
Wiadomości
W minionym roku również zmagaliśmy się z pandemią koronawirusa – na wiosnę z trzecią, a na jesień z czwartą falą. W walce z chorobą

pomagają również Fundusze Europejskie. Zastrzyk unijnego wsparcia trafił do wielkopolskich szpitali, szkół, przedsiębiorców czy ośrodków pomocy

społecznej. Medycy wykorzystują zakupiony sprzęt, który pomaga pacjentom nie tylko na oddziale zakaźnym.

 

Rewitalizacja

Na nowo odżywają zapomniane przestrzenie dzięki udanym procesom rewitalizacji. To nie tylko przebudowa ważnych miejsc w mieście, ale

również oddanie ich w ręce mieszkańców. Takie rewitalizacje przeprowadzono: w Czempiniu – gdzie odbudowano starą Tlenownię i

przekształcono w Centrum Aktywności Społecznej oraz bibliotekę z salą widowiskową, w Ostrowie Wielkopolskim – tu w centrum powstał nowy

amfiteatr, ogródki jordanowskie oraz skwery, które w przyszłości mają być centrum wydarzeń kulturalnych.

Jeżeli myślimy o kulturze i edukacji, to tu również działo się sporo. W samym Poznaniu otwarto dawno wyczekiwane Centrum Szyfrów Enigma. Z

kolei w kamienicy przy ulicy Taczaka powstała  siedziba Polskiego Teatru Tańca. Instytucja od dawna nie miała swojego miejsca na kulturalnej

mapie naszego kraju. W Koninie działa nowoczesny Dom Kultury Oskard.

W Wielkopolsce przy unijnym wsparciu powstała także sieć kin społecznościowych – Kino za Rogiem. Instytucje działają w ponad 20

miejscowościach w regionie. To małe i przytulne kina, które są alternatywą dla wielkich multipleksów w dużych miastach. Można tu przyjść,

odprężyć się i na chwilę zapomnieć o codziennej gonitwie przy najlepszych filmach w historii kinematografii.

 

Dla pokoleń

Fundusze Europejskie wspierają także odnawialne źródła energii. Powstawały projekty, dzięki którym mieszkańcy gmin mogli instalować na swoich

posesjach panele fotowoltaiczne. Energia ze słońca to spora oszczędność w rachunkach.

Z inwestycji korzystają różne pokolenia. W Wieleniu wybudowano nowy żłobek, w którym dzieci mają zapewnioną opiekę, a ich rodzice mogą

powrócić na rynek pracy. Z kolei w Lesznie powstało Centrum Usług Senioralnych – tu seniorzy również mogą liczyć na fachową opiekę, zajęcia

oraz rehabilitację.

Rok 2021 to także rok inwestycji w infrastrukturę drogową – w szczególności w zapomniane drogi wojewódzkie. To one są alternatywą dla dróg

ekspresowych i autostrad oraz łączą ze sobą mniejsze miejscowości. Inwestowano także w kolej, w nowoczesne tabory. Wszystko po to, by

zapewnić komfortową podróż do szkoły czy pracy. Przy okazji remontowano także dworce – w Złotnikach w poczekalni powstałą Gminna

Biblioteka. Wszystko to sprawia, że kolej w Wielkopolsce staje się realną alternatywą dla podróży samochodem.

Więcej na temat inwestycji w 2021 roku w najnowszym odcinku magazynu „Zmieniamy Wielkopolskę” (odc. 60).
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