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WSTĘP   

Szanowni Państwo,  

Minął kolejny rok naszych spotkań na łamach biuletynu. Przez ten czas starali-
śmy się przybliżać Państwu najważniejsze potrzeby środowisk wiejskich, podą-
żaliśmy w ślad za najciekawszymi wydarzeniami na wielkopolskich wsiach. Cie-
szyliśmy się inicjatywami, które zmieniały przede wszystkim mentalność ludzi,
i pokazywaliśmy bogactwo idei oraz pomysłów wcielanych w życie. 

W grudniu dobiegł też końca trzeci rok działalności Szkoły Liderek Rozwoju Lo-
kalnego. To dobrze, że przybywa kobiet, które przełamują stereotypy. Udowad-
niają, że można na wsi żyć inaczej, lepiej. Pokazują, że na aktywność społeczną 
i zawodową nigdy nie jest za późno. Najważniejsze jest jednak to, że odwagę 
przekazują innym, wzajemnie inspirują się do zmian. W tej małej rewolucji stają 
się grupą wsparcia i uczą się zdrowego egoizmu. W działalności społecznej mają 
bowiem okazję nie tylko myśleć o innych, ale i realizować siebie. Mają odwagę 
marzyć, odkrywać talenty dotychczas uśpione i poszerzać horyzonty. 

Na początku grudnia zostały ogłoszone wyniki kolejnej edycji konkursu „Przy-
jazna wieś”. Wprawdzie reprezentanci Wielkopolski w tym roku nie wyróżnili 
się na forum ogólnopolskim, ale odegrali znaczącą rolę w swoim najbliższym środowisku. We wszystkich kategoriach 
konkursowych dominowały projekty związane z krzewieniem sportu i rekreacji, ale też wzmacniające lokalną integrację.

Silny akcent położyliśmy w tym roku na zadania służące promocji dziedzictwa kulturowego. Jesienią spotykaliśmy się
z Państwem na konferencjach z cyklu „Dziedzictwo dla przyszłości” i warsztatach „Agroturystyka – współpraca w sieci”, 
koncentrując się na powiązaniu bogactwa kulturowego i naturalnego z rozwojem agroturystyki. Potencjał turystyczny 
miejsca trzeba nie tylko umieć sprzedać. Punktem wyjścia jest przemyślana kreacja. Tylko fachowa, ciekawa interpretacja 
miejsca znajdzie klienta – zaciekawiony pokona kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilometrów, zadowolony – przyciągnie ko-
lejnych turystów. W rozwoju sieci agroturystycznej ważne jest precyzyjne określenie zasad jej funkcjonowania i realnie 
określone cele oraz zadania. Egzotykę możemy wykreować również w najbliższym otoczeniu. Pomogą w tym lokalni pa-
sjonaci, nierzadko ludzie o wszechstronnej wiedzy, z pasją i erudycją opowiadający o dorobku wcześniejszych pokoleń. 
Pomogą w tym także współczesne formy komunikowania się, w czym niebagatelne znaczenie odgrywa internet. Tylko 
dzięki profesjonalnej ofercie mamy szansę turystów przyciągnąć, ugościć i zachęcić do powrotu. 

Wielu z nas najbardziej na wsi odnajduje smaki dzieciństwa, wspomnienie sielanki, szuka oderwania od rytuałów co-
dzienności. Niektóre z gospodarstw agroturystycznych zapraszają do spędzenia w nich Świąt Bożego Narodzenia. Może 
warto sprawdzić tę ofertę?

Zapraszam do lektury biuletynu!

Korzystając z okazji, składam Państwu życzenia zdrowych,

energetycznych i radosnych świąt Bożego Narodzenia.

Niech rok 2013 przyniesie kolejne twórcze działania,

zaowocuje realizacją inspirujących inicjatyw

z wykorzystaniem funduszy unijnych

Tomasz Bugajski
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
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Rozmowa z senatorem Ireneuszem Niewiarowskim,
prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 

Najważniejsi są ludzie

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, powstałe w 1994 r., jest już peł-
noletnim, dojrzałym organizmem. Co jest największym sukcesem 
KSS, który udało się wypracować w ciągu tych lat?

Po pierwsze, niewątpliwie jest to samo powstanie Stowarzyszenia
w okresie przemian, uzyskania wolności i demokracji, i to w takiej wiel-
kości – chyba jesteśmy największą organizacją powstałą po 1989 r.
Nasza inicjatywa to był pierwszy od 800 lat pomysł zorganizowania 
sołtysów w skali krajowej (bo wcześniej poza gminę sołtysi raczej nie 
wychodzili), setki szkoleń, setki programów, wydawanie miesięcznika 
„Gazeta Sołecka”. Zgromadzenie sołtysów, stworzenie platformy do 
wymiany doświadczeń zahamowało degradację sołectwa. 

Po drugie, to bardzo długotrwała i szeroko zakrojona kampania edu-
kacyjna przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Nie było numeru 
„Gazety Sołeckiej”, żeby temat akcesji nie był poruszany. Informowa-
liśmy, przekonywaliśmy, cieszymy się, że i w samo referendum przed-
akcesyjne mieliśmy istotny wkład. 

Po trzecie, zainicjowaliśmy powołanie funduszu sołeckiego, który 
wzmocnił pozycję sołtysa, radę sołecką i otworzył możliwości zakty-
wizowania dziesiątków tysięcy ludzi. W tej chwili działania fi nanso-
wane z funduszu są realizowane w 20 tysiącach wsi w Polsce. Otwiera 
to ogromne możliwości aktywizacji społeczności wiejskich. Fundusz 
sołecki jest więc z jednej strony sukcesem, z drugiej – wyzwaniem. 

Od strony prawnej widzimy potrzebę wprowadzenia pewnych zmian, 
tworzenia programów, które wzmacniałyby realizację różnych za-
dań na wsi i jednocześnie promowały tzw. dobre praktyki. Fundusz 
otwiera się na różne instytucje, na współpracę m.in. z Krajową Siecią 
Obszarów Wiejskich, urzędami marszałkowskimi. Stwarza szansę na 
wprowadzenie i upowszechnienie metody odnowy wsi.

Ogromną satysfakcję przyniósł nam projekt „Polska Wieś – Europej-
skie Wyzwania”, czyli cykl pięciu spotkań w terenie, poświęconych 
zagadnieniom legislacyjnym, programom i instrumentom rozwoju wsi 
i rolnictwa. Na każde ze spotkań przyjeżdżało kilkaset osób. Zawsze 
był na nich premier Buzek. Na fi nałowe, szóste, spotkanie stawiło się 
25 tysięcy uczestników. Projekt został wyróżniony w konkursie Pro 
Publico Bono w 2002 r. 

Fundusz sołecki wzmocnił sołtysa, 

radę sołecką i otworzył możliwości 

zaktywizowania dziesiątków tysięcy ludzi.

W tej chwili fundusz jest realizowany

w 20 tysiącach wsi w Polsce

KSS zrealizowało wiele trafi onych projektów. Przywołam tu chociaż-
by: „Fundusz sołecki – nowe możliwości rozwoju wsi”, „Fundusze 
sołeckie – szansą dla wsi” czy „Z funduszem sołeckim ku odnowie 
wsi”. Pokazuje to doskonale, że fundusz sołecki jest dla Was priory-
tetową sprawą. Podkreślacie też konieczność wprowadzenia zmian.

Już w parlamencie poprzedniej kadencji przedłożyliśmy propozycje 
zmian w ustawie o funduszu sołeckim. Sejm nie zdążył jej jednak 
uchwalić. Fundusz został wypracowywany w wyniku szeregu kompro-
misów z korporacjami samorządowymi, Związkiem Gmin Wiejskich. 
Na jego kształt miało też wpływ obowiązujące prawo, a nawet kon-
stytucja. Na przykład zapis, że fundusz wprowadza się fakultatywnie, 
wynikał z tego, iż podstawową jednostką terytorialną zapisaną w kon-
stytucji jest gmina, a nie sołectwo. To spowodowało pewne ogranicze-
nia. Chcielibyśmy wprowadzić taką zmianę, by fundusz sołecki mógł 
być wykorzystywany wspólnie przez dwie, trzy, a nawet cztery wioski. 
To dodatkowo służyłoby integracji. Uważamy też, że zmiany mogłyby 
się dokonywać w funduszu w ciągu roku budżetowego. Teraz jest to 
niemożliwe. Jeżeli wieś ma 15 tys. zł, to nie ma tego dodatkowego 
dopingu, by zaoszczędzić kilka tysięcy i ponownie wystąpić z tą samą 
procedurą, żeby je zagospodarować. Możliwość wprowadzenia zmian 
w ciągu roku zwiększyłaby jeszcze aktywność i potrzebę szukania 
oszczędności, żeby te środki jak najlepiej wykorzystać. Myślimy też 
o ustawowych zmianach dotyczących zbiórek publicznych, by w miej-
scowościach, gdzie jest taka potrzeba, mieszkańcy mogli przeprowa-
dzić w uproszczony sposób zbiórkę na rzecz jakiegoś dzieła. 

Chcemy uelastycznić fundusz. Myślę, że zmiany prawne – choć nie 
są najważniejsze – mogą znacznie poprawić jego funkcjonowanie. 
Decydująca jest jednak postawa ludzi. Ważne jest propagowanie, 
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pokazywanie dobrych przykładów i wiązanie funduszu sołeckiego
z metodą odnowy wsi. Najważniejsze jest bowiem budowanie kapita-
łu społecznego. Metoda odnowy wsi, która 15 lat temu została w Pol-
sce wprowadzona, potwierdziła swoją przydatność w budzeniu wsi, 
inicjowaniu jej aktywności, wyławianiu liderów. Na Opolszczyźnie się 
ona doskonale sprawdziła. Niestety, tylko niektóre samorządy podję-
ły działania na poziomie województwa, w tym Wielkopolska czy Dol-
ny Śląsk. Pozostałe się wahają, bo uważają, że wydanie stosunkowo 
niedużych, własnych pieniędzy, które nie pochodzą ze środków unij-
nych, ogranicza inne działania. A tak nie jest. Fundusz sołecki może,
a nawet powinien był łączony z metodą odnowy wsi. Także po to, by 
nie zaprzepaszczać uzyskanego ożywienia mieszkańców w wyniku 
działania programu „Leader”, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 
gdzie potrzebne jest sieciowanie, współpraca pomiędzy wieloma róż-
nymi podmiotami działającymi na obszarach wiejskich. Jeżeli prze-
mnożymy nawet drobne działania przez dziesiątki tysięcy polskich 
wsi, uzyskamy imponujący efekt. 

Kobiety stanowią 30 proc. ogółu sołtysów  

w Polsce. A powinno być ich jeszcze więcej

A jak Pan ocenia rezultaty realizacji Odnowy Wsi, jednej z osi Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich?

Ten program wniósł dużo dobrego. Wiele rzeczy zostało zrobionych. 
Tyle że realizatorzy działań bardziej skupili się na inwestycjach niż 
na budowaniu kapitału społecznego. Oczywiście cieszymy się z tego, 
ale w przyszłej perspektywie unijnej chcielibyśmy dążyć do tego, by 
Odnowa Wsi służyła pobudzaniu aktywności społeczności lokalnej, 
by miała ona większy udział w planowaniu i działaniu – tylko wtedy 
mieszkańcy poczują się gospodarzami. Niestety, nie wszystkie zreali-
zowane inwestycje przynoszą właściwe efekty. Mamy np. świetlice 
zamknięte na kłódkę, bo do planowania i realizacji działań nie zostali 
zaangażowani mieszkańcy. I w związku z tym nie poczuli, że to jest 
ich miejsce. 

Dziś mamy wiele narzędzi do pobudzania aktywności na wsi. Jest „Le-
ader”, PROW, oferta samorządu. Istotna jest teraz praca polegająca 
na wykształceniu liderów, żeby byli w każdej wiosce i umieli ze sobą 
współpracować.

Spotykamy się podczas IV edycji Tar-
gów Gmina. KSS uczestniczyło w nich 
od początku. Czy zauważa Pan ewolucję 
formuły targów? Kto przede wszystkim 
z nich korzysta?

Pierwszy rok to było zaskoczenie. Mało 
kto o nich wiedział. Jednak z roku na 
rok te targi rosną. Obrastają różnymi 
działaniami, konferencjami, dyskusjami, 
w które angażują się całe regiony, sa-
morządy. Ale przede wszystkim są wy-
stawcy, którzy mają różne rzeczy do za-
oferowania samorządom. I tu samorząd 
w coraz większym stopniu się pojawia.
I to nas cieszy. Obserwujemy to wzra-
stanie. Cieszy również to, że Wielkopol-
ska potwierdza, że jest stolicą samorzą-
du. Tutaj działa przecież Związek Miast 
Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP. 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów też 
ma siedzibę w Wielkopolsce, w Koninie. 

Po poznańsku zjeżdżamy się tutaj, by nie tylko podyskutować, ale też 
potargować się. Myślę, że z roku na rok będzie coraz lepiej. 

Sołtysi powinni być kluczowymi organizatorami życia na wsi. Jak 
KSS pomaga im w realizacji tego działania?

Przede wszystkim nieustannie ich szkolimy. Organizujemy ponad 
50 szkoleń rocznie. Do tego dochodzą publikacje i „Gazeta Sołecka”. 
Staramy się też docierać drogą elektroniczną. Stworzyliśmy stronę
www.funduszesoleckie.eu, która ma ok. 2 tysięcy wejść dziennie. Jest 
to wyraźny sygnał, że jest potrzebna. I tę formę działania trzeba roz-
wijać. Na dzisiejszej konferencji „Edukacja, komunikacja interperso-
nalna i promocja w odnowie wsi. Czego wieś potrzebuje” (podczas 
Targów Gmina, 21 listopada) chcemy zwrócić uwagę na konieczność 
upowszechniania mediów elektronicznych na wsi, na edukację w tych 
dziedzinach, w których spostrzegamy pewne braki, np. podkreślamy 
konieczność udoskonalenia form nauki języków obcych, zwłaszcza 
angielskiego. Można też lepiej uczyć praktycznej ekonomii, czego 
brakuje w polskiej szkole. W tym względzie skorzystamy z doświad-
czeń Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Musimy prze-
ciwdziałać wykluczeniu wsi, spowodowanemu przez odsunięcie od 
nowoczesnych form kontaktu, edukacji. Dlatego tak ważny jest inter-
net szerokopasmowy. Wprawdzie w Wielkopolsce dostęp do szero-
kopasmowego internetu ma wiele małych miejscowości, ale groźba 
wykluczeń cyfrowych dotyczy innych miejsc w kraju. Wieś musi być 
unowocześniona. 

Mamy dziś wiele narzędzi do pobudzania 

aktywności na wsi. Istotna jest teraz praca 

polegająca na wykształceniu liderów

Cieszy mnie, że coraz więcej kobiet zostaje sołtyskami. Stanowią one 
teraz 30 proc. ogółu sołtysów w Polsce. A powinno być ich jeszcze 
więcej. Kobiety bardziej koncentrują się na problemach i – co bardzo 
ważne – systematyczniej z nimi walczą. Namawiam koła gospodyń 
wiejskich, by zakładały stowarzyszenia. Stawały się liderkami wsi, 
bo mają niezbędny potencjał. Tylko z aktywnymi mieszkańcami wieś 
rozkwita. 

Rozmawiała Agata Rokita

Nasza euroPROWincja5

Senator Ireneusz Niewiarowski oraz Tomasz Bugajski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
podczas konferencji „Edukacja, komunikacja interpersonalna i promocja w odnowie wsi.
Czego wieś potrzebuje?” (Poznań, 21.11.2012)
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Pokaz mody „Paryski szyk, biskupiański dryg”, czyli wariacje na temat strojów ludowych z Biskupizny 

PROJEKT KSOW W WIELKOPOLSCE    

Rewolucja trwa

Ludzie boją się zmian – nawet na lepsze. Choć w tym 
stwierdzeniu jest sporo prawdy, nie sprawdza się jednak 

ono w odniesieniu do nich. One patrzą dalej, widzą więcej
i dostrzegają szybciej od innych – wielkopolskie liderki mają 
chęć do działania i odwagę, by przełamywać stereotypy.
O swoich doświadczeniach i sukcesach w pracy społecznej 
panie z całego regionu opowiadały podczas konferencji „Ko-
biety zmieniają polską wieś”.  

Na zorganizowaną w Poznaniu 8 grudnia konferencję podsumowują-
cą trzeci rok działalności Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego zjecha-
ło ponad 300 jej absolwentek reprezentujących 31 lokalnych grup 
działania z wszystkich zakątków Wielkopolski. Uczestniczki projektu, 
realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego w ramach realizacji planu działania Sekretariatu Regionalnego 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, podczas zajęć w szkole podnosiły 
swoje kompetencje społeczne, a także w dziedzinie prawa i ekonomii. 
Zdobytą wiedzę wykorzystały w praktycznych działaniach na rzecz lo-
kalnych społeczności.

Czas na pobudkę

– Są takie kobiety, które nie mieszczą się w ustalonych ramach. One 
je rozrywają i tworzą nowe oblicze wielkopolskiej wsi. Liderki udo-
wadniają, że można na wsi żyć inaczej, lepiej. Bez nich wieś nigdy by 
się nie obudziła – podkreślał Tomasz Bugajski, członek Zarządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego, dziękując zgromadzonym na sali liderkom 
za ich trud i zaangażowanie.

O tym, że tempo i jakość zmian w życiu kobiet wiejskich porównać 
można do rewolucji technologicznej od ołówka do laptopa, mówiła 

natomiast Zofi a Szalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. – Kobiety na wsi, pełniące do niedawna wyłącz-
nie funkcje rodzinne, zaczynają dziś uczestniczyć w życiu społecz-
nym i zawodowym. 20 proc. kobiet prowadzi obecnie samodzielnie 
gospodarstwa rolne. Około 30-40 proc. aktywnie współuczestniczy
w ich prowadzeniu. Kobiety są też inicjatorkami troski o dziedzictwo 
kulturowe, np. poprzez kultywowanie tradycji kulinarnych i starania
w promowaniu produktów regionalnych – stwierdziła Zofi a Szalczyk. 

Kobieta zawsze da radę

Pod takim właśnie hasłem przebiegała pierwsza część konferencji 
poświęcona równości, aktywności i tolerancji. Jaka jest rola lidera 
grupowego w osiąganiu sukcesu lub przynajmniej kompromisu – tłu-
maczyła w swoim wystąpieniu „Kompromis, walka, sukces” senator 
Jadwiga Rotnicka. Wskazała też najważniejsze cechy lidera, do któ-
rych jej zdaniem należą umiejętność rozmowy z ludźmi, posiadanie 
osobistego autorytetu i umiejętność negocjacji. – Każdy z nas żyje
w określonym świecie wartości. Ludzie o podobnych wartościach 
tworzą grupy i wyznaczają wspólne cele, które chcą osiągnąć. Współ-
praca w obrębie grupy oraz sztuka komunikowania się z innymi, opar-
ta o zasadę niekrytykowania człowieka, lecz rzeczowej dyskusji z jego 
poglądami, to najlepsza droga do sukcesu, którym będzie realizacja 
postawionych celów – wyjaśniała Jadwiga Rotnicka.

O tym, że kobiety, zarówno w mieście, jak i na wsi, są lepiej wykształ-
cone od mężczyzn, choć nie przekłada się to na ich pozycję ekono-
miczną, mówiła natomiast Janina Sawicka, profesor ze Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przyczyną tego zjawiska, wy-
stępującego nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach europej-
skich, jest ugruntowane od wieków, odmienne podejście kulturowe 
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do populacji kobiet i mężczyzn. Uprzedzenia i stereotypy, którymi 
obarczona jest tzw. płeć kulturowa, mogą prowadzić do dyskrymina-
cji, dlatego potrzebna jest polityka równościowa – podkreślała Janina 
Sawicka. 

Liderki udowadniają, że można na wsi

żyć inaczej, lepiej. Bez nich wieś nigdy

by się nie obudziła 

– Jeszcze nie tak dawno kobiety na wsi, które ukończyły pięćdziesiąt 
lat, nie wyobrażały sobie, aby mogły podjąć pracę. Te młodsze pyta-
ne o to, jak widzą swoją przyszłość, ograniczały własne aspiracje do 
szczęśliwego wyjścia za mąż. Dziś, pytane o to samo, podkreślają, że 
chcą zarówno podejmować pracę, jak i solidnie się do niej przygoto-
wać, zdobywając wykształcenie i zawód – mówiła Aleksandra Sołty-
siak-Łuczak, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.

Myślą globalnie, działają lokalnie

Przekonywały o tym w drugiej części konferencji przedstawicielki lo-
kalnych grup działania, które prezentowały najciekawsze inicjatywy 
realizowane na ich terenie.

– Członkinie naszej grupy spotykały się raz na jakiś czas. W pewnym 
momencie te spotkania we własnym gronie przestały nam wystar-
czać. Pomyślałyśmy, że warto nauczyć się czegoś nowego od kobiet 
z innych krajów Europy. Korzystając z kontaktów wypracowanych już 
przez gminę oraz z pomocy Urzędu Marszałkowskiego, wybrałyśmy 
się z wizytą do Dolnej Saksonii w Niemczech. Z podróży wróciłyśmy 
z bagażem wrażeń i sporym materiałem do przemyśleń – opowiadała 
Renata Gembiak-Binkiewicz, prezes LGD Kraina Trzech Rzek.

Bliżej, bo tylko do Poznania, wybrała się natomiast z dziecięcym ze-
społem „Chilli” Ewa Matuszczak, liderka z Czarnkowsko-Trzcianeckiej 
LGD. – Na co dzień uczę dzieci wychowania fi zycznego, moją pasją 
jest jednak taniec. Prowadzę szkolny zespół „Chilli” i wpadłam na po-
mysł, aby wzbogacić i urozmaicić te dodatkowe zajęcia. Dzięki szkole 
liderek, której byłam słuchaczką, nabrałam pewności siebie i przygo-
towałam projekt, który został dofi nansowany. Dodatkowe fundusze 

pozwoliły na zwiększenie liczby 
godzin tańca, wprowadzenie za-
jęć teatralnych, gimnastycznych 
i akrobatycznych. Wybraliśmy się 
też do Poznania, gdzie dzieci po-
znawały techniki tańca klasycz-
nego i współczesnego na lekcjach 
w szkole baletowej. W profesjo-
nalnym klubie fi tness uczyły się 
tańców nowoczesnych. Byliśmy 
także w Muzeum Instrumentów 
Muzycznych – relacjonowała.

Panie z Czarnkowsko-Trzcianec-
kiej LGD stworzyły też we wsi 
Rosko Stowarzyszenie Rozwoju 
Lokalnego „Dynia”. – Naszym 
celem jest aktywizowanie miesz-
kańców wsi do wspólnych zajęć 
rodzinnych. Organizujemy różne 
imprezy, np. wybieranie pestek
z dyni. Sami też je hodujemy. 
Podczas niedawnych warsztatów 

rękodzielniczych dzieci wykonywały ozdoby z pestek. W tych zaję-
ciach uczestniczyło 60 dzieci – opowiadała Elżbieta Rybarczyk, prezes 
Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD. Oryginalne ozdoby bożonarodzenio-
we z pestek dyni pokazane były na wystawie rękodzieła, która towa-
rzyszyła konferencji.

Dbałość o kulinarne dziedzictwo regionu to z kolei domena repre-
zentantek Ostrzeszowskiej LGD. Panie organizują wspólne spotkania 
pod hasłem „Kobiety dla kobiet”, podczas których wymieniają się 
przepisami kulinarnymi, uczestniczą także w regionalnych imprezach, 
np. Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi, gdzie prezentują własne 
wyroby. 

Uprzedzenia i stereotypy, którymi obarczona 

jest tzw. płeć kulturowa, mogą prowadzić

do dyskryminacji. Dlatego potrzebna

jest polityka równościowa

Kontakty międzypokoleniowe, dbałość o estetykę otoczenia, ani-
macja wydarzeń kulturalnych oraz zmiana mentalności społecznej, 
w tym pokutujących w niej stereotypów to zadania, które postawiły 
przed sobą liderki LGD Gościnna Wielkopolska. – Organizujemy ak-
cje sprzątania wsi, stworzyliśmy też „Ogród Małego Księcia” i tzw. 
babcine pogotowie. Mamy też własną kolekcję mody, inspirowaną 
tradycyjnymi biskupiańskimi strojami naszych babć – mówiła Barbara 
Gościniak, liderka Gościnnej Wielkopolski, zapowiadając wieńczący 
prezentację pokaz mody pt. „Paryski szyk, biskupiański dryg”.

Konferencji, która była nie tylko podsumowaniem dotychczasowych 
działań Szkoły Liderek Rozwoju Regionalnego, ale stanowiła też zapo-
wiedź kontynuacji projektu w roku przyszłym, towarzyszyły wystawy 
rękodzieła artystycznego oraz fotografi czna, dokumentująca Festiwal 
Kuchni Ochweśnickiej w Ślesinie, który organizowany jest od 2007 r. 
O muzyczną oprawę konferencji zadbał natomiast zespół „Chabry”, 
założony przez członkinie LGD Puszcza Notecka. 

Iwona Połoz

Nasza euroPROWincja7

Fo
t.

 A
rc

hi
w

um
 S

ek
re

ta
ri

at
u 

Re
gi

on
al

ne
go

 K
SO

W

Podczas konferencji wykładowcy szkoły liderek: Aneta Murakowska – trenerka modułu społecznego, Maciej Witkowiak
 – trener modułu prawnego, Barbara Karkosz – kosmetyczka i wizażystka, zostali uhonorowani przez Tomasza 
Bugajskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, oraz Emilię Dunal, Dyrektor Departamentu PROW,
za zaangażowanie i profesjonalizm
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KONKURS „PRZYJAZNA WIEŚ”    

Pierwszy krok…

4 grudnia w Warszawie ogłoszone zostały wyniki konkursu 
„Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infra-

struktury, realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu 
środków unijnych. Niestety, żaden z wielkopolskich projek-
tów nie zdobył tym razem nagrody na etapie centralnym.  

W konkursie ogłoszonym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich 14 
gmin z Wielkopolski zgłosiło 17 projektów we wszystkich trzech kate-
goriach: infrastruktura techniczna, społeczna i ekologiczna. W dwóch 
pierwszych do rywalizacji zgłoszono po osiem projektów, natomiast 
w trzeciej tylko jeden. Nagrodzono sześć gmin, przyznano też jedno 
wyróżnienie.

Sport przez cały rok

W kategorii „infrastruktura techniczna” największe uznanie sześcio-
osobowej Regionalnej Komisji Konkursowej zdobył projekt „Budowa 
boiska sportowego z zadaszeniem i zapleczem socjalnym w Lenarto-
wicach” (Gmina Pleszew). Dla mieszkańców wsi i okolicznych miej-
scowości zbudowano zadaszone boisko sportowe, będące jednocze-
śnie doskonałym miejscem do organizowania różnego rodzaju imprez 
kulturalnych i zajęć rekreacyjnych. Obiekt działa już ponad rok. Służy 
zarówno uczniom Zespołu Szkół Publicznych, na terenie którego zo-
stał zbudowany, jak i pozostałym mieszkańcom miejscowości, którzy 
po zakończeniu zajęć w szkole mogą z niego korzystać. Boisko o po-
wierzchni prawie 650 m ma nawierzchnię ze sztucznej trawy. Można 
uprawiać tu różne dyscypliny sportowe. Dzięki temu, że wyposażenie 
boiska jest ruchome, nadaje się do gry w piłkę nożną, ręczną i koszy-
kową. Ale nie tylko. Korzystają z niego np. uczniowie trenujący tenis 
ziemny. Boisko bywa areną rozgrywek sportowych. Odbyły się na nim 
m.in. mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym. Nowy obiekt promo-
wała także Anna Werblińska – siatkarka polskiej reprezentacji, która
w listopadzie odwiedziła szkołę w Lenartowicach. 

Dzięki zadaszeniu oraz dmuchawom nagrzewającym z boiska można 
korzystać przez cały rok, nawet w mroźne zimowe dni. Jury z uzna-
niem spojrzało na projekt, dzięki któremu niewielkimi nakładami 
fi nansowymi (całkowity koszt realizacji to niecałe 640 tys. zł) za-
pewniono mieszkańcom Lenartowic całoroczny, nowoczesny obiekt, 
pełniący jednocześnie funkcje sali sportowej i świetlicy wiejskiej.
– Naszym założeniem było, by w Lenartowicach powstał obiekt wielo-
funkcyjny, który będzie skupiał także mieszkańców okolicznych wsi. 
Udało nam się stworzyć miejsce, w którym dzieci i młodzież mogą się 
wszechstronnie rozwijać, przede wszystkim uprawiać sport i rozwijać 
swoje pasje. Boisko służy również dorosłym, którzy mogą tu spędzać 
wolny czas i odpoczywać – mówi Marian Adamek, burmistrz Miasta
i Gminy Pleszew. 

Zaczyn do działania

Podobny charakter miał projekt, który zdobył drugą nagrodę w tej 
samej kategorii. Gmina Pakosław została nagrodzona za „Budowę 
sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pakosławiu 
wraz ze stworzeniem gabinetu geografi czno-fi zycznego w Gimna-
zjum”. Sala sportowa, podobnie jak w Lenartowicach, służy zarówno 
uczniom, jak i pozostałym mieszkańcom gminy. Zainteresowanie jest 
tak duże, że trzeba ją rezerwować ze sporym wyprzedzeniem. Powstał 
solidny budynek z zapleczem sanitarnym, przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych i umożliwiający m.in. uprawianie różnych gier 
zespołowych.

Dzięki budowie nowych obiektów

w mieszkańcach wsi budzi się chęć

do dalszego podnoszenia jakości życia 

Trzecie miejsce w kategorii „infrastruktura techniczna” przypadło 
Gminie Ryczywół za projekt „Budowa placów zabaw w miejscowo-
ściach Ryczywół, Gorzewo, Dąbrówka Ludomska, Skrzetusz i Tłukawy 
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Z nowej sali sportowej w Pakosławiu korzystają nie tylko uczniowie,
ale też mieszkańcy gminy

W Lenartowicach boisko funkcjonuje cały rok – gwarantuje to zadaszenie
i dmuchawy nagrzewające 
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w gminie Ryczywół”, którego efektem było nie tylko wybudowanie
w pięciu wsiach placów zabaw dla dzieci, ale przede wszystkim roz-
budzenie w społecznościach lokalnych chęci do dalszego podno-
szenia jakości życia w miejscowościach objętych projektem. Prace 
porządkowe, a także nasadzenia drzew i krzewów oraz ogrodzenie 
obiektów powierzono mieszkańcom, którzy kontynuowali projekt.
Z własnej inicjatywy pobudowali boisko do siatkówki plażowej w Dą-
brówce Ludomskiej, wyremontowali dach na świetlicy w Gorzewie
i zbudowali – już z funduszy sołeckich – drugi plac zabaw w Ryczywo-
le. Ten przykład świetnie pokazuje, że tak naprawdę najważniejsze są 
efekty społeczne projektów. 

Jeziora możliwości

Projekt ,,Przystań Kamienica – II etap budowy Centrum Rekreacyj-
no-Turystycznego w nadjeziornej miejscowości gminy Wągrowiec” 
zwyciężył w kategorii „infrastruktura społeczna”. Wieś Kamienica 
jest położona nad Jeziorem Kaliszańskim, jednym z największych
w regionie, które – mimo czystej wody i dobrych warunków do upra-
wiania sportów wodnych – nie było do tej pory wystarczająco wyko-
rzystywane do rekreacji i sportu. W ramach projektu powstał kompleks 
turystyczno-rekreacyjny, plaża strzeżona, boisko wielofunkcyjne
z zapleczem. Dziś przyjeżdża tu rocznie około 12 tys. turystów,
ponaddwukrotnie więcej niż wcześniej. A trzeba się spodziewać, 
że morenowe jezioro o powierzchni ok. 300 ha, będące świetnym 
miejscem do uprawiania żeglarstwa i windsurfi ngu, będzie teraz 
sukcesywnie zyskiwało na popularności. Dzięki projektowi życie
w Kamienicy ożywiło się. W sezonie działają punkty gastronomiczne
i wypożyczalnia sprzętu wodnego, otwarto nowy sklep spożywczy, 
powstały miejsca pracy. W czerwcu Gmina Wągrowiec wraz z Lokalną 
Grupą Rybacką „7 Ryb” zorganizowała imprezę „Lato w Kamienicy”, 
zaś w sierpniu w nowych obiektach urządzono dwa turnusy półkolonii 
dla 80 dzieci. Takie przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez odpo-
wiedniej infrastruktury. – Wszystkie działania podejmowane przez 
samorząd gminy nakierowane są przede wszystkim na aktywizację 
mieszkańców, aby wykorzystali posiadany potencjał i warunki natu-
ralne wsi dla podniesienia standardu życia. Inwestycje te mają także 
być impulsem do zwiększenia atrakcyjności gminy dla rozwoju tury-
styki i przedsiębiorczości – mówi Przemysław Majchrzak, wójt gminy 
Wągrowiec.

Zmieniło się również oblicze wsi Zimotki nad sztucznym zbiornikiem 
wodnym Przykona, powstałym w wyrobisku po odkrywce Kopalni 
Węgla Brunatnego Adamów. Projekt „Zagospodarowanie terenów re-
kreacyjno-turystycznych nad zbiornikiem wodnym Przykona w miej-

scowości Zimotki, Gmina Przykona – budowa pomostu rekreacyjnego
i ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Zimotki” zdobył drugą na-
grodę w kategorii „infrastruktura społeczna”. Zbiornik Przykona, ma-
jący ok. 135 ha powierzchni, jest miejscem znanym wśród wędkarzy
i miłośników windsurfi ngu. W Zimotkach powstało kąpielisko z pomo-
stem i piaszczystą plażą, boiska do siatkówki plażowej i koszykówki 
oraz ścieżka pieszo-rowerowa z miejscami wypoczynku. Stworzono 
warunki do rozwoju przedsiębiorczości związanej z turystyką, a dział-
ki nad jeziorem zyskały na wartości. 

Dla ludzi i środowiska

Uznanie komisji konkursowej w kategorii społecznej zyskały również 
projekty: „Urządzenie parku Zdroje wraz z placem zabaw w Nowym 
Mieście nad Wartą” (Gmina Nowe Miasto n. Wartą) oraz „Zagospoda-
rowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca pamięci 
Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Pacholewo” (Gmina 
Oborniki). Pierwszy z nich zdobył trzecią nagrodę, drugi zaś wyróż-
nienie. Nowe Miasto nad Wartą zyskało teren rekreacyjny, położony 
jednocześnie blisko centrum miejscowości i rzeki. Stał się on miej-
scem spotkań i wypoczynku. Szczególnie zadowolone są dzieci, gdyż 
w parku zbudowany został dobrze wyposażony plac zabaw. Sukces 
projektu zdopingował mieszkańców do kolejnych działań, których 
efekty powinniśmy wkrótce zobaczyć.

Inwestycje realizowane na wsiach

powinny być impulsem do zwiększenia 

atrakcyjności gminy dla rozwoju turystyki

i przedsiębiorczości 

W kategorii „infrastruktura ekologiczna” zgłoszono jeden projekt, 
który dodatkowo uzyskał niewielką liczbę punktów. Komisja postano-
wiła w tej kategorii nie przyznać żadnej nagrody. Nie oznacza to na 
szczęście, że wielkopolska wieś nie jest ekologiczna. We wszystkich 
nagrodzonych projektach uwzględniony został aspekt ochrony przy-
rody. Przykładem jest chociażby Przystań Kamienica. Jednym z efek-
tów budowy nowoczesnej infrastruktury jest poprawienie czystości 
wody w Jeziorze Kaliszańskim.

Marek Rokita

Dzięki budowie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego życie
w Kamienicy ożywiło się
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W Przykonie nie tylko kwitnie rekreacja i turystyka. Powstały warunki 
do rozwoju przedsiębiorczości 
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WYDARZENIA    

Fantazja z zasadami

Był to jeden z pierwszych projektów robionych na tak dużą 
skalę, a przy tym bardzo ryzykowny. Przyznam, że sam 

zbytnio nie wierzyłem, widząc to, co tu było przed remon-
tem. Tu były koryta dla świń. Dziś słychać gwar licznie przy-
jeżdżających tutaj grup.  

Do tych wątpliwości nie bał się przyznać gospodarz jednej z subre-
gionalnych konferencji z cyklu „Dziedzictwo dla przyszłości” – Jacek 
Kaczmarek, dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej
w Mniszkach i jednocześnie prezes LGD Puszcza Notecka. Dziś dobrze 
już wiemy, że centrum było wielokrotnie nagradzane i stało się wzo-
rem wykorzystania potencjału miejsca oraz ludzi.

Cztery strony Wielkopolski

– To dla nas zaszczyt przebywać w tak energetycznym miejscu. Mam 
nadzieję, że dzisiejsze prezentacje obudzą w Państwu wiarę, że 
dziedzictwo warto chronić od zapomnienia. Przyznam, że również 
przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy przyjechali do Mniszek, 
byli zachwyceni. Powiedzieli nawet, że Wielkopolska przywróciła im 
wiarę w to, iż warto inwestować w naszym kraju środki unijne – po-
wiedziała Emilia Dunal, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego. 

Turyści poszukują na wsi przygody,

uciekają od rutyny, odnajdują wspomnienia

i ścieżki dzieciństwa

Cykl jesiennych konferencji z cyklu „Dziedzictwo dla przyszłości” roz-
począł się w maju w Olandii (szerzej na ten temat: nr 2/2012 biulety-
nu „Nasza euroPROWincja”). Zainteresowanych zgłębianiem tematu 

ochrony dziedzictwa Sekretariat Regionalny KSOW zaprosił w cztery 
strony Wielkopolski, tj. do Siedliska Henrykowo (18 września), Mni-
szek (2 października), gospodarstwa agroturystycznego Ania i Filip
w Izabelinie (16 października) oraz Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy 
(19 października). Gospodarze każdego z tych miejsc, reprezentanci 
działającej na danym obszarze lokalnej grupy działania, przypominali 
miejscowe projekty związane z pielęgnowaniem tradycji. To między 
innymi „Wielkie smażenie powideł – Babie Lato w Mniszkach”, na któ-
re w tym roku przyjechały do Mniszek 4 tysiące uczestników, a wyko-
rzystano 2 tony śliwek, cykl festynów „Kolorowe jarmarki”, „Święto 
podgrzybka”, warsztaty ginących zawodów: wikliniarskie, garncar-
skie, prezentacje prac gospodarskich – wszystkie odbywające się na 
terenie LGD Puszcza Notecka. To również Święto Kwitnących Sadów 
w Białośliwiu, Święto Kartofl a w Gminie Kramsk czy Święto Miodu we 
Wrzącej Wielkiej. Wschodnia Wielkopolska pochwaliła się z kolei pro-
jektami: „Z rąk do rąk – edukacja regionalna i nauka rękodzieła ludo-
wego” i „Folklor da się lubić – cykl programów edukacyjnych”.

Twórcza prowokacja

Jak wykorzystywać potencjał turystyczny miejsca, jak je sprzedać – 
podpowiadał dr Janusz Majewski z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu. Badania pokazują następujące motywacje wyjazdu na 
wieś: wzmocnienie związków rodzinnych i towarzyskich, poprawa 
stanu zdrowia (turystyka terapeutyczna, zdrowotna), wypoczynek, 
wyciszenie (zwłaszcza dla osób zapracowanych i żyjących w mia-
stach). Część turystów poszukuje na wsi przygody, zabawy (np. no-
cując w ziemiance), ucieka od rutyny (m.in. uczestnicząc w pracach 
gospodarskich), odnajduje wspomnienia, ścieżki dzieciństwa. 

– Trzeba wiedzieć nie tylko, po co turyści w takie miejsca przyjeżdżają, 
ale i czego chcą uniknąć. Przede wszystkim nie chcą nudy. Myślę, że 
tylko 10-15 proc. obiektów, które udostępniają dziedzictwo, robi to 
w sposób zajmujący – ocenił. – Zachęcam do obrania takiej drogi: nie 

rezygnując z tradycji, szukać wyróżni-
ka dla miejsca. Znajdźmy elementy, 
jakie jeszcze nie zostały wykorzysta-
ne. Nie bójmy się młodszego dzie-
dzictwa, spuścizny po najbliższych 
pokoleniach, rodzicach – przecież PGR 
też może być bardzo ciekawy. I wcale 
nie musi być piękny. Szukajmy pewnej 
prowokacji, ożywiania, zaciekawienia, 
różnych form aktywności. Mało mamy 
żywych muzeów, niewiele jest imprez 
typu gra miejska. Może stwórzmy grę 
wiejską i poszukajmy przewodników, 
którzy nie przynudzają – sugerował. 

Niebagatelne znaczenie ma więc 
także właściwa edukacja specjali-
stów od dziedzictwa, którzy powinni 
posiadać interdyscyplinarną wiedzę
z wielu dziedzin, m.in. dziennikarstwa, 
marketingu, psychologii, edukacji nie-

Jak zwykle konferencjom z cyklu „Dziedzictwo dla przyszłości” towarzyszyła żywa muzyka – w Mniszkach swojski 
klimat wprowadziły „Chabry”
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formalnej, zarządzania biznesem, wzornictwa. – Tylko 
fachowa, ciekawa interpretacja znajdzie klienta – pod-
kreślał. – Zachęcam do tworzenia produktów niszo-
wych, wąsko specjalistycznych. Kiedyś w pomorskiej 
wsi Swołowo, stolicy Krainy w Kratę, ludzie pukali się
w głowę, pytając, kto tu przyjedzie. Dziś jest to prężnie 
działający ośrodek. Tam, oprócz zwykłych turystów
i szkolnych wycieczek, przyjeżdżają architekci, plasty-
cy, fotografowie.

Część teoretyczną spotkań, którą współtworzyły tak-
że wykłady Czesławy Klonowskiej z Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, poświę-
cone aspektom prawnym działalności gospodarstw 
agroturystycznych, uzupełniały warsztaty: „Jak sprze-
dawać naszą tradycję?”, „Wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego wsi w rozwoju” oraz „Rozwój gospo-
darstw agroturystycznych: zagospodarowanie prze-
strzeni, zakwaterowanie, wyżywienie, produkty lokal-
nego rzemiosła”. 

Punkt wyjścia

Jesienią Sekretariat Regionalny KSOW rozpoczął także realizację 
kompleksowego programu rozwoju i promocji agroturystyki w regio-
nie. Podczas konferencji inicjującej projekt „Agroturystyka – współ-
praca w sieci”, która odbyła się 25 października, podczas Tour Salonu, 
Tomasz Bugajski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 
zaznaczył: – Dziś inaugurujemy kilkumiesięczny projekt, w którym 
wielkopolskim gospodarstwom i instytucjom współpracującym ofe-
rujemy wsparcie merytoryczne i działanie promocyjne. Jego celem 
jest m.in. podjęcie dyskusji na temat roli wielkopolskiej agroturystyki, 
jej przyszłości oraz jej wpływu na gospodarkę i rozwój regionu, za-
chęcanie właścicieli gospodarstw agroturystycznych do współpracy, 
tworzenia i rozwoju lokalnych sieci agroturystycznych – podkreślił.
W tym roku w ramach projektu zorganizowano warsztaty w 5 gospo-
darstwach agroturystycznych, tj. Biovilli w Obrzycku, Oborze w Ceko-
wie, Poziomce w Zakrzewie, Folwarku Mila w Krzycku Wielkim oraz 
Zaciszu w Ostrowitem (informacje na ten temat znajdują się na stro-
nie: www.wielkopolskie.ksow.pl). 

Mało jest w Polsce żywych muzeów.

Czy turyści zainteresowaliby się 

uczestnictwem w grze wiejskiej? 

– W rozwoju sieci agroturystycznej ważne jest jasne określenie zasad 
jej funkcjonowania i realnie określone cele oraz zadania. Nie można 
budować oferty dla wszystkich, bo wówczas nie będzie ona intere-
sująca dla nikogo – podkreśliła Anna Jęczmyk z Uniwersytetu Przy-
rodniczego. Jednym z profi li takiej aktywności jest wprowadzanie np. 
elementów ekologicznych – podpowiadały dr Aleksandra Spychała
i dr Sylwia Graja-Zwolińska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu. Jak być eko na wsi? Ile kosztuje bycie eko, jak wypromować eko-
gospodarstwo? 

Od zielononóżki kuropatwianej do wężymordu

– Elementem obowiązkowym w prowadzeniu gospodarstwa ekoagro-
turystycznego jest produkcja rolna – podkreślała dr Aleksandra Spy-
chała. – Warto stosować się do kalendarza księżycowego, zapraszać 
turystów, by uczestniczyli w zbieraniu np. różnych szkodników (dla 
mieszczuchów może to być atrakcja). Nie można gubić bioróżnorod-

ności, zarówno gatunków zwierzęcych, jak i roślinnych. Rasy rodzime 
nie dosyć, że zdobią gospodarstwo (bydło polskie czerwone, biało-
grzbiete, konik polski, owca wrzosówka, świnia złotnicka), to mogą 
jeszcze przynosić dochody. Jajo zielononóżki kuropatwianej może
o 100 proc. przebijać cenę zwyczajnego jaja – podpowiadała. Z dru-
giej strony mamy zapomniane rośliny: pasternak, jarmuż, brukiew czy 
wężymord, zwany też skorzonerą. – Gdy powiemy turystom, że po-
trawa jest z wężymordu, będą zachwyceni. No i oczywiście macoszki, 
turki, fl oksy, malwy, astry – gatunki, które w ekoogródku muszą rosnąć 
– instruowała dr Spychała. 

W rozwoju sieci agroturystycznej trzeba 

jasno określić zasady jej funkcjonowania 

i cele. Nie można budować oferty dla 

wszystkich, bo wówczas nie będzie ona 

interesująca dla nikogo 

Niebagatelne znaczenie ma organizacja kwatery. Warto wdrożyć kilka 
proekologicznych rozwiązań. Chodzi o racjonalne gospodarowanie 
wodą i energią (wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych, 
np. zestawów solarnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbior-
ników na wodę deszczową, kotłowni na biomasę) oraz oczekiwanie 
od gości proekologicznych zachowań, m.in. oszczędnego używania 
wody, segregowania odpadów.

Instynkt zdobywcy pomożemy z kolei zaspokoić ekoturystom, anga-
żując ich do prac polowych czy przetwarzania płodów rolnych, które 
będą mogli zabrać ze sobą. Warto zapewnić przybyszom z miasta spo-
tkania z miejscowymi pasjonatami, ludźmi, którzy potrafi ą opowiadać 
o folklorze, miejscowej przyrodzie, prowadzą zajęcia w ośrodkach 
edukacji ekologicznej. – Bardzo ważna w gospodarstwach ekoagrotu-
rystycznych jest edukacja, która nie może się kojarzyć z nudą, wykła-
dami, prelekcjami, a opiera się na interaktywności – podpowiadała dr 
Sylwia Graja-Zwolińska. – I nie zapominajmy o promocji przez aktyw-
ną, żywą, aktualną stronę internetową – coraz więcej turystów szuka
w ten sposób miejsc swojego wypoczynku. Tylko dzięki profesjonal-
nej ofercie mamy szansę ich przyciągnąć.

Agata Rokita

Tomasz Bugajski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – gospodarz konferencji
"Agroturystyka – współpraca w sieci" (25.10.2012, Tour Salon), oraz Emilia Dunal,
Dyrektor Departamentu PROW

Fot. A
gata Rokita
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WYDARZENIA    

Kalejdoskop pomysłów

Podczas tegorocznych XXIII Targów Regionów i Produk-
tów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu Wielkopolska 

kusiła bogactwem swej różnorodności. Przyciągała siłą dzie-
dzictwa historycznego i kulturowego. Atrakcyjności regionu
w pigułce zakosztować mogli wszyscy, którzy odwiedzili sto-
isko promujące nasz region.  

Tour Salon jest największą imprezą turystyczną w kraju. Wielkopolska 
uczestniczy w targach od początku ich istnienia. W tym roku była jed-
nym z 669 wystawców z 44 krajów. Od 24 do 27 października targi, 
odbywające się pod hasłem „W cztery dni dookoła świata”, odwiedzi-
ło ponad 21 tys. osób.

Kierunki turystyki wiejskiej

Tym razem Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
do pomocy w prezentacji walorów turystycznych województwa wiel-
kopolskiego zaprosił 17 lokalnych grup działania, a także Ośrodek In-
tegracji Europejskiej w Rokosowie oraz Centrum Edukacji Regionalnej 
i Przyrodniczej w Mniszkach.

Przeszłość i wynikające z niej dziedzictwo 

kulturowe to istotna część wielkopolskiego 

produktu turystycznego

– Na targach jesteśmy po to, aby promować nasz zakątek Wielko-
polski od strony turystycznej. Przybliżyć jego historię i współczesne 
osiągnięcia. Na przykład Ślesin i jego okolice to tereny, na których od 
wieków łączą się ze sobą różne kultury. Mieszkało tu niegdyś wielu 
Żydów, osiedlali się Bambrzy, krzyżowały się też tradycje wielkopol-
skie i te z sąsiednich Kujaw. Dzięki takiej różnorodności wpływów 
powstał subregion z oryginalną gwarą i kuchnią zwaną ochweśnicką. 
Przeszłość i wynikające z niej dziedzictwo kulturowe to jednak tyl-
ko część naszego produktu turystycznego. Składa się na niego także 
m.in. współczesna baza noclegowa i gastronomiczna oraz tworzone 
obecnie zaplecze do wypoczynku i rekreacji – tłumaczyła Urszula Ba-
chera, prezes LGD Dwa Mosty. 

Przedstawiciele innych LGD także starali się pokazać własne orygi-
nalne produkty turystyczne. Na wielkopolskim stoisku nie brakowało 
więc doskonałego jadła. Regionalne specjały przywiozły ze sobą m.in. 
Gościnna Wielkopolska, TUR i Stowarzyszenie Światowid.

– Promujemy nasz teren nie tylko poprzez foldery turystyczne czy ga-
dżety, ale przede wszystkim za pomocą smaków. Targowych gości czę-
stujemy wszystkim, co u nas najlepsze i gdzie indziej niespotykane. 
Mamy więc polską kiełbasę pieczoną i surową oraz doskonałe kaba-
nosy. Na naszym stole jest też ser kozi w różnej postaci. Ze szczypior-
kiem, wędzony i w zalewach z ziołami. Na deser proponujemy kruche 
ciasteczka i miód wielokwiatowy – mówiła Emilia Jakubowska z LGD 
Światowid.

Zmysły w natarciu

Wśród wielkopolskich smaków z różnych zakątków województwa nie 
zabrakło także wspaniałego chleba ze smalcem, kiszonych ogórków, 
kompotu z pigwy i dżemu z pomidorów. Były też doskonałe nalewki.

O tym, że w Wielkopolsce można zasmakować, przekonywano pod-
czas Tour Salonu, nie tylko odwołując się do podniebienia zwiedza-
jących. Mieli oni okazję podziwiać także występy lokalnych zespołów 
ludowych oraz tradycyjne wyroby rękodzielnicze. Na targowej Scenie 
Kultury bogaty folklor regionu prezentowały zespoły: „Modrzanki”
z LGD Źródło, „Swojaki” z LGD Między Ludźmi i Jeziorami, „Małe Obor-
niki” i Dziecięcy Zespół Ludowy z Ryczywołu z LGD Kraina Trzech Rzek 
oraz „Kokorzynianki” z LGD Gościnna Wielkopolska.

Dla dzieci, ale i dorosłych ogromną atrakcję w gościnnych progach 
wielkopolskiego stoiska stanowiły warsztaty z wikliniarstwa oraz po-
kaz oryginalnych i działających do dziś narzędzi, używanych dawniej 
przez bednarzy, szewców, rymarzy i gospodynie domowe samodziel-
nie wyrabiające masło. Tę wycieczkę w przeszłość przygotowało Cen-
trum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.

Iwona Połoz

Fot. A
gata Rokita

Gospodarze wielkopolskiego stoiska promowali lokalne produkty
turystyczne i rękodzieło



Fot. A
gata Rokita

Na stoisku Wielkopolski podczas Targów Gmina królowała m.in. wiklina z Nowego Tomyśla

Przełamujmy bariery

Program odnowy wsi, wprowadzony w Polsce 15 lat temu, 
przynosi dziś konkretne rezultaty. Dalszy rozwój obsza-

rów wiejskich wymaga jednak wypracowania spójnego mo-
delu szkoleń na tych terenach oraz zdecydowanych działań
w zakresie szeroko pojętej edukacji społecznej i obywatel-
skiej – podkreślano podczas konferencji „Edukacja, komuni-
kacja interpersonalna i promocja w odnowie wsi. Czego wieś 
potrzebuje?”.  

Konferencja zorganizowana m.in. przez Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej, Krajową Sieć Obszarów Wiejskich oraz Krajowe Stowa-
rzyszenie Sołtysów była jednym z wydarzeń towarzyszących Targom 
Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych Gmina 2012, odby-
wającym się 20-23 listopada w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele samorządów, sołtysi oraz lokalni liderzy. Honorowy 
patronat nad konferencją objął Tomasz Bugajski, członek Zarządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przeciw wykluczeniu

Odpowiedzi na pytanie, czego wieś potrzebuje, poszukiwano na 
dwóch różnych płaszczyznach: edukacji oraz komunikacji i promocji. 
Panel edukacyjny poświęcony był przede wszystkim zagadnieniom 
zogniskowanym wokół niwelowania barier, na jakie w dostępie do 
wiedzy napotykają dzieci i młodzież wiejska. Mówiono o roli eduka-
cyjnej wiejskich przedszkoli i o tym, że uczęszcza do nich coraz więcej 
dzieci. Zastanawiano się też nad zagrożeniem, które niesie ze sobą 
likwidacja małych szkół na wsiach. O tym, że – paradoksalnie – zja-
wisko to może stać się również szansą na rozbudzenie społecznych 
inicjatyw, opowiadała Maria Nowak ze Stowarzyszenia „Z edukacją
w przyszłość”, prezentując działalność placówek oświatowych prowa-
dzonych przez tę organizację.

Krzysztof Lipiński z Euro-
pejskiego Funduszu Roz-
woju Wsi Polskiej przed-
stawił z kolei dodatkowe 
programy dla gimnazjali-
stów, wyrównujące start 
młodzieży wiejskiej w za-
kresie wiedzy ekonomicz-
nej – program „Na własne 
konto” oraz nauki języka 
angielskiego „Youngster”. 
Doświadczeniami związa-
nymi z realizacją działań 
oświatowych dla doro-
słych mieszkańców wsi 
dzieliła się natomiast Suli-
sława Borowska, reprezen-
tująca Kaszubski Uniwer-
sytet Ludowy z Wierzycy. 
Jej zdaniem, edukację od-
powiadającą uświadamia-
nym i nieuświadamianym 

potrzebom dorosłych traktować należy nie jako modę, lecz koniecz-
ność w kontekście zachodzących obecnie zmian społeczno-kulturo-
wych.

Technologia pod strzechy

O znaczeniu zmian technologicznych i zapewnieniu możliwości 
uczestniczenia w nich lokalnym społecznościom dyskutowano pod-
czas panelu poświęconego komunikacji interpersonalnej i promocji 
sołectw. Podkreślano konieczność rozwoju infrastruktury telekomu-
nikacyjnej w terenie, która będzie gwarantować mieszkańcom dostęp 
do szerokopasmowego internetu. Cyfrowemu wykluczeniu społecz-
ności wiejskich ma też przeciwdziałać zorganizowana edukacja w za-
kresie obsługi komputera i poruszania się po sieci.

Cyfrowemu wykluczeniu społeczności 

wiejskich ma przeciwdziałać edukacja

w zakresie obsługi komputera

i poruszania się po sieci 

W ramach prezentacji dobrych praktyk pokazano przykłady wykorzy-
stania internetu zarówno do promocji sołectw, jak i komunikowania 
się w obrębie lokalnej społeczności. Zadania te spełniają m.in. strony 
i fora internetowe, a także blogi oraz korespondencja mailowa. Na za-
kończenie spotkania uczestnicy konferencji zapoznali się z Samorzą-
dowym Programem Pożyczkowym, mogącym stać się jednym z narzę-
dzi fi nansowania gminnych inwestycji. 

Iwona Połoz
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Pod specjalnym nadzorem

Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, sieci ka-
nalizacji czy stacji uzdatniania wody to projekty mało 

medialne, lecz kluczowe dla ochrony środowiska, lokalnej 
gospodarki i jakości życia mieszkańców. W ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” do-
fi nansowanie projektów w zakresie gospodarki wodno-ście-
kowej w Wielkopolsce otrzymało aż 249 przedsięwzięć.  

Oczyszczalnie dla Tuliszkowa

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Gromadz-
kiej 1 w Tuliszkowie” w powiecie tureckim to projekt, który otrzymał 
najwyższą liczbę punktów w drugim naborze wniosków. Istniejąca już 
od 1997 r. oczyszczalnia wymagała modernizacji ze względu na duże 
zużycie po 15 latach eksploatacji. Trzeba było również zwiększyć jej 
moce przerobowe, bo zwiększyła się ilość ścieków zarówno dopływa-
jących, jak i dowożonych pojazdami asenizacyjnymi. 

Czyste środowisko to nie tylko lepsze 

warunki życia mieszkańców, ale też zachęta 

dla potencjalnych inwestorów, którzy 

szukają terenów z pełną infrastrukturą,

w tym sanitarną

– Zastosowano nowe urządzenia do oczyszczania ścieków, m.in. 
pionową kratę schodkową do wstępnego oczyszczania oraz sitopia-
skownik, który oddziela piasek i tzw. skrawki drobne. Po wstępnym 
oczyszczeniu ścieki trafi ają do dwóch SBR-ów, czyli sekwencyjnych 
biologicznych reaktorów, których pojemność została powiększona do 
16 tys. litrów. Odbywa się w nich oczyszczanie biologiczne poprzez 
napowietrzanie i poddawanie działaniu bakterii. Oddzielony osad 
poddawany jest tzw. higienizacji i stabilizacji chemicznej, a następ-
nie odprowadzany do prasowalni – opowiada Ryszard Storożyński, 

kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, któremu 
podlega oczyszczalnia. – Osad ten jest składowany w specjalnych 
silosach, jednak będziemy starać się go zagospodarować – po prze-
prowadzeniu badań jakościowych może zostać wykorzystany w rol-
nictwie jako nawóz.

Realizacja inwestycji nie spowodowała żadnych uciążliwości dla 
mieszkańców – udało się ją przeprowadzić bez okresowych przerw
w działaniu. W oczyszczalni zastosowano najnowsze rozwiązania 
technologiczne, m.in. nowoczesne systemy sterowania wykorzy-
stujące ciągły pomiar poziomu amoniaku i azotanów. Zwiększenie 
przepustowości oczyszczalni do 1000 m na dobę idzie w parze ze 
zmniejszeniem energochłonności urządzeń. – Rozbudowa oczyszczal-
ni ścieków to inwestycja w rozwój gminy. Chodzi nie tylko o podnie-
sienie standardu życia mieszkańców, ale także o rozwój gospodarczy 
i wzrost zatrudnienia – wyjaśnia Grzegorz Ciesielski, burmistrz Tulisz-
kowa. – Nowo powstające przedsiębiorstwa będą miały możliwość 
przyłączania się do sieci kanalizacji.

Gmina pozyskała środki z PROW także na inne inwestycje w dziedzinie 
gospodarki wodno-ściekowej: budowę kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej w Tuliszkowie oraz wodociągu w Smaszewskich Holendrach
i Tuliszkowie-Zadwornej. – Przygotowujemy się także do budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków – dodaje burmistrz. – W tym za-
kresie współpracujemy z Centrum Ekotechnologii w Łężycy. Jest duże 
zainteresowanie ze strony mieszkańców: dotychczas chęć uczestnic-
twa w projekcie zadeklarowało ponad 60 gospodarstw domowych.

Widok z bocianiego gniazda

Aż 195 oczyszczalni przydomowych powstało już – przy udziale 
PROW – w gminie Przygodzice w powiecie ostrowskim. W ramach 
projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Przygodzice” zbudowano je w najbardziej rozproszonych czę-
ściach miejscowości Antonin (Trzcieliny), Bogufałów, Chynowa, Czar-
nylas, Dębnica, Hetmanów oraz Przygodziczki, gdzie zbyt droga jest 
budowa sieci kanalizacyjnej. – Lista gospodarstw domowych została 
ustalona w oparciu o wnioski składane przez mieszkańców, których 
posesje znajdują się z dala od zwartej zabudowy – opowiada Piotr 
Kryszczak, inspektor ds. projektów fi nansowych z Wydziału Inwesty-
cji Urzędu Gminy Przygodzice. – Na podstawie wstępnych deklara-
cji opracowano dokumentację techniczno-kosztorysową. Z każdym 
z właścicieli posesji zostały zawarte umowy w zakresie użyczenia 
gruntu pod planowaną inwestycję oraz regulujące pozostałe kwestie. 
Obecnie projekt jest na etapie rozliczania, same oczyszczalnie zostały 
już oddane do użytku.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wpisuje się w Strate-
gię Rozwoju Gminy Przygodzice do roku 2020, w której określono, 
że gmina ma być obszarem z rozwiniętą infrastrukturą techniczną 
przyjazną człowiekowi i środowisku, a budowane zaplecze turystycz-
no-rekreacyjne ma się opierać na walorach środowiska naturalnego. 
– Te kierunki rozwoju wynikają z naturalnego bogactwa przyrodnicze-
go terenów, na których znajduje się gmina. Dolina Baryczy to jeden
z najcenniejszych przyrodniczo zakątków naszego kraju, wchodzącyW zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Tuliszkowie przeprowadza się 

oczyszczanie biologiczne poprzez napowietrzanie i poddawanie
działaniu bakterii
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w skład sieci Natura 2000. Znaczna część obszaru Doliny Baryczy 
znajduje się w granicach największego w Polsce parku krajobrazo-
wego – podkreśla Krzysztof Rasiak, wójt Przygodzic. – Konieczność 
ochrony środowiska wynika również z uregulowań prawnych, jednak 
nie traktujemy ich jako konieczności czy przymusu, lecz jako pomoc, 
by to, co najcenniejsze, chronić jak najlepiej, według standardów wy-
pracowanych przez specjalistów – dodaje.

Oprócz licznych inwestycji Gmina podejmuje również działania edu-
kacyjne. Przygodzice znane są od lat miłośnikom przyrody z możli-
wości podglądania gniazda bocianów przez podłączoną do internetu 
kamerę. Zdjęcie przygodzickiego bociana otrzymało nagrodę w kon-
kursie „Images of rural Europe”, zorganizowanym przez Komisję Eu-
ropejską. Corocznie w Przygodzicach odbywa się Ogólnopolski Zlot 
„Blisko bocianów”.

Gizałki: promotor ekologii

Certyfi katy „Gmina Przyjazna Śro-
dowisku” i „Promotor Ekologii”, 
wyróżnienie w konkursie „Lider Pol-
skiej Ekologii”, dwukrotny laureat 
Narodowego Konkursu Ekologiczne-
go „Przyjaźni Środowisku” – gmina 
Gizałki w powiecie pleszewskim ma 
się czym pochwalić, zarówno jeśli 
chodzi o proekologiczne inwestycje, 
jak i inicjatywy edukacyjne. „Dąże-
nie do zrównoważonego rozwoju 
gminy w oparciu o naturalne warunki 
przyrodnicze w celu poprawy stan-
dardu życia mieszkańców gminy” – 
zadeklarowano w Strategii Rozwoju 
Gizałek.

„Budowa przydomowych oczysz-
czalni ścieków oraz sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przykanalikami 
na terenie gminy Gizałki” to projekt 
realizowany w ramach całościo-
wego planu regulacji gospodarki 

wodno-ściekowej. Kanalizacja budowana jest w Gizałkach, Czołno-
chowie, Szymanowicach, Leszczycy i Tomicach. – Zwarta zabudowa 
tych miejscowości stwarza warunki do podłączenia jak największej 
liczby zabudowań. W pozostałych miejscowościach, charakteryzują-
cych się zabudową rozproszoną (są to obszary stanowiące 60% po-
wierzchni gminy), budowane są oczyszczalnie przydomowe – mówi 
Piotr Orczykowski, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
w Urzędzie Gminy. – W ramach I etapu realizowana jest budowa 230 
przydomowych oczyszczalni. Wybór gospodarstw dokonany został na 
zasadzie dobrowolnych, pisemnych deklaracji mieszkańców. 

Konieczność ochrony środowiska wynika 

z uregulowań prawnych. Władze gmin 

wiejskich traktują je jako pomoc, by jak 

najlepiej chronić to, co najcenniejsze

Gmina realizuje również inne przedsięwzięcia poprawiające jakość 
środowiska, np. termomodernizację budynków użyteczności publicz-
nej, dzięki której zmniejsza się emisja zanieczyszczeń do powietrza. 
Ze środków PROW pozyskano również fundusze na ścieżki rowerowe 
w Szymanowicach i Rudzie Wieczyńskiej. Budowane są one łącznie
z kanalizacją deszczową wyposażoną w urządzenia oczyszczające, np. 
separatory substancji ropopochodnych.

– Czyste środowisko to nie tylko lepsze warunki życia mieszkańców, 
ale też możliwość bardziej efektywnych inwestycji w infrastrukturę 
rekreacyjną i sportową oraz zachęta dla potencjalnych inwestorów, 
którzy szukają terenów z pełną infrastrukturą, w tym sanitarną – za-
znacza wójt Gizałek, inż. Robert Łoza. – Kolejna perspektywa fi nan-
sowa UE stwarza możliwość dokończenia budowy kanalizacji sani-
tarnej w takich miejscowościach, jak Gizałki i Ruda Wieczyńska, oraz 
wyposażenia kolejnych nieruchomości w oczyszczalnie przydomowe. 
Mam nadzieję, że w latach 2014-2020 uda się całkowicie rozwiązać 
problemy z prawidłowym zagospodarowaniem ścieków komunalnych
w gminie.

Grzegorz Kmita
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W gminie Przygodzice zbudowano 195 przydomowych oczyszczalni ścieków 

W Gizałkach budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej wpisała się
w całościowy plan regulacji gospodarki wodno-ściekowej
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