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SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

7 i 8 czerwca w Ośrodku Inte-
gracji Europejskiej w Rokoso-
wie odbyła się dziesiąta, jubi-
leuszowa impreza plenerowa
pn. „Konie i Powozy w Roko-
sowie 2014”.

Współorganizatorem wyda-
rzenia był samorząd woje-
wództwa wielkopolskiego wraz
z Ośrodkiem Integracji Euro-
pejskiej w Rokosowie oraz
Związkiem Hodowców Koni 
i Producentów Powozów Kon-
nych z rejonu Gostynia w ra-
mach realizacji Planu Działania
Sekretariatu Regionalnego
Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich Województwa Wielko-
polskiego na lata 2014-
-2015. 

Odbywająca się po raz dzie-
siąty impreza zgromadziła oko-
ło 10 tys. widzów i zwiedzają-
cych. 

Celem organizacji tego wy-
darzenia jest ochrona tradycji 

i dziedzictwa kulturowego zwią-
zanego z hodowlą koni oraz 
z produkcją bryczek, które mają
wiele odniesień do historii Pol-
ski i Wielkopolski, a także inte-
gracja społeczności wiejskiej
oraz edukacja i kształtowanie
wśród dzieci i młodzieży posta-
wy poszanowania dziedzictwa
kulturowego i tradycji lokal-
nych. 

W ciągu dwóch dni trwania
wydarzenia zorganizowano licz-
ne atrakcje, w tym m.in.: kon-
kursy zręczności powożenia – ke-
gel, powożenia kucy dla juniorów,
widowiskowy maraton z prze-
szkodami po parku, konkurs
myśliwski, klasy L, sześciu barier
czy skoki przez przeszkody. 

Nowością podczas tego-
rocznej edycji przedsięwzięcia 
w Rokosowie było połączenie
go z Targami Organizacji Po-
zarządowych, które zorgani-
zowało Stowarzyszenie Instytut

Widowiskowa arena zmagań konnych zaprzęgów

Impreza plenerowa „Konie i Powozy w Rokosowie” na stałe wpisała się do kalendarza wiel-

kopolskich wydarzeń plenerowych.
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Zachodni w ramach projektu
„Działamy Razem 3”.  Jest to
wydarzenie mające na celu
wsparcie instytucji sektora 
organizacji pozarządowych 

z Wielkopolski, obejmujące
między innymi szkolenia z za-
kresu kompetencji pomocnych
w prowadzeniu podmiotów
ekonomii społecznej. 

Podczas wieczornej gali od-
były się m.in. pokazy ułańskie
oraz pokaz militariów – prezen-
tacja armaty zaprzężonej 
w sześć koni. Ponadto zorgani-

zowano prezentacje sikawek
konnych, pierwszy w Wielko-
polsce pokaz koszykówki konnej,
wyścig zaprzęgów w zamkowej
fosie, spektakl teatralny „z Gło-
wą w Chmurach” oraz pokaz
mody ślubnej i wieczorowej. Galę
uatrakcyjniły również występy or-
kiestry dętej z Leszna i mażore-
tek, a także koncert gwiazdy wie-
czoru Andrzeja Cierniewskiego.

Wydarzeniu towarzyszyły tak-
że prezentacje narzędzi i sprzę-
tu, wystawy wyposażenia stajni
i akcesoriów jeździeckich. 

W tym roku przygotowano
ponadto specjalną ofertę dla lo-
kalnych przedsiębiorców. Na
terenie zamku w Rokosowie
stanęło „Miasteczko JEREMIE”,
w którym można było zdobyć in-
formacje o formach wsparcia 
z unijnego programu JEREMIE. 

Serdecznie zapraszamy na
kolejną imprezę „Konie i powo-
zy” w przyszłym roku. 

Celem wizyty w Bretanii,
regionie partnerskim
województwa wielko-

polskiego, było zapoznanie
uczestników z wybranymi pro-
cesami rozwoju obszarów wiej-
skich, ze szczególnym uwzględ-
nieniem promocji produktów
lokalnych i regionalnych, in-
nowacyjności w sektorze rolno-
-spożywczym i na obszarach
wiejskich oraz wykorzystania
nowoczesnych technologii in-
formatycznych na obszarach
wiejskich.

Program wyjazdu studyjnego
obejmował m.in. wizytę w Cen-
trum Badawczo-Naukowym
ZOOPÔLE w Ploufragan – ofe-
rującym badania oraz szkole-
nia skierowane do przedsię-
biorców, od hodowli zwierząt
do produkcji żywności. Dzia-
łalność badawcza centrum na-
kierowana jest na zagadnienia
związane z intensyfikacją pro-
dukcji zwierzęcej (trzoda
chlewna, drób) oraz podnie-
sieniem jakości produkowa-
nej żywności, poprzez wpro-
wadzanie innowacyjnych roz-
wiązań. 

Uczestnicy odwiedzili także
siedzibę COOPERL w Lamballe,
spółdzielni zrzeszającej 2700

Jak Francuzi promują i inwestują w rolnictwo?

Wielkopolska delegacja w Bretanii liczyła kilkadziesiąt osób.
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rolników, produkujących prawie
40 proc. mięsa wieprzowego
wytwarzanego na terenie całej
Francji oraz Narodowy Instytut
Badań Rolniczych (INRA) 
w Rennes. Jest to instytucja
wspierająca rolnictwo poprzez
prowadzenie badań w zakresie
produkcji żywności, agronomii

i hodowli zwierząt oraz ochrony
środowiska. 

W Ośrodku Badawczym (Uni-
te Mixte Technologique) VALO-
RIAL wielkopolscy samorzą-
dowcy mieli również okazję za-
poznać się z badaniami nad ro-
ślinami strączkowymi, których
celem jest wytworzenie odmian

pozwalających Francji na unie-
zależnienie się od importu fasoli.

Podsumowaniem pobytu de-
legacji województwa wielko-
polskiego we Francji była wizyta
w siedzibie Rady Regionalnej
Bretanii w  Rennes i spotkanie
z wiceprzewodniczącym rady
Thierrym Burlotem. Podczas

dyskusji poruszano m.in. te-
matykę zastosowania nowo-
czesnych technologii informa-
tycznych na obszarach wiej-
skich, w tym zapewnienia ca-
łej Bretanii dostępu do szero-
kopasmowego internetu, umo-
żliwiającego wyrównanie szans
pomiędzy wsią a miastem.

– Efektem spotkań wielko-
polskiej delegacji w różnych in-
stytucjach i samorządach lo-
kalnych Bretanii, oprócz po-
głębienia stosunków dyploma-
tycznych między naszymi re-
gionami, są pomysły na współ-
pracę w obszarze szeroko po-
jętego rozwoju obszarów wiej-
skich – mówi Tomasz Bugajski,
członek zarządu województwa
wielkopolskiego.

Współorganizatorem wyda-
rzenia pn. „Prezentacja do-
brych praktyk w dziedzinie
rozwoju obszarów wiejskich
przez samorządy Regionu Bre-
tanii” był samorząd woje-
wództwa wielkopolskiego wraz
z Wielkopolskim Ośrodkiem
Kształcenia i Studiów Samo-
rządowych w ramach realiza-
cji Planu Działania Sekreta-
riatu Regionalnego Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich Wo-
jewództwa Wielkopolskiego na
lata 2014-2015. 

Z kolei po stronie francu-
skiej za część organizacyjną
odpowiedzialne były dwa sto-
warzyszenia: Association Bre-
tagne Pologne i Association
Regionale d’Information des
Collectivites Territoriales
(ARIC).

W dniach 9-17 maja wielkopolscy samorządowcy uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Francji. 


