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WSTĘP   

Szanowni Państwo,  

Wieś – niegdyś symbol nieskażonego piękna – zmienia się wraz z postępem tech-
nologicznym. Dziś zmiany dokonują się na wielu płaszczyznach. W cyklu „Wiel-
kopolska ekoPROWincja” podjęliśmy temat gromadzenia, segregacji i utylizacji 
śmieci, pokazując przykłady inicjatyw godnych naśladownictwa. Warto stwarzać 
mieszkańcom wsi możliwość składowania różnorodnych śmieci do specjalnych 
pojemników, budować punkty odbioru odpadów szczególnie kłopotliwych, jak 
na przykład zużyty sprzęt elektroniczny. Niebagatelne znaczenie ma też eduka-
cja, którą trzeba objąć nie tylko najmłodszych. Niech będzie to nasz prywatny 
wkład w ochronę środowiska.

Wydarzeniem końca lata była II Spartakiada KSOW. W tym roku gospodarzem 
zawodów była Wielkopolska. Co istotne, formułę spotkania rozszerzyliśmy i – 
oprócz typowej rywalizacji w wielu dyscyplinach sportowych – zaproponowa-
liśmy forum, podczas którego poznaliśmy przykłady projektów, dzięki którym 
w zdrowym ciele – zdrowy duch. Mogliśmy się pochwalić Wielkopolskim Sys-
temem Szlaków Rowerowych oraz projektem GPS Wielkopolska. Z kolei projekt 
z Suwalszczyzny tak bardzo spodobał się zgromadzonym, że zrodziła się nawet 
idea zorganizowania spartakiady zimowej KSOW…

W tym numerze biuletynu pokazujemy też kolejny przykład świetlicy, która ożywiła lokalną społeczność. Organizatorzy 
wystawy rzemiosła marokańskiego w Pomarzanach Fabrycznych nie spodziewali się takich tłumów zainteresowanych. 
Okazuje się, że oryginalne pomysły spotykają się na wsiach z żywym zainteresowaniem. I nie są zarezerwowane wyłącz-
nie dla ośrodków miejskich. 

Zapraszam również do Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie, gdzie od dwóch lat podnoszą swoje kompetencje
i umiejętności aktywne kobiety z terenów wiejskich. O tym, że jest to trafi ona inicjatywa, świadczy ogromne zaintereso-
wanie i fakt, że już wszystkie wielkopolskie LGD uczestniczą w projekcie. Wartość pomysłu doceniona została zresztą nie 
tylko lokalnie. Cieszy fakt, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wytypowało Szkołę Liderek Rozwoju Lokalnego do 
prezentacji na konferencji w Helsinkach, gdzie uznano ją za przykład dobrych praktyk z Polski. 

Swoją obecność zaznaczyliśmy też mocno na Dożynkach Prezydenckich w Spale. Tłumy gości odwiedzających nasze sto-
isko w Miasteczku Regionów najlepiej pokazały, że emanujemy pozytywną energią. 

PROW jest dla Polski ważny jak dla żadnego innego kraju, bo jesteśmy największym benefi cjentem polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. Bardzo dużo zmian przeprowadziliśmy do tej pory, ale potrzeby są wciąż ogromne. W tym numerze 
biuletynu rozmawiamy też o najistotniejszych kierunkach zmian na wsi polskiej i podziale środków w kolejnej perspek-
tywie fi nansowej po 2013 r.

Zapraszam do lektury biuletynu!

Tomasz Bugajski
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
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ROZMOWA    

Rozmowa z prof. dr. hab. Walentym Pocztą z Wydziału
Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
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Potrzeby i perspektywy

Jakie znaczenie dla rozwoju polskiej wsi ma Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (PROW)?

Na wspólną politykę rolną, tj. płatności bezpośrednie i rozwój obsza-
rów wiejskich, trzeba patrzeć całościowo, bo to są dwa podstawowe 
kanały, którymi płynie wsparcie dla rolnictwa i na wieś. Bez wątpienia 
większym wsparciem, przeznaczonym dla bardzo dużej grupy bene-
fi cjentów (1,4 mln producentów rolnych), są płatności bezpośrednie. 
PROW dotyczy zdecydowanie mniejszej grupy benefi cjentów.

Jednakże obejmuje całą wieś.

Tak, w perspektywie 2007-2013 mamy wprawdzie duże środki, tyle 
że mocno rozproszone. To wsparcie przeznaczone m.in. na gospo-
darkę żywnościową, przemysł spożywczy, rozwój gmin. Duże środki 
przeznaczono też na cele społeczne i ochronę środowiska naturalne-
go. PROW jest dla Polski ważny jak dla żadnego innego kraju człon-
kowskiego, bo jesteśmy największym benefi cjentem polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. Na lata 2007-2013 uzyskaliśmy 13,2 mld euro, 
co stanowi 13,9 proc. całości środków, jakie Unia Europejska przezna-
czyła na rozwój obszarów wiejskich. Z tytułu dopłat bezpośrednich 
wpłynie do nas do 2013 r. nieco ponad 15 mld euro. Wciąż jednak do-
chodzimy do poziomu dopłat bezpośrednich, które otrzymują rolnicy 
w większości krajów „starej” UE, np. w Niemczech i we Francji. 

Jakie są przymiarki Komisji Europejskiej do podziału środków po 
2013 r.?

W przyszłej perspektywie z tytułu dopłat bezpośrednich do naszych 
rolników, według dotychczasowych propozycji Komisji Europejskiej, 
powinno trafi ać nieco ponad 3 mld euro rocznie. I to już dziś wiemy. 
Na rozwój obszarów wiejskich ma być podobna kwota jak w latach 
2007-2013, ale jeszcze nie poznaliśmy podziału na koperty krajo-
we. Są projekty rozporządzenia Komisji Europejskiej, przedłożone do 
Rady UE i Parlamentu Europejskiego, więc wiadomo, na co będą tra-
fi ać te pieniądze, ale nie są znane szczegółowe kryteria przydziału ko-
pert krajowych PROW. Dotychczas przy podziale kierowano się zasa-
dą solidarności. Istotą funduszu przeznaczonego na rozwój obszarów 
wiejskich jest wspieranie tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

Kiedy Komisja Europejska podejmie decyzję o tym, jakie wsparcie
w ramach PROW uzyska Polska w kolejnej perspektywie? Na co mo-
żemy liczyć?

Myślę, że upłynie jeszcze co najmniej parę miesięcy, a może nawet 
rok. Polska wieś i polskie rolnictwo nadal w procesach rozwojowych 
ustępują nawet średnim standardom unijnym. Mamy dużo gospo-
darstw rolnych, w większości małych i bardzo małych. W rolnictwie 
przeciętnie jest niska wydajność pracy, a na obszarach wiejskich, 
mimo znaczącej poprawy, nadal słaba infrastruktura. Wszystkie te 
czynniki powinny zdecydować, że alokacja wciąż będzie duża. Ale czy 
nadal będzie to prawie 14 proc., dopiero się okaże. 

Najważniejszą potrzebą wsi polskiej

są miejsca pracy

Polska ma olbrzymie potrzeby. Oczywiście, teraz udało się zrealizo-
wać wiele ciekawych inicjatyw, zarówno z zakresu inwestycji moder-
nizacyjnych w wielu gospodarstwach rolnych, jak i rozwoju wsi, np. 
place zabaw, gospodarstwa agroturystyczne, świetlice, odnowa wsi. 
Tylko że to jest wciąż kropla w morzu potrzeb. Problem polega na 
tym, że 39 proc. mieszkańców Polski zamieszkuje obszary wiejskie, 
a wysokość ich dochodów to zaledwie 79 proc. średniej krajowej
(w mieście jest to 113 proc. średniej krajowej).

Duża dysproporcja… 

Tak, choć trochę się zmniejszyła. Jest poprawa w zakresie infrastruk-
tury drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Natomiast nie ma 
najważniejszej rzeczy – nie stworzono istotnej liczby nowych miejsc 
pracy na wsi poza rolnictwem. Tymczasem – co potwierdzają badania 
OBOP – najważniejszą potrzebą wsi są właśnie miejsca pracy. Jeżeli 
wziąć pod uwagę całą Unię-27, 18 proc. nakładów pracy przypada na 
polskie rolnictwo. Użytków rolnych mamy 8,5 proc., a produkcja rolna 
wynosi 5,5 proc. Efektywność pracy jest u nas dużo niższa – w stosun-
ku do całej Unii-27 trzykrotnie niższa, a dla Unii-15 – sześciokrotnie 
niższa. Produkujemy to samo, co w rolnictwie duńskim, holenderskim, 
ale tam wydajność jest dziesięciokrotnie wyższa. Musimy z tym rol-
nictwem konkurować. 

A czy nie ma tu szansy dla polskiej żywności ekologicznej? Jej pro-
dukcja wymaga większego nakładu pracy. 

Produkcja ekologiczna jest niszą i nią pozostanie. Zanotowaliśmy 
bardzo duży postęp w zakresie eksportu produktów przemysłu spo-
żywczego, ale nadal trudno sprzedają się za granicą niektóre produkty 
żywnościowe pod polską marką. To nie jest zasłużone, bo mamy do-
bry, zmodernizowany przemysł spożywczy. Oferujemy dobrą jakość
i potrafi my produkować pod potrzeby klienta.

Jedna rzecz jest niesłychanie ważna – współczesne rolnictwo euro-
pejskie produkuje surowce rolnicze bardzo wysokiej jakości. Nigdy 
nigdzie na świecie tak nie było. Natomiast ludzie bardzo często pa-
trzą przez pryzmat tego, co kupują w sklepach. A to już jest coś zupeł-
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nie innego. Posłużę się przykładem: z jednej świni uzyskujemy dwie 
szynki. Jedna z nich może być przerobiona na wysokiej jakości szynkę, 
która dojrzewa po odpowiednich obróbkach parę miesięcy – w tym 
przypadku z 1 kg mięsa uzyskujemy np. pół kilograma ostatecznego 
produktu. Z kolei druga szynka niemal od razu trafi ła do hipermar-
ketu jako produkt wysokowydajny i w niej zawartość mięsa wynosi 
np. niewiele ponad 50 proc. Stąd cena np. poniżej 15 zł za kilogram. 
Oczywiście jeden i drugi produkt odpowiada zdrowotnym standar-
dom, ale jakość jest zdecydowanie różna. Natomiast ważne jest, by 
konsumenci mieli możliwość świadomego wyboru kupowanych pro-
duktów żywnościowych. Konsumenci często tego nie rozróżniają. UE 
wymusiła już konieczność zamieszczania tych informacji. Konieczne 
wydaje się określenie dalszych standardów. I tu mają być kolejne 
zmiany, m.in. szynką będzie mógł być nazywany produkt, który ma 
maks. 5 proc. wody. 

W ramach PROW na lata 2007-2013 

uzyskaliśmy 13,2 mld euro w skali kraju.

W przyszłej perspektywie alokacja też 

powinna być duża 

Rolnictwo konwencjonalne na pewno nie produkuje gorszych jako-
ściowo produktów od ekologicznych. Roślina nie rozróżnia, czy jon 
azotowy pochodzi z rozkładu obornika, czy nawozu mineralnego, jeśli 
te nawozy są dobrze przez rolnika stosowane, tzn. w odpowiednich 
terminach, w zależności od gleby. W związku z tym, że ludzi na świe-
cie przybywa, jesteśmy skazani na podnoszenie efektywności. Tylko 
trzeba to robić rozsądnie. W tzw. deklaracji warszawskiej naukowcy 
wskazali pewien kierunek, pod którym ja też się podpisuję. Deklaracja 
wskazuje na konieczność rozsądnej, opartej na nauce intensyfi kacji 
– tam, gdzie trzeba nawozić, stosujmy te środki. Nie ma innego roz-
wiązania. W XX w. liczba ludności na świecie wzrosła czterokrotnie. 
W XXI w. przybył jeszcze miliard, a powierzchnia użytków rolnych jest 
ta sama.

W ramach PROW na lata 2007-2013 wspiera się różnicowanie dzia-
łalności na obszarach wiejskich. Chodziło o stworzenie alternatywy 
dla ludzi odchodzących z rolnictwa. 

PROW nie rozwiąże wszystkich problemów na wsi polskiej. Według 
założeń, ok. 20 tys. benefi cjentów ma skorzystać ze wsparcia na róż-
nicowanie działalności, ze wsparcia na modernizację gospodarstw 
rolnych – niecałe 70 tys. benefi cjentów. Dotychczas ponad 40 tys. 
rolników uzyskało dofi nansowanie na modernizację gospodarstw,
z innych działań jeszcze mniej. To odpowiada tym procesom, które już 
zaszły. Na wsi tworzy się grupa gospodarstw rozwojowych. Przybywa 
gospodarstw powyżej 30 ha, ale mamy ich w całym kraju tylko 63 tys. 
Od 2002 r. do 2010 r. ogólna liczba gospodarstw zmalała o 20 proc. 
Najwięcej tych po 1-2 ha – ubyło ich ponad 30 proc. Gospodarstw do 
20 ha zmalało 17 proc., między 20-30 ha – 5 proc. Dopiero powyżej 
30 ha jest przyrost, ale w nich mamy 40 proc. użytków rolnych. 

Co najważniejsze, rolnictwo nie jest w stanie udźwignąć tej liczby 
osób, która jest teraz z nim związana, tj. pracujących i ich rodzin, czyli 
ok. 5 mln osób.

Ile gospodarstw się rozwija? 

Z badań wynika, że ok. 80 tys. gospodarstw w Polsce realizuje in-
westycje netto, czyli jest przyrost majątku. W pozostałych jest stan 
stagnacji lub recesji. I to już trwa kilka lat. I prędzej czy później poja-

wiają się problemy dochodowe. Dlatego tak ważne są miejsca pracy. 
Mamy dobre przykłady chociażby w Niemczech: Bawarii czy Badenii-
-Wirtembergii, gdzie było duże rozdrobnienie rolnictwa. W takich 
wsiach zostało po 1-2 rolników. Reszta ma pracę poza rolnictwem. 
Tam bardzo pomógł przemysł, który stworzył całą sieć kooperacyjną
i wprowadził innowacje, nowoczesne technologie. Tego wymaga tak-
że polska wieś.

Tymczasem, mimo pozytywnego oddziaływania PROW, na wsiach 
zachodzą procesy polaryzacji – gminy bogatsze robią się jeszcze bo-
gatsze i oddalają się od biednych. Ta różnica robi się coraz większa 
– dystansu niestety nie udaje się zmniejszyć.

Czyli PROW jest w stanie inicjować pewne procesy, ale nie jest w sta-
nie utrzymać trwałego rozwoju.  

PROW nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów wsi. Musiał-
by mieć 10 razy większy budżet. Duże są potrzeby zarówno rolnictwa 
(ich zaspokojenia nie można odkładać na później), jak i całej wsi, włą-
czając do tego sprawy społeczne. Polska ma za dużo użytków rolnych, 
by sobie pozwolić na zostawienie na boku rolnictwa. Czy za jakiś czas 
mamy się stać importerem produktów żywnościowych? Co ludzie na 
wsi będą robić? O rolnictwo trzeba dbać i je modernizować. Są pro-
blemy w ochronie środowiska, które przypisano do PROW. I są pro-
blemy socjalne oraz rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich. 
Jestem zwolennikiem ukierunkowywania PROW na modernizację 
rolnictwa, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału polityki spójności 
w rozwiązywanie problemów obszarów wiejskich. Większe powinno 
być zaangażowanie innych programów – regionalnych i krajowych.

Na wsi pojawia się nowa oferta, czego nie było – albo było w dużo 
mniejszym stopniu – przed akcesją . Dzięki Leaderowi ożywiono spo-
łeczność wiejską.  

Ożywienie jest bardzo dobre. Teraz trzeba jeszcze stworzyć większą 
ofertę miejsc pracy poza rolnictwem. Agroturystyka to ciekawy pro-
ces, ale w skali całego kraju ma znaczenie niszowe. W Polsce dobrze 
działających gospodarstw agroturystycznych jest kilka tysięcy. Każde 
miejsce pracy jest ważne. Ale problem dotyczy setek tysięcy ludzi
w całym kraju, którzy potrzebują nowych miejsc pracy. Bo jak nie, 
część mieszkańców wsi ulegnie społecznej alienacji – nauczy się żyć 
w niedostatku, co często prowadzi do tzw. dziedziczenia biedy, a to 
jest bardzo złe. Część wyjedzie za granicę, co pogarsza nam strukturę 
demografi czną i społeczno-zawodową, bo przecież kraj opuszczą lu-
dzie młodzi i z inicjatywą. 

Bierze Pan udział w projektowaniu działań pod nową perspektywę. 
Jak będzie wyglądać wsparcie działalności pozarolniczej?  

W obecnej perspektywie projektów na różnicowanie w kierunku 
działalności pozarolniczej ma być docelowo ok. 15 tys. i ok. 14 tys. 
benefi cjentów. Jeśli chodzi o mikroprzedsiębiorstwa – prawie 30 tys. 
projektów i 27 tys. benefi cjentów. Opracowywaliśmy nowe kryteria 
dostępu i w przyszłej perspektywie ma być trochę inaczej – te nowe 
działania mają się nazywać: „Pomoc w założeniu nowego przedsię-
biorstwa w działalności pozarolniczej” i „Inwestycje w działalność 
pozarolniczą”. W obecnym PROW jest ok. 40-50 tys. benefi cjentów, 
w kolejnym będzie podobnie, raczej nie więcej. Gdyby dzięki PROW 
udało się stworzyć kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, byłoby bardzo 
dobrze. Ale potrzeby są znacznie większe – utworzenie kilkuset ty-
sięcy miejsc pracy, bo takie są potrzeby, wpłynęłoby i na strukturę 
zatrudnienia, i na zasobność mieszkańców wsi. 

Rozmawiał Jerzy Gontarz 

Nasza euroPROWincja5

R

my

łe

a 

aj

e

2

e

yw

PR

m

zł

a

am

y

W 

p

k

a

na

2

rs

du

m

s

p

po

2

s

lo

O

y 

ej

b

ju

eż

7

w

a

20

u

w

c

al

zy

wi

ta

d 

kt

ma

k

pr

ow

W 20

sk

ok

la

ml

e

ża

W

13

p

yć

r

uz

W

07

o 

e 

n

,2

er

d

h 

ś

s

nn

ra

te

a 

e

ty

P

śm

sz

n

kr

a t

3

l

ac

a

 m

sp

u

W 0

k

k

OW

1

 p

by

u.

ż 

-

w

al

0

ur

wi

ra

zy

W

h

li

y

in

3

i 

cj

0

ro

ie

l

m

p

ż

a

ka

rz

w

W

u

1

a

a

at

ld

ek

a

W 

3

e

ć 

.



???Fo
t.

 L
G

D
 S

ol
id

ar
ni

 w
 P

ar
tn

er
st

w
ie

LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA    

Szlak Podkutej Szóstki – jedna z największych atrakcji turystycznych Solidarnych w Partnerstwie

Solidarni w Partnerstwie

Tereny sześciu gmin położonych we wschodniej części wo-
jewództwa wielkopolskiego, gdzie działa LGD Solidarni

w Partnerstwie, to kraina, którą poznaje się wszystkimi zmy-
słami. Zobaczyć tu można bujną przyrodę, piękne krajobrazy 
i ciekawe zabytki, poczuć zapach łąk i odetchnąć świeżym 
powietrzem, usłyszeć śpiew ptaków i szum lasu. Warto tu za-
smakować ciszy, spokoju oraz niespotykanych gdzie indziej 
przysmaków lokalnej kuchni.  

W skład powstałej w 2006 r. LGD Solidarni w Partnerstwie wchodzą 
gminy: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków
z powiatów konińskiego i tureckiego. Obecnie LGD zrzesza 196 człon-
ków reprezentujących sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy.

– Wspaniała przyroda oraz różnorodność i bogactwo dziedzictwa kul-
turowego na terenach naszej LGD zdeterminowały priorytety naszej 
strategii rozwoju. Postawiliśmy na turystykę i rekreację. Takie zresztą 
były też oczekiwania mieszkańców. Systematycznie rozbudowuje-
my infrastrukturę sprzyjającą rekreacji. Tworzymy bazę noclegową
i staramy się wypracować własną markę dla naszych produktów re-
gionalnych. Turystyka ma być źródłem dochodu dla mieszkańców tych 
okolic. A uzyskana w ten sposób stabilizacja ekonomiczna ma służyć 
poprawie jakości ich życia, m.in. poprzez możliwość edukacji i znale-
zienia pracy na lokalnym rynku – mówi Ireneusz Ćwiek, prezes LGD 
Solidarni w Partnerstwie.

Aktywni mile widziani

Obszar działania grupy to wymarzone miejsce dla lubiących aktywne 
formy wypoczynku. Szczególnie komfortowo poczują się tu rowerzy-

ści oraz miłośnicy jazdy konnej. Na jednych i drugich czekają bowiem 
profesjonalnie przygotowane trasy, z pełnym oznakowaniem oraz 
bazą wypoczynkową.

Obszar LGD Solidarni w Partnerstwie

to wymarzone miejsce dla lubiących

aktywne formy wypoczynku. Szczególnie 

komfortowo poczują się tu rowerzyści

i miłośnicy jazdy konnej 

– Mamy oznakowane trasy rowerowe o łącznej długości 150 km. Dzię-
ki uzyskaniu unijnych dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich stworzyliśmy Szlak Podkutej Szóstki, czerwony szlak tury-
styczny o długości 118 km. Pokonuje się go konno w tydzień. Po dro-
dze turyści mogą nie tylko podziwiać piękne widoki i zabytki. Mają 
też doskonałe warunki, aby chwilę odpocząć i dać wytchnienie zwie-
rzętom. Na trasie znajdują się stanice konne przystosowane do dłuż-
szego biwakowania, miejsca popasu, a także gospodarstwa agrotury-
styczne. Szlak Podkutej Szóstki to niewątpliwie jedna z największych 
atrakcji turystycznych naszej LGD – opowiada Ireneusz Ćwiek.

Co w trawie piszczy

Z pewnością to nie jedyna atrakcja, która może przyciągnąć gości
w progi Solidarnych w Partnerstwie. Aż 16 proc. terenu, na którym 
działa grupa, zajmują lasy. Obfi tują one nie tylko w zwierzynę łowną 
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Podczas cyklicznej imprezy „TURISA partnerstwo LGD-ów – siłą Wielkopolski” promowane są regiony partnerskie
grupy (Golina, 12 maja 2012 r.)

oraz grzyby, ale kryją też wiele rzadkich dziś roślin. Należą do nich 
znajdujące się pod ścisłą ochroną: dziewięćsił bezłodygowy, widłak 
wroniec, kosaciec syberyjski czy gnieździk leśny.

– Na naszym terenie znajduje się kilka parków krajobrazowych, m.in. 
Nadwarciański Park Krajobrazowy, a także parki w Tuliszkowie, Grzy-
miszewie i Grodźcu. W tym ostatnim podziwiać można m.in. stare 
dęby, których pnie osiągają w obwodzie 650 cm. Mamy też rezerwa-
ty przyrody, np. Ciświckie Bagna, gdzie występuje po kilka gatunków 
chronionych prawnie owadów, płazów, gadów i roślin. Na terenie LGD 
jest również 27 pomników przyrody. Są to stare drzewa i głaz narzuto-
wy. W gminie Golina wydzielono natomiast Specjalny Obszar Ochro-
ny Siedlisk „Ostoja Nadwarciańska”, należący do Sieci Natura 2000. 
Znajdują się tu 24 różnego rodzaju siedliska, w tym tygrzyka pasko-
wanego, rzadkiego pająka z rodziny krzyżakowatych, który objęty jest 
obecnie całkowitą ochroną – wylicza Ireneusz Ćwiek.

Potęga dziedzictwa

Kolejnym turystycznym atutem tego zakątka Wielkopolski jest róż-
norodność dziedzictwa kulturowego. Składają się na nie zarówno 
wytwory materialne w postaci zabytków architektury i malarstwa, jak
i kultywowane do dziś obrzędy oraz tradycje.

Siłą regionu jest lokalna kuchnia. Kilka 

tradycyjnych potraw zostało wpisanych do 

rejestru produktów regionalnych

– Zdajemy sobie doskonale sprawę z bogactwa historii i kultury na-
szych terenów. Dlatego też staramy się pozyskiwać dotacje na pro-
jekty związane z renowacją i rewitalizacją zabytkowych obiektów. 
Zrealizowaliśmy już m.in. takie projekty, jak przebudowa i rewitaliza-
cja domu Kossaka w Rychwale, przebudowa placu w Golinie oraz ada-
ptacja starego dworca w Tuliszkowie na bibliotekę i centrum edukacji 
turystycznej. Wspieramy też lokalnych twórców ludowych – wylicza 
prezes.

Na terenie LGD znajduje się 250 historycznych obiektów. Do rejestru 
zabytków wpisanych zostało 57. Najcenniejsze z nich to: pochodzący 
z XIX w. zespół pałacowo-dworski oraz 
drewniany kościół z XVII w. w Golinie, 
XV-wieczny kościół parafi alny w My-
śliborzu, zamek rychwałski, drewniana 
świątynia we wsi Kuchary oraz obraz 
Matki Bożej Pocieszenia z początku 
XVII w., znajdujący się w ołtarzu głów-
nym kościoła pod wezwaniem Matki 
Bożej Pocieszenia w Kawnicach.

– Elementem dziedzictwa kulturowe-
go, mającym duże szanse uzyskania 
statusu regionalnego produktu tury-
stycznego, jest lokalna kuchnia. Więk-
szość tradycyjnych potraw wytwarza-
na była dotychczas w gospodarstwach 
domowych na własne potrzeby. Dzięki 
różnym konkursom kilka z nich udało 
się wpisać na listę produktów trady-
cyjnych lub do rejestru produktów 
regionalnych. Nasze największe przy-
smaki to przyciemniany smalec, miody 
akacjowy, lipowy i spadziowy, rogal 

kasztelański, drożdżowy placek, a także gzik, plyndze, czernina, sza-
gówki, dziadówki, ślepe ryby, ser smażony, żur, kapuśnica, parzybroda 
– wymienia z nieukrywaną przyjemnością Ireneusz Ćwiek.

Promocja w partnerstwie

Nawet największe atrakcje turystyczne nie sprzedadzą się bez odpo-
wiedniej promocji – wiedzą o tym Solidarni w Partnerstwie i dlatego 
prezentują walory swojej małej ojczyzny zarówno na krajowych im-
prezach, takich jak targi Agrotravel w Kielcach, Tour Salon w Poznaniu, 
jak i na lokalnych dożynkach, festynach i okolicznościowych impre-
zach.

– W tym roku uczestniczymy razem z trzema innymi LGD i jesteśmy 
koordynatorem wspólnego projektu „Turystyczne uroki regionu inspi-
racją społecznej aktywności”. Całe przedsięwzięcie zainaugurowa-
ne zostało w maju br. w Golinie wydarzeniem pod hasłem „TURISA 
partnerstwo LGD-ów – siłą Wielkopolski”. Projekt, którego celem jest 
promocja i wzrost atrakcyjności regionów partnerskich, przewiduje 
zorganizowanie 4 imprez na terenie każdej z uczestniczących LGD, na 
których popularyzowane będą walory turystyczne partnerskiej grupy. 
Wspólny projekt ma się także przyczynić do poprawy warunków życia 
mieszkańców poszczególnych LGD poprzez doprowadzenie do zwięk-
szenia ruchu turystycznego oraz ożywienie aktywności i integracji 
lokalnych społeczeństw – podkreśla Ireneusz Ćwiek.

Projekt fi nansowany jest w całości ze środków Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013. – Dzięki uzyskanym funduszom 
zakupimy nośniki informacji turystycznej, takie jak gabloty multime-
dialne oraz infokioski, a także opracujemy i wydrukujemy materiały 
promocyjne dotyczące projektu współpracy. Opracowana zostanie 
również wspólna strona internetowa, prezentująca turystyczne atrak-
cje regionów. Tworzenie partnerskich powiązań pomiędzy lokalnymi 
grupami działania jest sposobem na przekazywanie dobrych praktyk, 
rozpowszechnianie innowacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń 
w lokalnym rozwoju obszarów wiejskich. To także dla każdego z part-
nerów projektu szansa na stworzenie nowego, kompleksowego i uroz-
maiconego produktu turystycznego – podkreśla prezes LGD. 

Iwona Połoz
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LGD Krajna nad Notecią. W szkole liderek uczestniczą wszystkie wielkopolskie LGD-y
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PROJEKT KSOW W WIELKOPOLSCE    

Liderki zdobywają
kompetencje
Wiejską świetlicę z kolorowych klocków da się wybudować 
nawet z zamkniętymi oczami, a jazz to muzyka nie tylko dla 
koneserów – przekonują się o tym uczestniczki tegorocznej 
edycji Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego.  

Projekt realizowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich w Wielkopolsce zapoczątkowano w 2010 r. Jego ce-
lem jest aktywizowanie kobiet do działań na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich oraz wspieranie tworzenia i rozwoju organizacji pozarządo-
wych na tych terenach. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

wytypowało Szkołę Liderek Rozwoju 

Lokalnego jako przykład dobrych praktyk

z Polski do prezentacji na konferencji

w Helsinkach

– Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego powstaje w ścisłej współpracy
z lokalnymi grupami działania. Przez dwa lata w projekcie wzięło 
udział 14 grup. Do tegorocznej edycji swój akces zgłosiło kolejnych 
17. Tak więc wszystkie LGD-y z Wielkopolski uczestniczą w projekcie. 

Sądzę, że stało się tak dzięki dobrej opinii na temat szkoły, przekazy-
wanej przez liderki szkolące się podczas wcześniejszych edycji. Dla 
nas to ogromny sukces, ale również wyzwanie. W tym roku zajęcia od-
bywają się niemal w każdy weekend od kwietnia do połowy grudnia.
O tym, że projekt jest udany, świadczy także wyróżnienie Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które wytypowało Szkołę Liderek Rozwoju 
Lokalnego do prezentacji na konferencji w Helsinkach, gdzie uznano 
ją za przykład dobrych praktyk z Polski – mówi Emilia Dunal, dyrektor 
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW.

Od marzenia do czynu

Zajęcia odbywające się w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokoso-
wie przeznaczone są dla kobiet aktywnie działających na obszarach 
wiejskich. Mają im pomóc w radzeniu sobie z zarządzaniem grupami 
ludzkimi oraz w rozwiązywaniu różnych sytuacji, także konfl iktowych. 
Szkolenia odbywają się w cyklu dwumodułowym. Na początek nowe 
uczennice zdobywają wiedzę z zakresu podnoszenia swoich kom-
petencji społecznych. Kolejne spotkanie poświęcone jest natomiast 
zagadnieniom prawno-fi nansowym, związanym z tworzeniem i dzia-
łaniem organizacji pozarządowych.

Moduł prawno-fi nansowy stanowi bardzo ważną część zajęć. Praw-
nik pomaga uczestniczkom szkoły zorientować się w gąszczu prze-
pisów określających zasady funkcjonowania stowarzyszeń, fundacji
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i organizacji pozarządowych. O tym, jak ważna jest znajomość prawa, 
świadczy szeroko dyskutowana na zajęciach kwestia zbiórek publicz-
nych i loterii. Tego typu przedsięwzięcia, organizowane spontanicznie 
i w jak najlepszej wierze na lokalnych festynach, ale bez uzyskania 
uprzednio wymaganych zezwoleń, mogą zostać uznane za przestęp-
stwo w myśl znowelizowanej tzw. ustawy hazardowej. Liderki poznają 
też zasady księgowości, gdyż organizacje pozarządowe muszą prowa-
dzić ją w taki sam sposób, jak podmioty gospodarcze.

W tym roku odbyły się już 34 szkolenia, w których udział wzięło oko-
ło 400 przedstawicielek wielkopolskich LGD. – W części dotyczącej 
kompetencji społecznych panie uczą się m.in., jak zarządzać czasem 
i w jaki sposób zmotywować zespół do działania. Poznają różne typy 
osobowości, a na zajęciach praktycznych, np. tych z klockami, z któ-
rych pod wodzą liderki miały zbudować wiejską świetlicę, ćwiczyły 
komunikację werbalną i niewerbalną. Grupy są zdyscyplinowane
i z zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Te panie naprawdę chcą 
działać, podnosić swoje kompetencje i szukają innowacyjnych roz-
wiązań. Taki właśnie powinien być lider, czyli ktoś, kto wskazuje kie-
runek. Bo jeśli chcesz wybudować okręt, nie skrzykuj ludzi po to, aby 
kazać im zbierać drewno, lecz naucz ich marzyć o bezkresnym oceanie 
– opowiada Anna Serbin, prowadząca zajęcia trenerka biznesu.

Dobre praktyki z muzyki

Po intelektualnym wysiłku, jak w każdej szkole, czas na przerwę.
W Rokosowie intensywny dzień wypełniony nauką kończy kameral-
ne spotkanie przy świecach w pałacowej restauracji. Tradycją Szkoły 
Liderek Rozwoju Lokalnego stały się podczas tych wieczorów prezen-
tacje dobrych praktyk, które wieńczą kolejne cykle zajęć. W tegorocz-
nej edycji jest to koncert jazzowy organizowany przez fundację „Pro 
Musica” z Leszna, która zajmuje się edukacją muzyczną dzieci i mło-
dzieży z obszarów wiejskich. Założycielką fundacji jest wokalistka jaz-
zowa i to właśnie ona, pięknie śpiewając, przybliża ten gatunek mu-
zyki uczestniczkom naszej szkoły. Dla wielu pań to pierwszy kontakt

z jazzem na żywo. Teraz podkreślają, że dzięki koncertowi zrozumiały 
i polubiły tę muzykę. Przekonały się również, że praca w organizacji 
pozarządowej nie przeszkadza w rozwijaniu własnych pasji i realizo-
waniu się, np. przez sztukę.

Po szkoleniu prawno-fi nansowym chwilą wytchnienia, ale i nauki dba-
nia o siebie oraz tworzenia odpowiedniego wizerunku, są spotkania
z wizażystką, kosmetyczką i stylistką.

Ta szkoła da się lubić

Podczas wykładów odbywających się w salach rokosowskiego pałacu 
czas biegnie szybko. Nie ma miejsca na nudę, a zmęczenia po prostu 
się nie czuje. Podkreślają to zgodnie wszystkie uczestniczki szkolenia. 
Niektórym nawet żal, że trwa ono tak krótko.

– Fantastyczne jest to, że na zajęciach nie siedzi się i nie duma, lecz 
bierze w nich czynny udział. Niekonwencjonalny sposób przekazywa-
nia wiedzy to kolejny atut tej szkoły. Niekiedy bardzo trudnych za-
gadnień uczymy się przez zabawę. Mnie szczególnie zaciekawiło roz-
różnienie typów osobowości. Dzięki temu lepiej będę teraz rozumieć 
siebie i innych – mówi Jolanta Floraszek z Gostynia.

Podobnego zdania jest też Dorota Jaśkowiak z Rakoniewic. Doda-
je jednak, że oprócz uczestnictwa w ciekawych zajęciach, spotkania
w ramach projektu pozwalają także nawiązać nowe znajomości, 
wymienić się doświadczeniami i przeanalizować problemy dnia co-
dziennego, które – choć różne – często okazują się podobne. – Wiedza
i umiejętności zdobyte na szkoleniu z pewnością przydadzą się
w naszych działaniach. Udział w projekcie dodał mi energii do dalszej 
pracy – podkreśla Emilia Kaczmarek z Grodziska Wielkopolskiego.

Negocjacje dla zaawansowanych

Pod koniec września br. rozpoczęły się w Szkole Liderek zajęcia na 
drugim poziomie zaawansowania. Biorą w nich udział przedstawiciel-
ki 4 LGD, które uczestniczyły w pierwszej edycji projektu. Tym razem, 
zgodnie z sugestiami uczestniczek, szkolenia dotyczą sztuki negocja-
cji. Oprócz teorii planowane są także zajęcia ruchowe, które mają słu-
żyć doskonaleniu mowy ciała.

Jeśli chcesz wybudować okręt, nie skrzykuj 

ludzi po to, aby kazać im zbierać drewno, 

lecz naucz ich marzyć o bezkresnym oceanie 

– przekonują się uczestniczki zajęć

w Rokosowie

– Powoli przygotowujemy się do konferencji podsumowującej re-
alizację projektu „Szkoła liderek rozwoju regionalnego”. Wiemy, że 
efektem zajęć w Rokosowie jest nie tylko zdobyta przez ich uczest-
niczki wiedza, ale także nawiązane tam kontakty i współpraca między 
lokalnymi organizacjami. Często okazuje się, że wspólnie łatwiej coś 
zorganizować, stworzyć i zmienić na lepsze. Mamy informacje o wielu 
przedsięwzięciach, których pomysł narodził się na zajęciach w szkole 
liderek. Teraz chcemy dowiedzieć się jak najwięcej o tych działaniach 
i planujemy ogłosić konkurs na najlepszą inicjatywę zrealizowaną 
przez liderki rozwoju regionalnego. W drugim konkursie wyłonimy 
najlepszy hymn wszystkich liderek – zapowiada Emilia Dunal. 

Iwona Połoz
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Zajęcia z wizażystką łączą przyjemne z pożytecznym



Wystawa marokańskiego rzemiosła w świetlicy w Pomarzanach Fabrycznych 
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Naczynia połączone

Od zarania dziejów mieszkańcy wspólnot mieli potrzebę 
przebywania ze sobą. Taką potrzebę widać do tej pory 

szczególnie na polskiej wsi. Tradycyjnym miejscem spotkań 
mieszkańców wsi były i są świetlice – podkreśla Grzegorz Si-
wiński, lider Grupy Odnowy Wsi w Pomarzanach Fabrycznych.  

Siodło wielbłąda, tradycyjne łapcie berberskie, szkatułki, marokań-
skie narzuty, dżelaby. Na zdjęciach marokańskie miasta-perły: Rabat, 
Fez, Casablanka. W tak egzotyczną podróż zaprosiła w sierpniu tego 
roku… świetlica w Pomarzanach Fabrycznych. Co istotne – przybył 
tłum zainteresowanych. Okazuje się, że niebanalne pomysły, jak wy-
stawa tradycyjnego rękodzieła marokańskiego, mogą wywołać na wsi 
furorę. A to poniekąd wykorzystanie potencjału lokalnego – autorkami 
wystawy były pochodzące z Pomarzan mieszkanki Rabatu. – Obalamy 
mity, że tego typu inicjatywy są zarezerwowane wyłącznie dla ośrod-
ków miejskich – mówi Ewa Ochędalska, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kłodawie, który jest administratorem budynku i zarządcą.

Sami swoi

Świetlica w Pomarzanach została zbudowana na przełomie lat 70.
i 80. ubiegłego wieku dzięki zaangażowaniu m.in. Wiesławy Olczyk, 
obecnej sołtys wsi i szefowej Koła Gospodyń Wiejskich. Po gruntow-
nym remoncie ponownie została oddana od użytku w październiku 
2011 r. i od tej pory tętni życiem i inicjatywami. – W roku 2012 odbyły 
się np. spotkania z cyklu „Pielgrzym rowerowy” z Włodzimierzem Ko-
walczykiem, należącym do grupy „Solnych cyklistów”. Zorganizowa-
liśmy wystawę „Twórcy z Pomarzan” (prace na szydełku i na drutach), 
spotkania z Anną Stanisławską, poświęcone rzeźbieniu w owocach
i warzywach bądź składaniu serwetek, zajęcia z papieroplastyki – 
wymienia Ewa Ochędalska. – Przez ten czas przygotowaliśmy też 
dla dzieci półkolonie zimą, w ramach których odbył się konkurs na 

najładniejsze origami „Z kartki papieru robią cuda”. W maju odbyły 
się warsztaty origami dla klas I, II i III Szkoły Podstawowej w Górkach 
z okazji Dnia Matki. Odbył się także konkurs „Najpiękniejsza Kartka 
Wielkanocna”. 

Dobra współpraca kilku sąsiednich sołectw 

może przynieść wymierne efekty dla 

wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza gdy 

każda z wiosek ma coś do zaoferowania

Tutaj przeprowadzane są szkolenia dla rolników, organizowane przez 
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. I – rzecz jasna – narady 
Grupy Odnowy Wsi, kierowanej przez Grzegorza Siwińskiego. – Dobrze 
się stało, że w ostatnich latach powstało szereg programów wspiera-
jących remonty bądź budowy nowych świetlic, placów zabaw, boisk 
sportowych, parków i innych miejsc integracji. Świetlica, chcąc spełnić 
swe kulturalne zadania, powinna być dostępna każdego dnia. Koszty 
związane z budową, a następnie eksploatacją, są znaczne. Należy więc 
już na etapie planowania mieć świadomość, w jakim celu ją chcemy 
posiadać: czy dlatego, że „oni” mają, to i „nam” się należy? – zaznacza 
Grzegorz Siwiński. – Warto podkreślić, że jedna świetlica może słu-
żyć kilku sąsiednim wioskom. Przydałyby się programy wspierające 
wspólne inwestycje, a potem wspólne korzystanie. Dobra współpraca 
kilku sąsiednich sołectw może przynieść wymierne efekty dla wszyst-
kich zainteresowanych, szczególnie w sytuacji, gdy każda z wiosek ma 
coś do zaoferowania, np. jedna ma świetlicę, inna – plac zabaw, kolej-
na – boisko sportowe. To mogłoby być swoiste partnerstwo sołectw. 
Niestety zbyt wiele wiejskich domów kultury powstałych w ostatnich 
czasach w ramach Odnowy Wsi jest martwych. Nam się udało. 

Alfa, czyli początek

Ubiegły rok był szczególny dla mieszkańców Pomarzan z jeszcze jed-
nego powodu. Oddano wówczas do użytku także Rodzinny Park Roz-
rywki „Alfa” (www.pomarzanyfabryczne.eu). – Były dyplomy, wyróż-
nienia, podziękowania dla wszystkich, którzy wzięli udział w realizacji 
projektu. Najważniejszy był jednak śmiech dzieci, zabawy, konkursy… 
Takie momenty sprawiają, że chce się odnawiać nasze wsie, bo widać 
tę prawdziwą oddolną iskrę, taką pospolitą inicjatywę – wspomina 
Magdalena Bawej z Urzędu Gminy w Kłodawie. – Dziś Park „Alfa” sta-
nowi rozrywkowo-rekreacyjne zaplecze dla świetlicy w Pomarzanach, 
ale jest też wspaniałym miejscem rekreacji dla mieszkańców okolicz-
nych wiosek, a „tubylcy” chętnie dzielą się swoją inicjatywą i dumni 
są z tego, że obiekt służy tworzeniu więzi i budowaniu tożsamości 
wspólnoty wiejskiej – dodaje.

Warto podkreślić, że miejsce docenia nie tylko środowisko lokalne.  
Projekt „Rodzinny Park Rozrywki Alfa” był laureatem I Edycji Konkur-
su „Wielkopolska Odnowa Wsi” oraz zwycięzcą konkursu „Wieś Wiel-
kopolska – Wsią Europejską”, organizowanego przez Departament 
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW. 

Agata Rokita
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Czym chata bogata…

Na tegorocznych Dożynkach Prezydenckich w Spale, od-
bywających się 15-16 września, tradycyjnie nie zabrakło 

naszego regionu. Podczas święta plonów województwo za-
prezentowało swój potencjał, który tworzą przede wszystkim 
ludzie. To właśnie gospodarność mieszkańców Wielkopolski 
oraz ich entuzjazm w działaniu od wieków przekładają się na 
zasobność tutejszych spiżarni i bogactwo regionalnej kultury.  

– Tłumy dożynkowych gości odwiedzających stoisko Wielkopolski
w Miasteczku Regionów to najlepszy dowód na to, że z tego przyczół-
ka naszego województwa w Spale emanuje pozytywna energia. U nas 
nie tylko można zakosztować specjałów regionalnej kuchni, ale także 
spotkać wspaniałych ludzi, na przykład takich, jak panie ze Stowarzy-
szenia Gminnej Rady Kobiet z koła w Izdebkach – podkreślał Tomasz 
Bugajski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Kowal szczęście wykuwa

Najważniejszymi gośćmi dożynek w Spale byli oczywiście prezydent 
RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką. Para prezydencka rozpo-
częła w niedzielę swoją wizytę od przechadzki Aleją Twórców Ludo-
wych. I w tym miejscu Wielkopolska miała także swoją godną repre-
zentację. Uwagę prezydenta od razu przykuł, jak na kowala przystało, 
Zdzisław Matysiak-Kempa ze wsi Stare. – Widzę, że kowal tu szczęście 
wykuwa – żartował Bronisław Komorowski, dziękując panu Zdzisławo-
wi za podarowaną podkowę.

Tłumy dożynkowych gości odwiedzających 

nasze stoisko w Miasteczku Regionów 

potwierdziły, że z Wielkopolski emanuje 

pozytywna energia

Prezent dla głowy państwa przygotował także Jan Kułakowski, stolarz 
ze Swarzędza, który realizuje swe artystyczne pasje, tworząc repro-
dukcje dzieł znanych malarzy techniką intarsji. Bronisławowi Komo-
rowskiemu wręczył wykonaną w ten sposób replikę obrazu Alfreda 
Wierusza-Kowalskiego z cyklu „Polowanie z chartami”.

Panią prezydentową zainteresowały natomiast wspaniałe koronki
i czepce, wykonywane w tradycyjny sposób przez Beatę Kabałę z Kro-
bi. Anna Komorowska otrzymała też glinianego aniołka, ulepionego 
przez jedno z dzieci uczestniczących w warsztatach rękodzielniczych, 
organizowanych przez Fundację Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda 
Teofi la Hałasa. Tę instytucję, w skład której wchodzi unikatowe w Pol-
sce Muzeum Stolarstwa, prezentował w Spale prezes fundacji Marek 
Hałas.

Łobżenica mlekiem stoi

Piękno krajobrazu i naturalne walory województwa wielkopolskiego 
przybliżały przybyszom z innych stron kraju wiklinowe wnętrze sto-
iska oraz zgromadzone tu kwiaty i owoce. Wokół pachniało swojskim 
jadłem.

Na wielkopolskim stole w tym roku sporo miejsca zajęły wyroby Okrę-
gowej Spółdzielni Mleczarskiej z Łobżenicy, która w październiku bę-
dzie obchodzić 120-lecie istnienia. – Dożynkowych gości częstujemy 
naszymi najlepszymi produktami. Są to przede wszystkim różnego 
rodzaju sery twarogowe, jogurty naturalne i owocowe oraz śmietany 
i kefi ry. Mamy też masło wytwarzane według tradycyjnej receptury, 
czyli ze śmietany ukwaszonej – mówił wiceprezes spółdzielni Tomasz 
Gryczka. 

Były też oczywiście inne przysmaki – śledzie w oleju rydzowym, kali-
skie andruty oraz wszelakiego rodzaju mięsa, wędliny i pasztety wy-
twarzane przez zakłady w Śmiełowie, Łukowie i Koziegłowach.

Dla ducha Wiwaty

Kiedy jedni poznawali Wielkopolskę przez żołądek, inni cieszyli oczy 
i uszy występami regionalnych zespołów. Do tańca porywał zespół 
młodzieżowy „Wiwaty” z Pobiedzisk, Kapela z Orliczka odkrywała 
piękno ludowej wielkopolskiej muzyki w nowej, oryginalnej aranżacji. 
Taniec z biczami z okolic Kalisz prezentował m.in. Regionalny Zespół 
Pieśni Tańca „Tursko”, a folklor w jego dawnej postaci przedstawił ze-
spół „Cekowianki”.

Iwona Połoz
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U nas nie tylko można zakosztować specjałów regionalnej kuchni, ale także 
spotkać wspaniałych ludzi – podkreślał na dożynkach Tomasz Bugajski 

Fot. Iw
ona Połoz

Widzę, że kowal tu szczęście wykuwa – żartował Bronisław Komorowski, 
dziękując Zdzisławowi Matysiakowi-Kempie za podarowaną podkowę
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Drużyna wielkopolska podobnie jak rok temu zdobyła najwięcej złotych medali
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PROJEKT SIECIOWY KSOW    

Wielobój inspiracji

– Pragnę podkreślić ogromną rolę inicjatyw organizowanych 
przez samorządy lokalne. Niech spartakiada będzie okazją 
nie tylko do sportowej rywalizacji, ale także do prezentacji 
własnych projektów z dziedziny sportu i turystyki oraz za-
poznania się z dobrymi praktykami innych regionów – tymi 
słowami otworzyła II Letnią Spartakiadę KSOW Emilia Dunal, 
dyrektor Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego. – Życzę wszystkim, by prze-
żyli tu najpiękniejsze emocje sportowe, a przy tym nawiązali 
kontakty, które zaowocują realizacją kolejnych projektów 
sieciujących.  

Pierwsza spartakiada odbyła się w czerwcu 2011 r. w Kozienicach. 
Najwięcej medali powędrowało wówczas do Wielkopolski, dlate-
go naszemu regionowi przypadł w udziale zaszczyt organizowania 
drugiej edycji imprezy. Zawody zorganizowane przez wielkopolski 
Sekretariat Regionalny KSOW przy udziale Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi odbyły się 6-8 września 2012 r. w ośrodku sportowym 
w Jarocinie. 

W zdrowym ciele…

W skład reprezentacji Wielkopolan weszli przedstawiciele Sekretaria-
tu Regionalnego KSOW, LGD: Wielkopolska z Wyobraźnią i Solidarni
w Partnerstwie oraz partnerów KSOW – miesięcznika „Nasza Wielko-
polska“ i współpracującej z Urzędem Marszałkowskim fi rmy szkole-
niowej IT School. 

Rozpiętość wiekowa zawodników była szeroka. Najmłodsi – z drużyny 
ZMW – mieli po 17 lat. Najstarsi sportowcy to 59-letni Włodzimierz 
Matosz i o rok od niego młodszy Ryszard Mazur z LGD Dolna Widawa 
na Dolnym Śląsku. Obaj startowali m.in. w biegach, piłce nożnej, wod-
nej i siatkówce. – Warto być aktywnym. Sport to świetny sposób na 
zachowanie formy – mówią ze śmiechem w chwili przerwy w rozgryw-

kach tenisa stołowego. Robert Iwiński, kapitan drużyny wielkopolskiej, 
to z kolei najbardziej wszechstronny zawodnik spartakiady. Startował 
we wszystkich dyscyplinach, prócz biegu przełajowego. Z zawodu 
nauczyciel wf w gimnazjum w Golinie, udziela się w LGD Solidarni
w Partnerstwie, w której zajmuje się współorganizacją lokalnych im-
prez sportowych: spartakiad gminnych czy rajdów rowerowych.

Integracja poprzez sport to nie jedyny

bardzo skuteczny sposób zacieśniania 

kontaktów między aktywistami LGD

Spartakiada rozpoczęła się zawodami lekkoatletycznymi (biegi krót-
kie, sztafeta i bieg przełajowy) oraz turniejem tenisa stołowego. So-
bota upłynęła pod znakiem wieloboju drużynowego oraz rozgrywek 
piłkarskich – odbyły się turnieje piłki nożnej, wodnej i siatkówki. Na 
zakończenie – w niedzielny poranek – rozegrano turniej koszykówki.

Łącznie w zawodach wzięło udział 80 osób. Przybyły drużyny z czte-
rech województw: oprócz gospodarzy byli to przedstawiciele Mazow-
sza, Dolnego Śląska i Podlasia, grupa reprezentantów Sekretariatu 
Centralnego KSOW i Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 
oraz ekipa Związku Młodzieży Wiejskiej.

– Będziemy zachęcać, by w kolejnej spartakiadzie wzięła udział więk-
sza liczba regionów. Trzeba wziąć pod uwagę, że stworzenie np. dru-
żyny piłkarskiej nie jest proste w warunkach, kiedy zawodnicy-ama-
torzy rozsiani są po całym województwie i na co dzień nie mają okazji 
i możliwości organizowania wspólnych treningów. Pragnę przy tym 
podkreślić, że uczestnicy spartakiady to nie tylko pracownicy sekreta-
riatów KSOW (tych jest zresztą za mało, by stworzyć drużynę, gdyż są 
to na ogół 2-4 osoby w każdym z województw), ale przede wszystkim 
przedstawiciele partnerów z wszystkich trzech sektorów: instytucjo-

nalnego, społecznego i gospodarcze-
go – mówi Beata Szybińska, kierownik 
Zespołu Koordynacji KSOW w Funda-
cji Programów Pomocy dla Rolnictwa 
FAPA.

… twórczy duch

Współpracy w ramach tzw. projektów 
sieciujących oraz prezentacji naj-
lepszych praktyk z dziedziny sportu
i turystyki poświęcone było piątkowe 
forum. Zawodnicy szczelnie wypełnili 
salę konferencyjną, by poznać najlep-
sze projekty realizowane przez part-
nerów z innych stron kraju.

Rozpoczął gospodarz – Leszek Mazu-
rek, prezes miejsko-gminnej spółki Ja-
rocin Sport – który zaprezentował jej 
osiągnięcia w dziedzinie rozbudowy 
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infrastruktury sportowej: boiska trawiaste 
i sztuczne, aquapark, halę sportową, no-
woczesne sale gimnastyczne w szkołach. 
To właśnie w obiektach spółki odbywała 
się spartakiada. Następnie Andrzej Kale-
niewicz z Departamentu Sportu i Turystyki 
w wielkopolskim Urzędzie Marszałkow-
skim zapoznał zebranych z ofertą aktyw-
nej turystyki w naszym regionie. – Jedni 
mają góry, inni mają morze… A cóż intere-
sującego może zaproponować Wielkopol-
ska? – zapytał z nutą prowokacji. W odpo-
wiedzi przedstawił Wielkopolski System 
Szlaków Rowerowych – zunifi kowaną sieć 
bezpiecznych, dobrze oznakowanych dróg 
o łącznej długości 1800 km, które prowa-
dzą cyklistów przez najbardziej malowni-
cze okolice regionu. Imponujący jest pro-
jekt GPS Wielkopolska, który oferuje m.in. 
bezpłatne cyfrowe mapy topografi czne, 
przewyższające dokładnością wszystkie 
dostępne mapy komercyjne, a dodatkowo 
sprzężone z systemem nawigacji satelitar-
nej. Elementem systemu są też darmowe 
przewodniki turystyczne przeznaczone na 
urządzenia mobilne.

Wśród projektów prezentowanych w części poświęconej najlepszym 
praktykom znalazły się przedsięwzięcia różnorodne pod względem
i tematyki, i wielkości. Interesującą ofertę mają nawet pojedyncze, za 
to aktywne i pomysłowe gospodarstwa agroturystyczne. – Jak widać, 
także niewielkie inicjatywy mogą liczyć na wsparcie PROW – podkre-
ślił Marcin Rzońca z mazowieckiego Sekretariatu Regionalnego KSOW, 
przedstawiając projekty „Chata za wsią” i „Grzybowa Arka”. Inne tego 
typu inicjatywy to „Ginące zawody” oraz „Prywatne Muzeum Kur-
piowskie”, realizowane w Kadzidle, w sercu Puszczy Zielonej. 

Wielkopolski System Szlaków Rowerowych 

o łącznej długości 1800 km prowadzi 

cyklistów przez najbardziej malownicze 

okolice regionu

Odmienny charakter ma projekt WARTA – „Wspólna Animacja Roz-
woju Turystyki Aktywnej”, który przedstawił Jan Wujczak z Depar-
tamentu PROW wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Jest to 
wspólne przedsięwzięcie trzech lokalnych grup działania: Unii Nad-
warciańskiej, Z Nami Warto i Zaścianka, które chcą wykorzystać swe 
położenie nad Wartą do rozwoju turystyki. Festyn rycerski w Zatomiu 
Starym (gmina Międzychód) to z kolei przykład inicjatywy, która pod-
nosi atrakcyjność turystyczną miejscowości i jednocześnie integruje 
lokalną społeczność.

Przedstawiciele Dolnego Śląska porwali słuchaczy multimedialną 
prezentacją na temat biegu „Szlakiem Wygasłych Wulkanów”. Miro-
sław Kopiński ze Stowarzyszenia MKS Aurum Kobud w Złotoryi poka-
zał, jak dzięki oddolnej inicjatywie i entuzjazmowi garstki zapaleńców 
skromna początkowo impreza sportowa w ciągu trzech lat przerodziła 
się w kilkudniowe wydarzenie z licznymi akcjami towarzyszącymi, na 
które przyjeżdża kilka tysięcy uczestników z całej Polski. To tylko je-
den z przykładów współpracy organizacji społecznych, władz samo-
rządowych oraz podmiotów gospodarczych z Dolnośląskiego.

Przykład projektu o ogromnym rozmachu – także technicznym i infra-
strukturalnym – zaprezentował przedstawiciel Podlasia. O Wojewódz-
kim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Szelment” na Suwalszczyźnie opo-
wiedział Janusz Andruczyk ze Stowarzyszenia Północno-Wschodnia 
Lokalna Grupa Działania „Szelment”. Na Jasionowej Górze nad jezio-
rem Szelment Wielki znajduje się 8 wyciągów narciarskich, oświetlo-
ne trasy zjazdowe o różnym stopniu trudności, wypożyczalnie sprzętu 
sportowego oraz baza noclegowa i gastronomiczna. Projekt tak bar-
dzo się spodobał, że z sali padła propozycja zorganizowania sparta-
kiady zimowej KSOW, żywo podchwycona przez słuchaczy.

Zintegrowani w sieci

Dla większości prelegentów prezentacje na forum nie były jedynym 
wystąpieniem przed pozostałymi uczestnikami spartakiady. Mieli 
bowiem okazję zebrać oklaski raz jeszcze: tym razem jako medaliści, 
uroczyście dekorowani – niektórzy nawet wielokrotnie – przez bur-
mistrza Jarocina, Stanisława Martuzalskiego. – Skoro kilku prelegen-
tów rozpoczynało swe wystąpienia od wspomnień sprzed lat, kiedy 
to przyjeżdżali do Jarocina na festiwal muzyczny, to wybór miejsca 
spartakiady najwyraźniej był trafi ony – zażartował. – Cieszę się, że 
zawody odbywają się w miejscu, które budzi pozytywne skojarzenia. 
Jesteśmy doskonale przygotowani na tego rodzaju imprezy, dlatego 
chętnie powitamy uczestników spartakiady także za rok. 

– Integracja poprzez sport to nie jedyny, ale na pewno bardzo sku-
teczny sposób zacieśniania kontaktów między aktywistami LGD oraz 
wszystkimi, którzy zaangażowani są w działalność KSOW – podsumo-
wała Katarzyna Laskowska, naczelnik Wydziału KSOW i Komunikacji 
MRiRW. – A kontakty te są niezmiernie istotne, gdyż w KSOW kładzie-
my duży nacisk na tzw. projekty sieciujące. Ich ideą jest współpraca 
podmiotów społecznych, gospodarczych i instytucjonalnych na po-
ziomie zarówno regionalnym i lokalnym, jak i krajowym. Bez współ-
pracy instytucji samorządu lokalnego z organizacjami społecznymi
i sektorem gospodarczym niemożliwy jest harmonijny rozwój wsi, 
który jest przecież głównym celem KSOW.

Grzegorz Kmita

Uczestnicy spartakiady udowadniają, że w każdym wieku warto być aktywnym

Fot. M
aciej Zakrzew

ski



Fo
t.

 U
rz
ąd

 M
ia

st
a 

i G
m

in
y 

w
 K
ło

da
w

ie
WIELKOPOLSKA ekoPROWincja    

14Nasza euroPROWincja

Rady na odpady

Kwestia zagospodarowania odpadów jest szczególnie 
ważna z racji nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. 
Potocznie nazywana „rewolucją śmieciową”, nakłada ona na 
władze gmin nowe obowiązki w zakresie odbioru i utylizacji 
odpadów.  

Recykling górą

Gmina Kłodawa, położona na wschodnim krańcu Wielkopolski, w po-
wiecie kolskim, znana jest przede wszystkim z największej w Polsce 
czynnej kopalni soli. Realizowany tu projekt „Zakup środka transportu 
oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w celu rozbudo-
wy wiejskiego systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komu-
nalnych” otrzymał najwyższą punktację w II naborze wniosków do 
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
w dziedzinie tworzenia systemu zbioru, segregacji i wywozu odpa-
dów komunalnych. W ramach projektu zakupiono specjalistyczny cią-
gnik oraz 16 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. – Wyni-
kało to z potrzeby rozszerzenia zakresu działalności, w szczególności 
na obszarze wiejskim. W 7 miejscowościach, gdzie zostały ustawione 
pojemniki, wcześniej nie była prowadzona selekcja odpadów. Obję-
cie zasięgiem nowego obszaru, zamieszkanego przez 2,1 tys. miesz-
kańców, wiązało się z koniecznością doposażenia Zarządu Budynków
i Usług Komunalnych w Kłodawie, który odpowiada za zbiórkę od-
padów w gminie – wyjaśnia Monika Michalak, referent ds. funduszy 
europejskich i zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kłodawie.

Zakupiony pojazd to ciągnik o mocy 82 KM z napędem na 4 koła oraz 
trójpunktowym układem zawieszenia, umożliwiającym współpracę 
z innymi urządzeniami. Wyposażony jest również w przedni i tylny 

wałek odbioru mocy, służący do napędu maszyn nieposiadających 
własnego silnika. – Ciągnik jest używany do zadań związanych ze 
zbiórką odpadów segregowanych: szkła, plastiku typu PET oraz pa-
pieru. Jako nowoczesny sprzęt wielofunkcyjny uczestniczy również
w „akcji zima”. Używany jest przede wszystkim na drogach wiejskich. 
Jest wyposażony w napęd na obie osie, więc może poradzić sobie
w naprawdę trudnych warunkach – mówi Piotr Michalak, dyrektor Za-
rządu Budynków i Usług Komunalnych.

W gminie Kłodawa z każdą selektywną 

zbiórką przybywa odpadów segregowanych, 

które są coraz lepiej posortowane. Korzyści 

ekonomiczne idą tu w parze z ekologią oraz 

przepisami prawnymi
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Ciągnik jest używany do zbiórki odpadów segregowanych: szkła, plastiku 
typu PET oraz papieru

Pojemniki na surowce wtórne współtworzą krajobraz współczesnej wsi
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16 kolorowych kontenerów o pojemności 2,5 m, wykonanych
z wysokiej jakości żywic poliestrowych, zostało ustawionych w miej-
scowościach: Leszcze, Rgielew, Łążek, Bierzwienna Krótka, Dębina, 
Pomarzany Fabryczne oraz Krzykosy. Po 2 latach, które minęły od za-
kupu ciągnika i pojemników na surowce wtórne, efekty są widoczne.
– Mieszkańcy z początku dość nieufnie podchodzili do nowości, jed-
nak należy podkreślić, że z każdą selektywną zbiórką przybywa od-
padów segregowanych i są coraz lepiej posortowane. Cieszy nas, że 
świadomość ekologiczna rośnie, a co za tym idzie, znacznie zwiększa-
ją się ilości odpadów segregowanych, przeznaczonych do sprzedaży 
recyklerom – nie kryje zadowolenia dyrektor Michalak.

– Korzyści ekonomiczne idą tu zresztą w parze z ekologią oraz prze-
pisami prawnymi. Zmiana ustawy o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach wymusza wiele działań edukacyjnych, informacyjnych,
a przede wszystkich szybką zmianę i podniesienie świadomości eko-
logicznej mieszkańców. Mamy satysfakcję z tego, że uczymy miesz-
kańców segregacji odpadów. Tłumaczymy, że jest to potrzebne i opła-
calne, a na dłuższą metę po prostu nieuniknione – podkreśla dyrektor 
ZBiUK.

Odpady (bez)problemowe

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, gruz ceglany i betonowy, 
akumulatory i baterie, przeterminowane leki, stare opony, substancje 
niebezpieczne czy wreszcie odpady wielkogabarytowe – to wszystko 
można składować w punkcie zbiórki odpadów problemowych w Wita-
szyczkach pod Jarocinem. Przyjmowane są tam również posortowane 
odpady szklane, plastikowe (PET, chemia gospodarcza) i makulatura.

W ciągu 2,5 roku od otwarcia gratowiska 

w Witaszyczkach liczba klientów 

korzystających z punktu wzrosła o prawie 

280 proc. 

Klienci fi rm wywozowych, które podpisały umowę z Zakładem Go-
spodarki Odpadami w Jarocinie, mogą pozostawić odpady bezpłatnie. 
Pozostałe osoby wnoszą niewielkie opłaty, lecz jest to i tak o wiele 
tańsze niż zamawianie spe-
cjalnego kontenera w celu 
pozbycia się niepotrzebnego 
mebla czy kilku worków gruzu. 
Pozostawianie odpadów pro-
blemowych na gratowisku to 
tani, a zarazem legalny sposób 
na ich pozbycie się, w przeci-
wieństwie do wyrzucania ich 
do zwykłych pojemników lub, 
co gorsza, do lasu.

W ciągu 2,5 roku od otwarcia 
gratowiska liczba klientów ko-
rzystających z punktu wzrosła 
o prawie 280 proc. Otwarcie 
punktu w Witaszyczkach to nie 
jedyna inicjatywa ZGO w Jaro-
cinie. – Nasza fi rma prowadzi 
także zbiórkę surowców wtór-
nych „u źródła”. Mieszkańcy 
mogą segregować odpady
w specjalnych, kolorowych 

workach. Ci, którym uda się w ciągu roku wysegregować minimum 
12 worków, mogą się ubiegać o 20 proc. upustu w opłacie za odbiór 
odpadów zmieszanych – mówi Mariusz Małynicz, prezes zarządu ZGO. 
– Planujemy też utworzenie minimum jednego stałego punktu odbio-
ru odpadów problemowych w każdej z gmin wchodzących w skład 
porozumienia międzygminnego. Budowa tego typu punktów pozwoli 
mieszkańcom na pozbywanie się problemowych odpadów we własnej 
gminie, nie narażając ich na koszty związane z transportem odpadów 
do punktów leżących w większej odległości. Z pewnością wpłynie to 
na zmniejszenie ilości odpadów trafi ających na składowisko.

Zielona edukacja

Wraz z otwarciem punktu w Witaszyczkach przeprowadzono szero-
ko zakrojoną akcję informacyjną i edukacyjną wśród mieszkańców. 
– Zorganizowany został piknik ekologiczny, podczas którego miesz-
kańcy mogli specjalnym autobusem przejechać na nasze gratowisko 
i zapoznać się z zasadami tu panującymi. Poznali procedury związane 
z oddawaniem zużytego sprzętu, a także uzyskali informacje doty-
czące sposobu postępowania z odpadami problemowymi – opowia-
da prezes Małynicz. – Rozpowszechniliśmy także kilka tysięcy ulotek 
informacyjnych na temat utworzonego punktu, zachęcających jed-
nocześnie do dostarczania odpadów na gratowisko. Informacje za-
mieszczone zostały również w lokalnej prasie oraz na naszej stronie 
internetowej.

To nie jedyna kampania edukacyjna prowadzona w mieście i gminie 
Jarocin. – Od wielu lat prowadzimy szeroko zakrojoną akcję eduka-
cyjną, skierowaną przede wszystkim do młodzieży, choć nie tylko 
– podkreśla Stanisław Martuzalski, burmistrz Jarocina. Najświeższy 
przykład to konkurs „Zrób coś ze śmieci” na rzeźbę, zabawkę, mebel 
lub odzież z odpadów oraz na krótki fi lm lub teledysk o tematyce eko-
logicznej, z naciskiem na segregację śmieci. Konkurs adresowany jest 
przede wszystkim do młodzieży szkolnej. W walce o nagrody o łącz-
nej puli 3 tys. zł startować można indywidualnie lub grupowo. – Edu-
kacja jest niezmiernie istotna, ale nie bez znaczenia jest także zachęta 
ekonomiczna – dodaje burmistrz. – Selektywna zbiórka oraz możliwo-
ści składowania odpadów problemowych to wymierne oszczędności 
dla każdego mieszkańca. Połączenie ekonomii i ekologii u nas się jak 
najbardziej sprawdziło.

Grzegorz Kmita

Nasza euroPROWincja15

W Witaszyczkach można składować m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, baterie oraz substancje 
niebezpieczne 
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