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SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Listopadowe obchody nie tyl-
ko przywracają pamięć, ale 
i zwracają uwagę – zwłaszcza
młodemu pokoleniu – jak
ważną rolę odgrywa historia,
której obraz możemy znaleźć
w jeszcze istniejących zabyt-
kach. 

Instytucje, którym powie-
rzono ochronę pamiątek po
naszych przodkach, ale także
obywatele w swojej codziennej
działalności, podejmują róż-
ne inicjatywy zmierzające do
ocalenia naszego dziedzictwa
kulturowego. 

Dzięki projektom realizowa-
nym w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 możliwe było
między innymi wspieranie ini-
cjatorów różnorodnych przed-
sięwzięć na rzecz wykorzysta-
nia lokalnego potencjału hi-
storycznego, służącego ochro-

nie i kultywowaniu dziedzictwa
narodowego. 

W ramach PROW samorząd
województwa wielkopolskiego
wdraża m.in. inicjatywę Le-
ader, która jest oddolnym,
partnerskim podejściem do
rozwoju obszarów wiejskich, re-
alizowanym za pośrednictwem
lokalnych grup działania. Pro-
gram polega na opracowaniu
przez społeczność wiejską lo-
kalnej strategii rozwoju oraz re-
alizacji wynikających z niej in-
nowacyjnych projektów, łą-
czących zasoby ludzkie, natu-
ralne, historyczne i kulturowe. 

***
W działaniu „Wdrażanie Lo-

kalnych Strategii” można było
na przykład realizować „małe
projekty” oraz przedsięwzię-
cia dotyczące „Odnowy i roz-
woju wsi”. Zakres pierwszego
podziałania obejmował m.in.

kultywowanie dziedzictwa, or-
ganizowanie imprez kultural-
nych, historycznych, a także
rozwijanie turystyki i wprowa-

dzanie produktów i usług opar-
tych na lokalnych zasobach. 

Przykładem dobrej praktyki
w tym zakresie jest projekt 
pn. „Zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej na cele re-
kreacji wraz z odtworzeniem
przydrożnej kapliczki” w Klęce.
Renowację tego obiektu prze-
prowadzono dzięki pieniądzom
unijnym pozyskanym przez
Ochotniczą Straż Pożarną 
za pośrednictwem Lokalnej
Grupy Działania „Zaścianek” 
w Żerkowie. 

Przydrożna kapliczka istnia-
ła w miejscowości Klęka do
1942 r., do czasu zburzenia jej
przez Niemców podczas oku-
pacji. Jest to obiekt małej ar-
chitektury o niewielkich gaba-
rytach, wykonany z elementów
murowanych. W zakres prac
objętych pomocą wchodziło
m.in. zagospodarowanie terenu

wokół kapliczki, nasadzenie
drzew, krzewów, oświetlenie
oraz prace związane z samą od-
budową kapliczki, roboty ziem-
ne. Z uwagi na fakt, że wieś Klę-
ka słynie w Polsce i na świecie
z zakładów zielarskich, w od-
tworzonej kapliczce umiesz-
czono figurę Matki Boskiej Ziel-
nej. Zakup figurki nie wchodził
w skład projektu finansowane-
go przez UE, a był inicjatywą
miejscowej społeczności, która
chciała mieć własny wkład w to
przedsięwzięcie.

***
W ramach „małych projek-

tów”, związanych z zachowa-
niem lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego,
przeprowadzono natomiast re-
nowację pomnika Powstań-
ców Wielkopolskich na cmen-
tarzu w Lwówku. Celem prac
była poprawa atrakcyjności

turystycznej poprzez renowację
elementu małej architektury,
stanowiącego miejsce pamię-
ci poległych żołnierzy, a znaj-
dującego się na szlaku rowe-
rowym im. Powstańców Wiel-
kopolskich.

Dofinansowanie ze środków
unijnych umożliwiło gminie
Lwówek przeprowadzenie prac
związanych z rozbiórką i reno-
wacją istniejącego pomnika,
montażem elementów grani-
towych oraz zorganizowaniem
oprawy artystycznej uroczysto-
ści wieńczącej prace. Oficjalne
odsłonięcie odrestaurowane-
go zabytku odbyło się w 95.
rocznicę wybuchu Powstania
Wielkopolskiego w gminie Lwó-
wek. Ceremonii towarzyszył
przemarsz orkiestry dętej 
z miejscowego kościoła pod
pomnik Powstańców Wielko-
polskich. 

Pielęgnować historię, pamiętając o jej bohaterach

Spotkanie pn. „Wieś pol-
ska – wieś innowacyjna”,
przygotowane przez Kra-

jowe Stowarzyszenie Sołtysów
pod honorowym patronatem
ministra administracji i cyfry-
zacji, odbyło się 15 paździer-
nika na terenie Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich.
Partnerem wydarzenia, w ra-
mach realizacji planu działania
Sekretariatu Regionalnego Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiej-
skich, był samorząd woje-
wództwa wielkopolskiego. 

Konferencja miała charakter
ogólnopolski i już drugi rok 
z rzędu stanowiła integralną
część programu targów GMI-
NA. Uczestniczyli w niej przede
wszystkim sołtysi oraz liderzy
wiejscy z całego kraju.

Celem spotkania było po-
kazanie dobrych praktyk w za-
kresie cyfryzacji obszarów wiej-
skich oraz promowanie no-
wych inicjatyw, które są skie-
rowane na rozwój społeczeń-
stwa informacyjnego na pol-
skiej wsi. Przy okazji dyskuto-
wano również o produkcji 
i możliwościach wykorzysta-
nia energii ze źródeł odna-
wialnych.

Rozmowy o cyfryzacji

Poznańska konferencja zosta-
ła podzielona na dwa moduły
tematyczne. Podczas pierw-
szej części przedstawiono ska-
lę wyzwań dotyczących naby-
wania umiejętności cyfrowych

oraz działania realizowane
przez instytucje zaangażowane
w rozwój cyfryzacji na obsza-
rach wiejskich. 

Zaprezentowano m.in. pro-
jekt „Naszawioska.pl”, jako do-
bry przykład wykorzystania moż-
liwości narzędzi internetowych.

O działalności portalu poinfor-
mował w swoim wystąpieniu
prezes zarządu LGD „Gościnna
Wielkopolska”. Serwis daje lo-
kalnym społecznościom możli-
wość bezpłatnego i nieskom-
plikowanego tworzenia strony
internetowej, np. własnego so-

łectwa, może być także plat-
formą do konsultacji społecz-
nych czy kontaktu z wójtem. 

O programie Leader, możli-
wościach pozyskania funduszy
w nowej perspektywie finanso-
wej Unii Europejskiej na pro-
wadzenie własnych działań, 
a także wzmacnianiu inicjatyw
oddolnych, wymianie najlep-
szych praktyk oraz aktywizacji
społeczności obszarów wiej-
skich mówił w swoim wystą-
pieniu przedstawiciel Departa-
mentu Programów Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu.

Zielona energia

Druga część spotkania zosta-
ła poświęcona istotnemu za-
gadnieniu tzw. prosumencko-
ści, czyli umożliwieniu indywi-
dualnym gospodarstwom do-
mowym wytwarzania „zielonej
energii” na własny użytek, ale
także sprzedawania jej nad-
wyżki. Szczególną uwagę zwró-
cono na rozwój mikroinstalacji,
które mogłyby powstawać przy
poszczególnych gospodar-
stwach domowych oraz możli-

wości dofinasowania tych in-
westycji. 

Na kluczowe zadania stoją-
ce przed mieszkańcami ob-
szarów wiejskich, do których
należą cyfryzacja i większe
wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii, zwrócił uwagę
członek zarządu województwa
Tomasz Bugajski. – Jeżeli na
wsi nie będzie dobrej jakości
energii elektrycznej, nie będzie
się ona rozwijać. Mieszkańcy
obszarów wiejskich mogą stać
się nie tylko producentami
prądu na własne potrzeby, ale
także sprzedawcami nadwy-
żek energetycznych na ze-
wnątrz – mówił Tomasz Bugaj-
ski. – Mam nadzieję, że w tej
perspektywie finansowej UE
znajdą się środki i instrumen-
ty, które pozwolą nam z takiej
szansy skorzystać.

Poruszone podczas konfe-
rencji zagadnienia cieszyły 
się dużym zainteresowaniem
wśród gości. Również wystaw-
cy i zwiedzający targi GMINA
chętnie słuchali o szansach 
i możliwościach płynących 
z wprowadzania nowoczesnych
i innowacyjnych technologii
na obszarach wiejskich.

Podczas poznańskiej konferencji „Wieś polska – wieś innowacyjna” sołtysi z całego kraju rozmawiali

o sile nowoczesnych gospodarstw.

Senator RP i prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski opowie-

dział gościom o działalności stowarzyszenia w dziedzinie cyfryzacji.
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Uroczystości odsłonięcia ka-

pliczki w Klęce towarzyszyła

msza.
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Dyskusja o innowacjach na polskiej wsi


