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SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

W wielkopolskim, regionalnym

etapie konkursu, wnioski moż-

na było składać w dwóch ka-

tegoriach – infrastruktura tech-

niczna i infrastruktura spo-

łeczna. 

Celem konkursu „Przyjazna

Wieś”, organizowanego przez

ministra rolnictwa i rozwoju

wsi, w ramach realizacji zadań

Krajowej Sieci Obszarów Wiej-

skich, jest pokazanie najlep-

szych projektów współfinanso-

wanych z funduszy europej-

skich, wspierających rozbudo-

wę infrastruktury na obszarach

wiejskich. Tegoroczna, szósta

edycja konkursu, przebiegała 

w dwóch etapach: pierwszym 

– regionalnym i drugim – ogól-

nopolskim. 

W Wielkopolsce wpłynęło

łącznie 12 projektów: osiem 

w kategorii infrastruktura spo-

łeczna i cztery w kategorii in-

frastruktura techniczna. Wyni-

ki ogłoszono 19 listopada pod-

czas posiedzenia grupy robo-

czej ds. KSOW. 

– Z ogromną satysfakcją ob-

serwuję kolejne odsłony kon-

kursu „Przyjazna Wieś”. Zgła-

szane projekty świadczą o tym,

że województwo wielkopolskie

znakomicie wykorzystuje pie-

niądze unijne służące rozwojo-

wi wsi i poprawie warunków ży-

cia jej mieszkańców – podsu-

mował werdykt jury członek

zarządu województwa Tomasz

Bugajski.

Sala dla zmysłów

W pierwszej kategorii najwyżej

oceniono projekt „Sala zmy-

słów – udostępnianie sprzętu

stymulującego zmysły czło-

wieka”, którego pomysłodaw-

cą jest Towarzystwo Krzewienia

Kultury Fizyczej Ognisko „Baj-

ka” w Trzciance. Sala wyposa-

żona jest w piętnaście rodzajów

sprzętu do ćwiczeń stymulują-

cych wszystkie zmysły człowie-

ka. Z urządzeń mogą korzystać

chorzy wymagający rehabilita-

cji, jak również osoby, które po-

trzebują tego typu wsparcia 

w wyniku przemęczenia co-

dziennymi obowiązkami. 

Komisja zwróciła uwagę na

fakt udostępnienia projektu

również osobom niepełno-

sprawnym o różnych rodzajach

i stopniach niesprawności. Ta-

kie podejście, które integruje 

i stwarza okazję do wzajemne-

go poznania się grup osób nie-

pełnosprawnych i sprawnych

podczas spędzania czasu 

w sposób aktywny i służący

zdrowiu, w atmosferze zabawy,

ma duży wpływ na poziom osią-

ganych efektów rehabilitacji.

Wieża ciśnień

W kategorii infrastruktura tech-

niczna zwyciężył projekt gminy

Łobżenica „Rewitalizacja wieży

ciśnień wraz z zagospodaro-

waniem terenu przyległego”.

Istotą tego przedsięwzięcia było

ocalenie unikatowego obiektu

architektonicznego, związane-

go z historią Polski i miasta. 

Zachowano dotychczasowy

wygląd zewnętrzny budowli,

której – dzięki realizacji projektu

– nadano nową funkcję – wie-

ży widokowej. Zewnętrze ścia-

ny kopuły przeszklono, co dało

możliwość stworzenia tarasu 

z panoramicznym widokiem.

W trzonie wieży zaaranżowano

przestrzenie służące organiza-

cji spotkań i pomieszczenia

sanitarne. Wieża dostępna jest

także dla osób niepełnospraw-

nych ruchowo. 

Ważnym elementem tej ini-

cjatywy jest zachowanie dzie-

dzictwa kulturowego i wykorzy-

stanie go do podniesienia

atrakcyjności turystycznej gmi-

ny Łobżenica.

Rozstrzygnięto konkurs
„Przyjazna Wieś” 

K
onferencja pn. „Kobieca

Wielkopolska Obywatel-

ska”, którą w ramach

realizacji planu działania Se-

kretariatu Regionalnego Kra-

jowej Sieci Obszarów Wiej-

skich zorganizował samorząd

województwa, odbyła się 26 li-

stopada na terenie MTP w Po-

znaniu. Honorowy patronat nad

wydarzeniem objęła Anna Ko-

morowska, małżonka prezy-

denta RP.

W spotkaniu wzięło udział

około 600 osób, m.in. samo-

rządowcy, przedstawiciele lo-

kalnych grup działania, wła-

ściciele gospodarstw agrotury-

stycznych oraz liczna grupa ak-

tywnych kobiet z obszarów wiej-

skich. Wydarzenie było podsu-

mowaniem współpracy samo-

rządu województwa z różnymi

partnerami społecznymi dzia-

łającymi na rzecz rozwoju 

i promocji obszarów wiejskich.

Zaprezentowano inicjatywy 

i projekty realizowane przez li-

derów małych społeczności,

których celem jest budowa ka-

pitału społecznego oraz zmia-

na wizerunku wielkopolskiej

wsi. 

– Nasze spotkanie jest szcze-

gólne również z innego powodu.

Można już powiedzieć, że wdra-

żanie Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich w latach

2007-2013, największej w do-

tychczasowej historii puli fun-

duszy unijnych przeznaczonych

na rozwój obszarów wiejskich 

i sektora rolno-spożywczego 

w Polsce, dobiega końca 

– stwierdził członek zarządu

województwa Tomasz Bugaj-

ski. – A Wielkopolska pokaza-

ła, jak skutecznie z tych środ-

ków korzystać. Osiągnięcie po-

zycji lidera nie byłoby możliwe

bez współpracy z państwem:

partnerami samorządu woje-

wództwa w wielu, często trud-

nych, przedsięwzięciach. 

Aktywne kobiety 

Szczególną uwagę poświęcono

podczas spotkania kobietom.

Wielokrotnie podkreślano, że

siłą wielkopolskiej wsi są wiej-

skie liderki. Trener biznesu

Anna Sarowska-Gierasimowicz

mówiła m.in. o pasji, determi-

nacji i potędze kobiecej indy-

widualności. Z kolei Katarzyna

Hełpa-Liszkowska ze Szkoły Li-

derek Rozwoju Lokalnego

przedstawiła jej wpływ na wiel-

kopolskie kobiety mieszkające

na obszarach wiejskich. Zwró-

ciła też uwagę na korzyści pły-

nące z wykorzystania poten-

cjału kobiet w działalności na

rzecz mieszkańców wsi. Panie,

dzięki swojej aktywności i za-

angażowaniu, mogą spełniać

się zarówno w domu, w rodzi-

nie, jak i w życiu publicznym. 

W trakcie konferencji nagro-

dzono najlepsze sołtyski – ak-

tywne kobiety integrujące lo-

kalne społeczności, które wzię-

ły udział w konkursie „Sołtyska-

-Liderka”, organizowanym przez

samorząd województwa.

Turystyka kulinarna

Ważnym elementem spotkania

było przedstawienie zagadnień

dotyczących wielkopolskiej

agroturystyki, stanowiącej przy-

kład mobilizacji mieszkańców

obszarów wiejskich i rozwoju

przedsiębiorczości. O projekcie

„Culinaria – impuls aktywiza-

cyjny” opowiedział Witold Wró-

bel, członek zarządu Polskiej

Akademii Smaku. Podkreślił

m.in. wartość kuchni polskiej,

mówił o propagowaniu polskiej

żywności oraz edukacji kuli-

narnej. Zachęcał też właścicieli

gospodarstw do współpracy 

i tworzenia szlaków kulinar-

nych. 

Zwieńczeniem wystąpienia

było nagrodzenie zwycięzców

konkursu „Kulinarne Rarytasy

Wielkopolskiej Agroturystyki”

– promującego produkty i po-

trawy czerpiące z dziedzictwa

kulinarnego naszego regionu,

które powstają w gospodar-

stwach agroturystycznych. 

Na zakończenie spotkania

uhonorowano najlepsze lokal-

ne grupy działania, które od kil-

ku lat są głównymi animatora-

mi różnorodnych inicjatyw ma-

jących na celu poprawę jako-

ści życia mieszkańców wsi.

Prezes LGD „Kraina Trzech

Rzek” Renata Gembiak-Bin-

kiewicz zaprezentowała dzia-

łalność stowarzyszenia w pre-

zentacji „Aktywnie w Krainie

Trzech Rzek, czyli co nas cie-

szy najbardziej”.

Konferencji towarzyszyła wy-

stawa rękodzieła artystyczne-

go, degustacja regionalnych

produktów kulinarnych oraz

prezentacja ofert wielkopol-

skich gospodarstw agrotury-

stycznych. Nie zabrakło też

okazji do spotkań, dyskusji, in-

spiracji i wymiany cennych do-

świadczeń.

Siłą wsi są liderki
Samorząd regionu podsumował współpracę z partnerami.

W konferencji wzięło udział około sześciuset gości.
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Podczas spotkania rozstrzygnięto konkurs „Sołtyska-Liderka”.

Odnowiona wieża ciśnień 

w Łobżenicy zdobyła pierwsze

miejsce w kategorii infra-

struktura techniczna.
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