęt).  

Umowa o dofinansowanie została podpisana 17.07.2019  

Wartość projektu to 7,8 mln zł, z czego 5,4 mln zł z WRPO 2014+ 

Beneficjent: Związek Międzygminny „Obra” 

Okres realizacji: 30.09.2019-30.06.2021 

2) Społeczeństwo informacyjne  
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Gmina Siedlec zakończyła realizację projektu związanego ze wdrożenie e-usług publicznych. 

W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy i serwerowy, wymieniono 

oprogramowanie w urzędzie, które usprawni pracę. Uruchomiono także szereg e-usług. 

Dzięki temu mieszkańcy będą mogli wiele spraw załatwić drogą elektroniczną. Uruchomiono 

między innymi: formularze na platformie epuap, Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta, E-

Tablicę, gdzie mieszkańcy, firmy mogą dodawać ogłoszenia, informacje o 

wydarzeniach, aplikację mobilną (e-siedlec), E-Konsultacje za pośrednictwem, której będą 

możliwe konsultacje społeczne i głosowania nad budżetem obywatelskim, E-SESJA, który 

ułatwi pracę radnym i Biuru Rady, a mieszkańcy będą mieli dostęp do nagrań z obrad sesji 

Rady Gminy, głosowań i podjętych uchwał. W ramach tego modułu zostały zakupione tablety 

dla radnych, oprogramowanie do głosowania i kamera do transmisji sesji. 

Wartość projektu 945 tys., z czego 803 tys. to dotacja z WRPO 2014+ 

Beneficjent: Gmina Siedlec  

Okres realizacji: 18.11.2016-31.07.2018 

3) Pomoc dla seniorów 

Pomoc unijna pomogła również w utworzeniu Domu Dziennego Pobytu w Siedlcu. Dom 

czynny jest 8 godzin dziennie przez wszystkie dni robocze przez cały rok, w godzinach 

dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin. Zajęcia prowadzone w Dziennym Domu 

Pomocy adresowane są dla osób w wieku powyżej 60 lat, zamieszkujących na terenie gminy 

Siedlec. Pierwszeństwo mają osoby niesamodzielne i niepełnosprawne (umiarkowany, 

znaczny stopień niepełnosprawności).  Oferta Dziennego Domu Pomocy przewiduje usługi 

socjalne, w tym posiłek, rehabilitacyjne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności 

ruchowej, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej.  

Wartość projektu to 600 tys. zł, czego 570 tys. zł pochodzi z WRPO 2014+ 

Beneficjent: Gmina Siedlec 

Okres realizacji: 1.12.2018-31.12.2020 

Podobne domy dla osób starszych i niesamodzielnych życiowo powstały w około 40 

miejscowościach w woj. wielkopolskim. W samym powiecie wolsztyńskim realizowane są 

trzy kolejne projekty dla seniorów:  

 „Wolsztyński senior” (Gmina Wolsztyn otrzymała na ten cel prawie 490 tys. zł z UE i 

utworzyła 30 miejsc w Domu Dziennego Pobytu). Za kolejne 1,2 mln zł dotacji, Gmina 

Wolsztyn wybudowała dzienny dom pobytu w Wolsztynie,   
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 „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” (ponad 1,3 mln zł dotacji z WRPO 2014+ 

pozwoliło na powstanie m. in. 60 miejsc w Dziennych Domach Pobytu).  

 

4) Opieka przedszkolna  

Choć w województwie edukację na poziomie przedszkolnym ma zapewnione średnio 88,8 

proc. dzieci, nie wszędzie jest jednakowo dobrze. Z tego powodu z puli WRPO 2014+ wydano 

już ponad 52 mln zł na utworzenie 5 tys. miejsc przedszkolnych. W gronie beneficjentów jest 

również Gmina Siedlec, która w przedszkolu w Tuchorzy utworzyła 25 miejsc, a 80 dzieci 

skorzystało z dodatkowych zajęć.  

Wartość projektu 265 tys. zł, z czego dotacja 225 tys. zł 

Beneficjent: Gmina Siedlec 

Okres realizacji: 2.03.2015-1.09.2017 

Przykłady projektów WRPO 2014+ realizowanych  

na terenie pow. wolsztyńskiego 

1) Drogi 

W Wielkopolsce jest łącznie 28, 01 tys. km dróg. 

W tej liczbie 2720,9 km to drogi wojewódzkie. 

Przez powiat wolsztyński przebiega 27,4 km 

drogi wojewódzkiej nr 305, która łączy 

województwa wielkopolskie, lubuskie, 

dolnośląskie. Obecnie w trakcie realizacji jest 

drugi etap rozbudowy tej drogi na odcinku o długości 6,4 km od Moch do granicy powiatu 

leszczyńskiego. Trwają m.in. końcowe prace brukarskie oraz izolacyjne, a także układanie 

poboczy oraz roboty ziemne przy moście w Wieleniu. Zakończenie inwestycji jeszcze tej 

jesieni.  

Koszt inwestycji to 25 mln zł, z czego 20 mln zł to dotacja z WRPO 2014+. 

Ale przypomnijmy, że w grudniu zeszłego roku został oddany do użytku pierwszy etap prac 

na DW 305. Objął on odcinek o długości 3,6 km od wjazdu do Moch (w gminie Przemęt) nad 

Południowym Kanałem Obry do wyjazdu z tej miejscowości ulicą Szkolną. Powstał między 

innymi nowy most na Południowym Kanale Obry. Zbudowano także zatoki autobusowe, a 

także chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe. Droga została wyposażona w kanalizację 

deszczową, przebudowano skrzyżowania.  

Wartość przebudowy tego odcinka to 15 mln zł, z czego 10 mln zł to dotacja unijna.  
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Beneficjent: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  

Okres realizacji: 2017-2019 

 

2)  Infrastruktura kolejowa  

Wkrótce ruszą prace związane z 

modernizacją miejskiego dworca 

kolejowego i budową Zintegrowanego 

Węzła Komunikacyjnego w Wolsztynie. 

Modernizacja dworca to jedno z 

największych zadań inwestycyjnych władz 

Gminy Wolsztyn w ostatnich latach. Pieniądze unijne zostaną wydane na budynek dworca 

kolejowego wraz z terenami przyległymi, którego nowy, wyższy standard poprawi znacznie 

warunki podróżowania, w tym umożliwi zmianę środka lokomocji z autobusu, roweru czy 

samochodu prywatnego na zbiorową komunikację kolejową.  

Zadanie jest warte 6,1 mln zł, z czego ponad 4 mln zł to dotacja WRPO 2014+ 

Beneficjent: Gmina Wolsztyn  

Okres realizacji; 1.03.2019-21.12.2020 

3) Dziedzictwo kulturowe – sakralne  

Wieleń Zaobrzański to niewielka wieś położona 

w powiecie wolsztyńskim. Wioska liczy około 

200 mieszkańców, których największą dumą 

jest tutejsze Sanktuarium Matki Bożej 

Wieleńskiej Ucieczki Grzeszników, prowadzone 

przez zakon cystersów. Wygląd świątyni 

zdecydowanie nie odpowiadał miejscu sakralnemu, do którego przybywali liczni pielgrzymi. 

Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich przeprowadzono pilne prace remontowe. 

Wymieniono zadaszenie kościoła i ołtarza polowego oraz więźbę dachową. Uzupełniono 

brakujące w ścianach cegły, a także ułożono kanalizację odpływową. Niezwykle istotne było 

również odrestaurowanie drzwi do świątyni oraz wyposażenie wnętrza w nowe ławki. 

Ponadto oczyszczono posadzki i żyrandole, a ołtarz główny świątyni ozłocono. 

Dzisiaj sanktuarium jest nie tylko miejscem kultu maryjnego, ale i… centrum kulturalnym. 

Odbywają się tu koncerty, choćby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Zespołu „Równica”, a także 

innych grup promujących folklor i tradycje nie tylko naszego regionu.   
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Projekt, dzięki któremu możliwa była renowacja zabytkowego sanktuarium w Wieleniu 

Zaobrzańskim i udostępnienie go na cele kulturalne został dofinansowany kwotą 2 mln zł w 

ramach WRPO 2014+. 

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Wojciecha w Kaszczorze 

Okres realizacji: 9.01.2017-19.06.2019 

 

4) Infrastruktura szkolna  

Za prawie 2 mln zł z WRPO 2014+ wybudowano salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej 

nr 5 w Wolsztynie wraz z zapleczem sanitarnym oraz łącznikiem. Kolejne 1 mln zł 

dofinansowania unijnego pozwoliło na przebudowę oraz rozbudowę przedszkola w m. Obra 

(gm. Wolsztyn) wraz z niezbędną infrastrukturą.  

 

5) Przedsiębiorczość  

Także przedsiębiorstwa z pow. wolsztyńskiego korzystają z WRPO 2014+. Przykładem jest 

Spółka DAKPOL z Wolsztyna, która dzięki dotacji unijnej stworzyła Innowacyjne Centrum 

Logistyki. Firma wybudowała nowy magazyn oraz kupiła urządzenia i oprogramowanie, które 

umożliwiły świadczenie usług magazynowania w oparciu o technologię RTLS – możliwość 

lokalizowania pozycji obiektów w czasie rzeczywistym. W wyniku realizacji projektu firma 

rozpoczęła świadczenie nowej usługi magazynowania, udoskonalono także usługę 

przeładunku towarów.  

Wartość projektu 3,4 mln zł 

Okres realizacji: 15.01.2016-31.07.2017 

Aż dwukrotnie z funduszy unijnych skorzystała wolsztyńska spółka NEXBAU. 2 mln złotych 

dotacji przeznaczyła na poprawę efektywności energetycznej, a 568 tys. na przygotowanie 

prefabrykatu do produkcji okien PCV. 

+ tabela  

 

UWAGA! 

Warto również dopowiedzieć, że kwotę 42 mln zł wsparcia unijnego dla pow. wolsztyńskiego 

można zwiększyć do  83 mln zł, jeśli wliczymy projekty, które tylko we fragmencie są 

realizowane na terenie powiatu wolsztyńskiego. Przykładem jest choćby projekt 

„Wielkopolskie podwórka” (opis https://wrpo.wielkopolskie.pl/e-biuletyn/2018/1/z-ulicy-do-

swietlicy.html). Jest on realizowany na terenie kilkunastu powiatów, w tym wolsztyńskiego. Z 

tego powodu, cześć działań (i pewna pula pieniędzy), jest zarezerwowana dla młodych 

mieszkańców pow. wolsztyńskiego. Innym przykładem jest projekt przebudowy DW 305, 

którego beneficjentem jest WZDW w Poznaniu, a jest on realizowany na terenie gminy 

Przemęt. 

 

 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/e-biuletyn/2018/1/z-ulicy-do-swietlicy.html
https://wrpo.wielkopolskie.pl/e-biuletyn/2018/1/z-ulicy-do-swietlicy.html
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji polityki rozwoju obszarów 

wiejskich, zapisanej we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, wdraża Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to największy program pomocowy skierowany 

na obszary wiejskie i do sektora rolno – spożywczego w Polsce, z budżetem przekraczającym 

13 miliardów euro. O efektywnym wykorzystaniu środków przeznaczonych dla 

Województwa Wielkopolskiego świadczy fakt, iż w ramach programu PROW 2014-2020 w 

Urzędzie Marszałkowskim podpisano już 1 522 umowy o dofinansowanie na kwotę ponad 

409 mln zł. 

Szerokie spektrum możliwości korzystania z funduszy unijnych pozwala na realizację 

projektów w różnych dziedzinach dzięki czemu obszary wiejskie nieustanie się rozwijają. 

Działania realizowane są w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej, budowy lub modernizacji 

dróg lokalnych, inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 

promocji lokalnych produktów, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wzmocnieniu 

kapitału społecznego, czy rozwojowi przedsiębiorczości. Zrealizowane projekty mające na 

celu poprawę infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich, które warunkują rozwój 

społeczno-gospodarczy, przyczyniają się do uatrakcyjnienia obszaru oraz  podniesienia 

jakości życia, a tereny wiejskie zachęcają mieszkańców dużych aglomeracji do osiedlania się 

na ich obszarach.  

W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi  

na obszarach wiejskich” - typ „Budowa lub modernizacja 

dróg lokalnych”, w ramach I naboru zawartych jest 148 

umów na kwotę pomocy ponad 101 mln zł, w ramach 

przeprowadzonego II naboru do Urzędu Marszałkowskiego 

wpłynęły 124 wnioski o przyznanie pomocy. Wsparcie 

dotyczy budowy, przebudowy lub zmiany nawierzchni dróg gminnych, powiatowych oraz 

wewnętrznych.  

Zawarte są także 54 umowy na kwotę ponad 63 mln zł, na realizację zadań związanych  

z gospodarką wodno-ściekową. SW podpisało również 15 umów z beneficjentami  

o dofinansowanie inwestycji w targowiska na kwotę pomocy ponad 10 mln zł oraz 15 umów  

o dofinansowanie operacji typu „ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego” o wartości 

ponad 6 mln zł. Dużym zainteresowaniem cieszył się nabór z zakresu „Inwestycje w obiekty 

pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej”, gdzie zostało 

złożonych  125 wniosków o dofinansowanie, a z 70 beneficjentami zawarto umowy na kwotę 

pomocy ponad 33 mln zł.   

W zakresie działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 19.2” 

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność zawartych jest 1 179 umów o dofinansowanie na kwotę ponad 134 mln zł.  

Lokalne jednostki samorządowe korzystające z funduszy PROW 2014-2020 realizują projekty 

z zakresu budowy, przebudowy , doposażeń miejsc pełniących funkcje kulturalne, 
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rekreacyjne, sportowe, turystyczne wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 

stwarzając możliwość korzystania ze zmodernizowanej i nowoczesnej infrastruktury.  

 
Na obszarze Wielkopolski funkcjonuje 29 Lokalnych Grup Działania, które dysponują 

budżetem ponad 302 mln zł. LGD w ramach działania 19.3 Przygotowanie  

i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania realizują projekty 

współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej. Współpracują zarówno z LGD z innych 

regionów Polski: Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk", „Stowarzyszenie Nasza 

Krajna” oraz partnerami z Niemiec, Finlandii, Czech, Słowacji.  

Samorząd Województwa Wielkopolskiego co roku organizuje „Dzień św. Marcina” w 

Brukseli, który ma na celu promocję dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego naszego regionu. 

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z lokalnymi grupami działania, które mają 

wówczas możliwość spotkania z jedną z belgijskich LGD. 

Województwo Wielkopolskie wspiera rozwój obszarów wiejskich również za pośrednictwem 

działań podejmowanych przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Są 

to przede wszystkim szkolenia, konferencje, wyjazdy studyjne, targi, konkursy oraz imprezy 

plenerowe. Na tego typu inicjatywy środki pozyskiwać mogą również tzw. partnerzy KSOW. 

Partnerem KSOW może zostać każda osoba i instytucja zaangażowana w działalność 

społeczną na obszarach wiejskich. Umożliwia to pozyskiwanie środków w ramach konkursów 

organizowanych przez  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tegorocznym konkursie dla 

partnerów KSOW Samorząd Województwa Wielkopolskiego rozdysponował ponad 600 

tysięcy złotych. Jednym z partnerów KSOW, który skorzystał z dofinansowania jest Gmina 

Przemęt. W ramach projektu pn. „Szparagi – złoto z ziemi – Naturalny Smak Zdrowia” 

zorganizowano konferencję na temat hodowli szparaga, jego walorów zdrowotnych oraz 

możliwości certyfikacji warzywa. 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego odpowiada również za wdrażanie priorytetu 4 

Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, tj. Leadera finansowanego  

z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W województwie wielkopolskim 

funkcjonują 2 lokalne grupy rybackie, które dysponują budżetem ponad 24 mln zł, za których 

pośrednictwem można składać wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. 
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WYBRANE INWESTYCJE REALIZOWANE NA TERENIE POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO: 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera,  

tytuł projektu: Remont i termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

Wolsztyn, kwota pomocy: 472 782,00 zł; 

 

Gmina Wolsztyn, tytuł projektu: Budowa ścieżki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 315 relacji 

Obra – Świętno, kwota pomocy: 833 902,00 zł; 

 
Gmina Wolsztyn, tytuł projektu: Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Wolsztyn, poza 

terenem aglomeracji Wolsztyn-Siedlec, kwota pomocy: 544 749,00 zł, 

 
Gmina Przemęt, tytuł projektu: Remont 
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elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, kwota 

pomocy: 500 000,00 zł, 

 
- Gmina Przemęt, tytuł: Budowa drogi w Kluczewie ul. Rolnicza, kwota pomocy: 990 783,00 

zł, 

  
 

Podsumowanie  

PROW 2014-2020 w Wielkopolsce z wyszczególnieniem powiatu 

wolsztyńskiego oraz gmin Wolsztyn i Przemęt 

(Gmina Siedlec nie aplikowała) 

 
  Wielkopolska 

zawarte umowy 

czynne kwota pomocy 

1 522 409 856 566,88 

  Powiat Wolsztyn 

zawarte umowy 

czynne kwota pomocy 

19 7 479 953,00 
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w tym Gmina Przemęt 

zawarte umowy 

czynne kwota pomocy 

6 3 836 354,00 

  w tym Gmina Wolsztyn 

zawarte umowy 

czynne kwota pomocy 

13 3 643 599,00 

 

Źródło: UMWW 

 

WIELKOPOLSKI ROLNIK ROKU 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego promuje rozwój nowoczesnego rolnictwa naszego 

regionu poprzez Konkurs „Wielkopolski Rolnik Roku”, który od 18 lat cieszy się dużym 

zainteresowaniem wśród rolników, władz terenowych, organizacji rolniczych i mediów.  

Na przestrzeni tych lat uczestniczyło w nim ponad 1100 rolników z całego województwa. 

Nagrodę główną – statuetkę Siewcy, otrzymało dotychczas 175 rolników. 

Wśród laureatów wszystkich edycji Konkursu byli: producenci zbóż, bydła mlecznego, trzody 

chlewnej oraz ogrodnicy, sadownicy, a także producenci grzybów, ryb, ślimaków czy zwierząt 

futerkowych. 

Wyróżnieni rolnicy prezentują wyjątkowo wysoki poziom produkcji rolniczej, stosują 

nowoczesne technologie, odznaczają się dobrą organizacją pracy,  a ich gospodarstwa 

cechuje wysoka estetyka. Równie bardzo ważne są efekty ekonomiczne oraz troska o 

środowisko naturalne. 

Pośród laureatów konkursu Wielkopolski Rolnik Roku byli również rolnicy powiatu 

wolsztyńskiego i gminy Siedlec. W roku 2002 laureatem w kategorii hodowca trzody 

chlewnej był Idzi Łukaszewski z miejscowości Kiełpiny gmina Siedlec. W roku 2006 laureaci to 

Jerzy Polanowski – Agrofirma gospodarstwo specjalizujące się w produkcji roślinnej i 

zwierzęcej z Wolsztyna oraz Grażyna Biegańska specjalizująca się w produkcji pieczarek 

również z Wolsztyna. W 2009 roku laureatem zostało wybrane gospodarstwo Zdzisława 

Brudło z miejscowości Jaromierz gmina Siedlec  specjalizujące się w produkcji ogrodniczej i 

kwiaciarstwie.  

 

PROMOCJA ŻYWNOŚCI TRADYCYJNEJ W WIELKOPOLSCE 

Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski  

Województwo Wielkopolskie od 2008 roku jest regionem członkowskim Europejskiej Sieci 

Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, zrzeszającej 45 regionów europejskich z takich 

krajów jak: Szwecja, Dania, Norwegia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina, Szkocja, 
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Chorwacja, Turcja oraz dziesięć z Polski. Wszystkie regionalne sieci składają się na Europejską 

Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, której głównym celem jest promocja regionalnej 

żywności opartej na lokalnych i tradycyjnych produktach. Sieć Dziedzictwa Kulinarnego 

Wielkopolska zrzesza obecnie 137 członków, wśród których są producenci żywności 

wysokiej jakości, przetwórcy, restauracje, gospody i gościńce. Aby znaleźć się w Sieci 

Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski, przetwórcy żywności powinni wytwarzać produkty 

oparte na surowcach produkowanych w tym regionie oraz szczegółowo opisać jak powstały. 

Restauracje, punkty gastronomiczne i hotele zobowiązane są m.in. używać składników i 

surowców wytwarzanych w Wielkopolsce oraz przygotowywać potrawy, które mają 

historyczną tradycję naszego regionu.  

Przynależność do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska daje m.in. możliwość 

uczestniczenia w imprezach promocyjnych organizowanych przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego, obecność w materiałach promocyjnych wydawanych przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz udział w licznych szkoleniach.  Z powiatu 

wolsztyńskiego są 2 podmioty z Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska – Gospodarstwo 

Agroturystyczne Pałac Popowo Stare oraz Gospodarstwo Agroturystyczne Pela&Wacek. 

 

WSPARCIE PSZCZELARSTWA  

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdrożył w 2018 r. Program poprawy warunków 

fitosanitarnych rodzin pszczelich, poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej oraz  

program nasadzeń drzewami i krzewami miododajnymi. Realizacje te mają ogromne 

znaczenie dla poprawy zdrowotności oraz produktywności rodzin pszczelich. Beneficjentami 

pierwszego programu było ponad 4000 pszczelarzy z Wielkopolski (z czego ok. 50 pszczelarzy 

z terenu Powiatu Wolsztyńskiego). Na jego wsparcie przeznaczyliśmy 2 mln zł, co pozwoliło 

na zakup 41 776 kg węzy pszczelej i wymianę ponad 50 %,  węzy w ulach znajdujących się u 

pszczelarzy  na terenie naszego województwa. W 2019 roku ponownie została podpisana 

umowa, która pozwoli na wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej w kwocie 2 mln złotych. 

Natomiast z programu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych korzystają wielkopolskie 

samorządy lokalne. Samorząd  Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na ten cel blisko 1 

mln 700 tys. zł (z której skorzystała tylko Miasto i Gmina Wolsztyn).  

 

KONKURS NA NAJLEPSZY OBIEKT TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W WIELKOPOLSCE  

Celem przedsięwzięcia jest promocja wielkopolskiej wsi jako miejsca wypoczynku, a także 

motywacja do ciągłego podnoszenia standardu usług i wzbogacania oferty świadczonej przez 

podmioty turystyczne. Przez  ostatnie dwanaście lat od 2007 – 2018 roku, do konkursu 

zgłosiło się ponad 500 obiektów z całej Wielkopolski, do tej pory nagrodzono w nim i 

wyróżniono 178 obiektów turystycznych, w tym pięć obiektów z powiatu Wolsztyńskiego: z 

gminy Przemęt „Stara chata u Kowola” i  „Czajkówka”, gminy Siedlec „Ostoja Chobienice”, „U 

Hanki” oraz „Pela-Wacek”. W 2019 roku rozpoczęła się kolejna XIII edycja Konkursu, który 

udowadnia, że obiekty turystyczne zlokalizowane na obszarach wiejskich stanowić mogą 

doskonałą wizytówkę naszego regionu. Konkurs  potwierdza również stały rozwój ilościowy i 
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jakościowy tej formy turystyki w Wielkopolsce. Laureaci oraz wyróżnieni w konkursie objęci 

są działaniami promocyjnymi prowadzonymi przez Urząd Marszałkowski.  

 

ENERGIA ODNAWIALNA 

Wielkopolskie Dni Energii (WDE) to przedsięwzięcie nawiązujące do Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonej Energii. W latach 2012-2018 odbyło się już siedem edycji tej inicjatywy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Aktualnie realizowana jest kolejna. Celem 

wydarzenia jest propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł energii, efektywności 

energetycznej, racjonalnego wykorzystania energii oraz szeroko pojętej gospodarki 

niskoemisyjnej co ma sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi Regionu.  

Każda edycja dedykowana jest innej tematyce. W tym roku „Zastosowanie OZE w mieście i 

na wsi w kontekście problemów ze spalaniem paliw kopalnych oraz jego wpływu na 

środowisko”. 

Od szóstej edycji (rok 2017) WED zostały rozszerzona o konkurs ekologiczny dla dzieci 

polegający na wykonaniu pracy plastycznej w formie plakatu na temat promowania 

odnawialnych źródeł energii. W obecnej edycji został zorganizowany konkurs ekologiczny pn. 

„Cztery pory roku z OZE” , który skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych 

położonych na terenie województwa wielkopolskiego. 

Wielkopolskie Dni Energii 2019 odbędą się w Siedlcu tradycyjnie podczas Wystawy Rolniczej 

towarzyszącej 21. Wojewódzko-Archidiecezjalnym Dożynkom Wielkopolskim.  

 

DOTACJA DLA SPÓŁEK WODNYCH 

Począwszy od roku 2009 z budżetu województwa wielkopolskiego została udzielana pomoc 

finansowa dla spółek wodnych, przeznaczona na realizację robót ze składek członkowskich 

bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. W ramach ww. pomocy, spółki wodne mogą 

wnioskować o dofinansowani w wysokości 40 % wykonywanych robót.  Ze względu na duże 

potrzeby, od 2016 roku kwota na ten cel została zwiększona i wynosi 2 mln zł. rocznie. W 

związku ze zmianą ustawy Prawo wodne, od roku 2018 przedmiotowa dotacja może być 

wykorzystywana przez spółki wodne nie tylko na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji 

wodnych, ale także na  także na dofinansowywanie inwestycji. Od roku 2011, corocznie 

wnioski o dotację składa ponad 100 spółek wodnych i poza pojedynczymi wyjątkami, 

wszystkie spełniają kryteria i otrzymują dotację.  

Wśród nich z regularnie dotacje otrzymywały także spółki wodne z powiatu wolsztyńskiego, 

tj.: Gminna Spółka Wodna Wolsztyn, Gminna Spółka Wodna Siedlec, Spółka Drenarska 

Karpicko. W ostatnich trzech latach były to następujące kwoty: 

2017 – Gminna Spółka Wodna Wolsztyn (6 689 zł), Gminna Spółka Wodna Siedlec (10 510 zł), 

Spółka Drenarska Karpicko (4 788 zł) 

2018 – Gminna Spółka Wodna Wolsztyn (9 045 zł), Gminna Spółka Wodna Siedlec (14 746 zł), 

Spółka Drenarska Karpicko (4 206 zł) 
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2019 – Gminna Spółka Wodna Wolsztyn (11 412 zł), Gminna Spółka Wodna Siedlec (12 110 

zł), Spółka Drenarska Karpicko (2 087 zł) 

 

WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI 

To program aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich realizowany przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego od 2009 roku. W programie uczestniczy już 2065 sołectw z 

terenu 187 wielkopolskich gmin. Na realizację programu z budżetu województwa 

wielkopolskiego przeznaczono łącznie ponad 31 mln. zł. Budżet programu na rok 2019 

wynosi ponad 4 mln złotych.   

Z udziałem środków Wielkopolskiej Odnowy Wsi zrealizowano 1345 projektów. Dwa 

konkursy: „Pięknieje wielkopolska wieś” oraz „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” 

skierowane są do gmin, natomiast konkurs „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” do 

organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich. Ponadto powstają również 

ciekawe projekty „miękkie”, które mają na celu zintegrowanie lokalnych społeczności, 

przywrócenie zapomnianych tradycji lub podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie 

problematyki rozwoju obszarów wiejskich. 

Program wspomaga i kreuje oddolne inicjatywy społeczne oraz promuje projekty 

współfinansowane z funduszu sołeckiego. Wspiera także zakładanie stowarzyszeń na rzecz 

rozwoju konkretnej wsi. W projektach konkursowych wysoko oceniane są projekty z dużym 

udziałem wolontariatu mieszkańców. 

W samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” bierze udział 

46 sołectw z powiatu wolsztyńskiego, w tym 4 z gminy Wolsztyn i 22 z gminy Siedlec. W 

ramach konkursów dotacyjnych na terenie powiatu powstały takie projekty jak m.in. 

”Budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w sołectwie Siedlec” Pięknieje Wielkopolska 

Wieś 2017 z dotacją 13 550,00 złotych, „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kopanicy” Pięknieje 

Wielkopolska Wieś 2016 z dotacją 30 000,00 złotych, czy „Grójeckie Aleje piesze i rowerowe - 

zakup wyposażenie przestrzeni publicznej” Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw 2018 z 

dotacją w wysokości 4 000,00 złotych. Projekty realizowane w sołectwie Barchlin w gminie 

Przemęt znalazły się również w katalogach powstałych w 2015 oraz 2017 roku 

prezentujących wybrane przedsięwzięcia zrealizowane w ramach programu. 

 

C-TRACK 50 

1 marca 2018 roku Województwo Wielkopolskie przystąpiło w charakterze Partnera do 

projektu o akronimie C-Track 50, w ramach Programu Horyzont 2020 (H2020). W skład 

całego konsorcjum wchodzi 13 partnerów, w większości agencji energetycznych, 

pochodzących z Grecji, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji, Polski (UMWW), 

Węgier, Łotwy, Rumunii, Austrii i Belgii. Koordynatorem projektu jest Narodowy Uniwersytet 

Techniczny w Atenach, Grecja. 

Projekt C-Track 50 ma na celu wsparcie władz krajowych w zrewidowaniu priorytetów 

polityki energetycznej w kierunku osiągnięcia możliwej neutralności w emisji dwutlenku 
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węgla do roku 2050, jak również promować wielopoziomowe zarządzanie w celu 

umożliwienia władzom lokalnym rozwijania, finansowania i realizowania ambitnych planów 

działań na rzecz zrównoważonej energii (odpowiednikiem są plany gospodarki 

niskoemisyjnej w Polsce), a także działań na rzecz klimatu z celem osiągnięcia neutralność 

emisji dwutlenku węgla do roku 2050. Projekt skierowany jest głównie do władz krajowych, 

podmiotów regionalnych, lokalnych autorytetów oraz instytucji i organizacji finansujących. 

 

PROJEKT ECOWASTE4FOOD 

Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Polski oszacowano, że ilość marnowanej żywności 

może wynosić nawet 7-9 mln ton rocznie (ok. 238 kg/osobę), co plasuje nas na niechlubnym 

5 miejscu w UE. Dlatego Samorząd Województwa Wielkopolskiego, chcąc aktywnie włączyć 

się w walkę ze zjawiskiem marnowania żywności, na początku 2017 roku przystąpił do 

projektu EcoWaste4Food dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu 

Interreg Europa. Nadrzędnym celem jest wspieranie ekologicznych i innowacyjnych 

rozwiązań, które doprowadzają do zamieszenia marnotrawienia żywności po przez 

promowanie wydajnej zasobowo gospodarki. 

Realizacja planu działań rozpoczęta w 2019 roku, opierać się będzie między innymi na 

organizacji warsztatów kulinarnych i szkoleń dotyczących ponownego wykorzystania resztek 

jedzenia oraz zorganizowaniu Dni Otwartych w Banku Żywności dla szkół, gdzie młodzi ludzie 

będą mogli poznać potrzeby społeczne i skalę problemu, jakim jest marnotrawienie 

żywności. Poza tym planowane są również kampanie edukacyjne, dzięki którym konsumenci, 

producenci czy sprzedawcy żywności będą mogli dowiedzieć się, jakie działania mogą podjąć, 

żeby ograniczyć marnowanie jedzenia. Zaplanowane zostały trzy rodzaje działań 

pilotażowych: 

 Działanie 1 – Wielkopolski tydzień przeciwdziałania marnowaniu żywności, 

 Działanie 2 – Rozwijanie innowacyjności i przedsiębiorczości w tematyce ograniczania 

marnotrawienia żywności, 

 Działanie 3 – Podnoszenie świadomości Wielkopolan w zakresie problemu 

marnotrawienia żywności w Wielkopolsce - instrumenty polityki regionalnej. 

WYSTAWA ROLNICZA W SIEDLCU 

Istotną częścią 21. Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich   

w Siedlcu jest wystawa rolnicza promująca rolnictwo regionu, wskazująca najnowsze trendy  

w rozwoju obszarów wiejskich, a także możliwości  związane z przedsiębiorczością na tych 

terenach. Na wystawie znajdą się nowoczesne maszyny i urządzenia zwielokrotniające 

wydajność pracy w produkcji rolnej i podnoszące komfort pracy rolników.  

Na stoiskach informacyjnych będzie można zapoznać się z ofertą działań podnoszących 

standard życia mieszkańców, wspieranych finansowo w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 jak również dowiedzieć się więcej na temat możliwości 

pozyskania funduszy na rozwój przedsiębiorczości, umożliwiającej dywersyfikację 

zatrudnienia na obszarach wiejskich. 
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Wystawę rolniczą, która służyć ma promocji postępu, innowacyjności i kreatywności 

mieszkańców wsi wielkopolskiej ubogaci prezentacja kultury i tradycji wielkopolskiej wsi, w 

tym ekspozycja kulinarnych produktów regionalnych i tradycyjnych. Przewiduje się że w 

bieżącym roku ze względu na rozległość terenu przeznaczonego na wystawę w ekspozycji 

swoich stoisk może wziąć udział blisko  100 wystawców.    

 

GWIAZDA WIECZORNEGO KONCERTU 

Zwieńczeniem Wojewódzko-

Archidiecezjalnych Dożynek 

Wielkopolskich w Siedlcu 

będzie koncert zespołu Golec 

uOrkiestra, który odbędzie 

się o godz. 20.30  na boisku 

sportowym przy ul. Leśnej 

20.   

Zespół powstał w 1999 roku, 

a jego liderami są Łukasz i 

Paweł Golcowie - „beskidzcy 

górale XXI wieku”, jak pisał o 

nich Janusz Stokłosa, jeden z 

najwybitniejszych polskich pianistów i kompozytorów. 

Zespół zawojował muzyczną scenę niezwykle przebojową płytą zatytułowaną „Golec 

uOrkiestra 1” (1999 r.), która w oryginalny sposób połączyła elementy góralskiego folku z 

charakterystycznymi cechami muzyki pop, rock'n'rolla i jazzu. W 2000 roku zespół 

potwierdził swój sukces kolejną, jeszcze bardziej przebojową płytą, noszącą tytuł „Golec 

uOrkiestra 2”. Osiągnęła ona status poczwórnej platyny, a jej sztandarowe Ściernisco przez 

wielu okrzyknięte zostało hymnem pokolenia nowej, odradzającej się po 1989 roku Polski. 

Żartobliwy, pełen wiary i optymizmu tekst refrenu cytował nawet prezydent USA George W. 

Bush w swoim przemówieniu podczas oficjalnej wizyty w Polsce w 2002 roku. Z „Dwójki” 

pochodzą również żartobliwe Słodycze oraz zagrzewająca do walki i dedykowana Adamowi 

Małyszowi, piosenka Zwycięstwo.  

W 2002 przyszła kolej na „Trójkę”, z której pochodzą ogniste Pędzą konie, oraz pełne 

życiowej mądrości Kto się ceni, za którą zespół otrzymał nagrodę Dragona przyznawaną przez 

radio RMF FM. Również „Golec uOrkiestra 4” (2004) i „Golec uOrkiestra 5” (2009) 

udowodniły, że braciom Golec pisanie przebojów przychodzi niezwykle łatwo. To z tych 

albumów pochodzą takie utwory, jak Nie ma nic, Góralskie tango, Wujek Louis song czy Życie 

jest muzyką.   
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Laureaci licznych nagród, m.in. w  2012 roku bracia otrzymali Nagrodę Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego „za propagowanie i działanie na rzecz rozwoju rodzimej kultury”.  

Obecnie zespół świętuje  15. urodziny. Z tej okazji ukazał się dwupłytowy album 

zatytułowany „The best of Golec uOrkiestra”, stanowiący swoiste podsumowanie 

dotychczasowego dorobku. Oprócz największych hitów nagranych w nowych, 

energetycznych wersjach, zawiera również utwory premierowe. 

 

 


