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SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Konkurs „Fundusz sołecki 

– najlepsza inicjatywa”

Samorząd województwa wiel-

kopolskiego przy współpracy 

z Krajowym Stowarzyszeniem

Sołtysów zaprasza mieszkań-

ców wsi, liderów, sołtysów 

i pracowników samorządowych

z terenu całego województwa

do udziału w drugiej edycji

konkursu „Fundusz sołecki 

– najlepsza inicjatywa”, orga-

nizowanego w ramach realiza-

cji Planu Działania Sekretariatu

Regionalnego KSOW na lata

2014-2015.

Celem konkursu jest pro-

mocja najlepszych i najcie-

kawszych projektów finanso-

wanych w sołectwach w ra-

mach funduszu sołeckiego

oraz uhonorowanie i promocja

najbardziej aktywnych miesz-

kańców wsi, pracujących na

rzecz społeczności lokalnej.

Szczegółowy regulamin

przedsięwzięcia wraz z załącz-

nikami, tj. formularzem zgło-

szeniowym, oświadczeniem au-

tora zdjęć i zgodą mieszkańca

na zgłoszenie do udziału w kon-

kursie, dostępne są na stronie:

www.wielkopolskie.ksow.pl.

PROW – ekspres 
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Depar-

tamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje inicja-

tywę pod nazwą „Wielkopolski Klub Fotograficzny”. Przedsięwzięcie

ma promować dobre praktyki w wykorzystaniu pieniędzy unijnych. 

Kolejne nadesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Wielkopolskiego zdjęcia ukazują m.in. odbudowę pomostów rekre-

acyjno-wędkarskich na Jeziorze Pożarowskim w Wartosławiu (gmi-

na Wronki). Celem tego projektu, realizowanego w ramach Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, był wzrost atrak-

cyjności turystycznej i inwestycyjnej sołectwa, zwiększenie liczby

turystów odwiedzających gminę oraz poprawa bezpieczeństwa

osób przebywających na kąpielisku. Zachęcamy do nadsyłania zdjęć

i fotoreportaży dotyczących wielkopolskich obszarów wiejskich. Fo-

tografie znajdują się na stronie www.wielkopolskie.ksow.pl oraz

www.prow.umww.pl, gdzie zamieszczono też warunki uczestnictwa

w „Wielkopolskim Klubie Fotograficznym”. F
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Wielkopolski Klub Fotograficzny

P
oprawa gospodarowania

zasobami wodnymi w Wiel-

kopolsce jest wyzwa-

niem, któremu łatwiej sprostać

dzięki wsparciu unijnemu. Jed-

nym z celów Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich na

lata 2007-2013 jest lepsza

ochrona użytków rolnych przed

powodziami. W ramach dzia-

łania „Poprawianie i rozwijanie

infrastruktury związanej z roz-

wojem i dostosowaniem rol-

nictwa i leśnictwa poprzez go-

spodarowanie rolniczymi za-

sobami wodnymi” Wielkopolski

Zarząd Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Poznaniu pozy-

skuje pieniądze m.in. na in-

westycje z zakresu budowy 

i modernizacji urządzeń me-

lioracji wodnych, w tym doty-

czących retencji wody i na-

wodnień użytków rolnych.

Wnioski o dofinansowanie są

rozpatrywane przez pracowni-

ków Departamentu Progra-

mów Rozwoju Obszarów Wiej-

skich w Urzędzie Marszałkow-

skim Województwa Wielkopol-

skiego. 

Jedna z ostatnio wydanych

decyzji dotyczy operacji „Zbior-

nik wodny w Jaraczewie”, w ra-

mach której Wielkopolski Za-

rząd Melioracji i Urządzeń Wod-

nych w Poznaniu rozpoczyna

budowę zbiornika retencyjne-

go na rzece Obrze, w miejsco-

wościach Jaraczewo, Łobez

oraz Wojciechowo. Zakończe-

nie inwestycji planowane jest

Na fali dotacji z PROW 2007-2013
Wielkopolska cierpi zarówno na nadmiar, jak i na brak wody i nie ma w tym zdaniu sprzeczności.

Region co roku nawiedzają powodzie i podtopienia, a z drugiej strony należy do tych, które

stepowieją, i coraz bardziej odczuwają skutki suszy. 

na koniec 2014 roku. Na re-

alizację przedsięwzięcia od

wielu lat czekali okoliczni

mieszkańcy oraz rolnicy nie-

pokojący się o swoje zabudo-

wania, pola i łąki.  

Budowa zbiornika ma na

celu retencję części fali po-

wodziowej oraz magazynowa-

nie wody do nawodnienia pod-

siąkowego użytków rolnych,

położonych wzdłuż rzeki Obry,

poniżej zbiornika oraz w dolinie

Kościańskiego Kanału Obry.

Inwestycja składać się będzie

m.in. z budowy czaszy zbiorni-

ka o powierzchni 47 ha, zapo-

ry czołowej wraz z drenażem,

rozbudowy rzeki Obry, remon-

tu mostu, a także położenia

odcinka drogi gminnej i drogi

dojazdowej do zapory.

Dodatkowe korzyści z po-

wstania akwenu to m.in. wy-

korzystanie retencjonowanej

wody do zaopatrzenia ludności

oraz ochrona przeciwpożarowa,

a także lokalna zmiana mikro-

klimatu oraz zmniejszenie ero-

zji koryta Obry.

Całkowity koszt inwestycji

wyniesie blisko 27 mln zł, 

w tym wsparcie funduszy unij-

nych to około 15 mln zł.

– Powstanie zbiornika w Ja-

raczewie to kolejny projekt

dofinansowany z Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich,

który w znaczący sposób po-

prawi bezpieczeństwo miesz-

kańców, a także uchroni pola

uprawne od powodzi i podto-

pień – mówi Tomasz Bugajski,

członek zarządu województwa

wielkopolskiego. 

W Wielkopolse co roku wystepują lokalne powodzie i podtopienia. Zbiornik wodny w Jaraczewie, którego budowa ma się zakończyć jeszcze w tym roku, 

poprawi bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców, a także uchroni pola uprawne przed zalaniem.
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