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SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

5-6 lipca w Koninie oraz w Li-
cheniu Starym odbyła się kon-
ferencja „Wiejska Polska.
Przedsiębiorcza wieś”.

Wydarzenie pod honorowym
patronatem prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Broni-
sława Komorowskiego zorga-
nizowało Krajowe Stowarzy-
szenie Sołtysów.

Tegoroczna konferencja była
poświęcona przede wszyst-
kim prezentacji dobrych prak-
tyk w zakresie przedsiębior-
czości, w tym rozwoju turysty-
ki wiejskiej i agroturystyki oraz
zrównoważonego rozwoju, ze
szczególnym uwzględnieniem
roli kobiet na obszarach wiej-
skich. 

Podczas obrad omówione
zostały między innymi wyzwa-
nia i uwarunkowania realizacji
projektów na obszarach wiej-
skich, dotyczących rozwoju
działalności gospodarczej 
w okresie 2014-2020.

Zaprezentowano również
kwestie turystyki i agroturystyki
oraz wykorzystania produktów
lokalnych w rozwoju i promocji
obszarów wiejskich. Zwrócono
także uwagę na powiązania
gospodarcze obszarów wiej-
skich i rolniczych z miastami.

Ponadto marszałek woje-
wództwa Marek Woźniak wrę-
czył odznakę honorową „Za
zasługi dla województwa wiel-
kopolskiego” Irenie Wojcie-
chowskiej, wiceprezes LGD
„Puszcza Notecka”.

Punktem kulminacyjnym wy-
darzenia było uroczyste wrę-
czenie odznak honorowych
„Zasłużony dla Rolnictwa”, któ-
rymi za wybitne osiągnięcia na
rzecz rozwoju obszarów wiej-
skich nagrodzono kobiety. Roz-
strzygnięto również konkurs
„Fundusz Sołecki – najlepsza
inicjatywa”, organizowany od
czterech lat przez Krajowe
Stowarzyszenia Sołtysów.

O wiejskim biznesie Zaproszenie na wakacyjne
konkursy i festiwal dobrego smaku
Sekretariat Regionalny Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiej-
skich zachęca do wzięcia
udziału w konkursach i festi-
walu smaku.

Zapraszamy wielkopolskie go-
spodarstwa agroturystyczne do
udziału w konkursie „Kulinarne
rarytasy wielkopolskiej agrotu-
rystyki”. Celem przedsięwzię-
cia jest wyróżnienie najciekaw-
szych, oryginalnych produktów
bądź potraw, korzystających 
z dziedzictwa kulinarnego Wiel-
kopolski, opracowanych i przy-
gotowanych w gospodarstwach
agroturystycznych. 

Wielkopolskie sołtyski za-
chęcamy do udziału w konkur-
sie „Sołtyska-Liderka”, kiero-
wanym do aktywnych kobiet 
z obszarów wiejskich naszego

regionu. Dzięki niemu możliwe
jest wyróżnienie ciekawych 
i wyjątkowych przedsięwzięć in-
tegrujących lokalne społecz-
ności, a realizowanych przez ko-
biety – sołtyski.

Termin przesyłania zgłoszeń
na oba powyższe konkursy
mija 15 września 2014 r. Re-
gulaminy przedsięwzięć oraz
formularze zgłoszeniowe znaj-
dują się na stronie internetowej
www.wielkopolskie.ksow.pl. Na
zwycięzców czekają atrakcyjne
nagrody!

Ponadto w dniach od 4 sierp-
nia do 20 września Sekretariat
Regionalny KSOW przyjmuje
zgłoszenia w konkursie „Przy-
jazna Wieś” na najlepszy pro-
jekt w zakresie infrastruktury,
realizowany na terenach wiej-

skich przy wsparciu środków
unijnych. 

Do udziału w konkursie za-
praszamy wszystkich benefi-
cjentów, którzy zrealizowali
projekty w zakresie infra-
struktury technicznej lub spo-
łecznej na obszarach wiej-
skich województwa wielkopol-
skiego. Zgłoszone przedsię-
wzięcia muszą być współfi-
nansowane z funduszy euro-
pejskich. Formularz zgłosze-
niowy oraz regulamin znajdu-
ją się na stronie www.wielko-
polskie.ksow.pl.

Warto również przypomnieć,
że w dniach 14-17 sierpnia na
Starym Rynku w Poznaniu od-
będzie się Ogólnopolski Festi-
wal Dobrego Smaku. To już
ósma edycja imprezy, która 

z roku na rok przyciąga coraz
większe rzesze mieszkańców 
i turystów poszukujących naj-
wyższej jakości tradycyjnych 
i ekologicznych produktów.
Festiwal dobrego smaku to
prawdziwe święto dla wszyst-
kich, którzy poszukują cieka-
wych, inspirujących doznań 
i często już zapomnianych
smaków. 

Samorząd województwa
wielkopolskiego będzie orga-
nizatorem „Strefy Smaku Wiel-
kopolski”, w ramach której
m.in. lokalne grupy działania
zaprezentują ofertę kulinarną
naszego regionu. 

Serdecznie zapraszamy do
udziału zarówno w konkur-
sach, jak i w poznańskim fe-
stiwalu.

Celem festiwalu, zorgani-
zowanego 27 czerwca
w miejscowości Kikole 

w powiecie lipnowskim, jest
odkrywanie i promowanie uta-
lentowanych mieszkańców ma-
łych miejscowości i terenów
wiejskich, których pasją jest
muzyka, fotografia oraz odna-
wianie i pielęgnowanie trady-
cji kulinarnych czy kulturo-
wych polskich regionów.

Pomysłodawcą przedsię-
wzięcia jest Piotr Pęgowski, ak-
tor znany z serialu „Ranczo”,
który z powodzeniem od trzech
lat współorganizuje to wyda-
rzenie, także dzięki pienią-
dzom pozyskanym z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.

W 2014 roku województwo
wielkopolskie reprezentowała
Grupa „Kryza” z Żychlewa 
w gminie Krobia, będąca am-
basadorem biskupizny. Miesz-
kańcy gminy Krobia pod prze-
wodnictwem Jolanty Łabusiń-
skiej przedstawili pokaz mody
„Paryski szyk – biskupiański
dryg”, startując w kategorii
„Rękodzieło w dzisiejszej mo-
dzie – projekty ubrań z inspi-
racją sztuki ludowej”.  Pre-

„Paryski szyk – biskupiański dryg” z nagrodami 
Reprezentująca Wielkopolskę Grupa „Kryza” z Żychlewa zachwyciła jury konkursu i podbiła
publiczność trzeciej edycji Festiwalu Piosenki Ranczerskiej „Wilkowyjce 2014”.

zentacja mody pod hasłem:
„Wilkowyjce po biskupiańsku”
poprzedzona została krótką
charakterystyką grupy. 

Podczas konkursu pokazano
między innymi kolekcję wio-
senną – „Spacer po Wilkowyj-
cach” oraz kolekcję elegancką

– „Na salonach u Wójtowej”.
Występ Wielkopolan zrobił
duże wrażenie na jury kon-
kursu, w którym zasiadali ak-

torzy z telewizyjnego serialu
„Ranczo”. Szczególnym uzna-
niem wśród jury oraz publicz-
ności cieszyła się prezentacja

mody ślubnej. Warto podkre-
ślić, iż inspiracją dla pokazu
mody jest autentyczny bisku-
piański strój ludowy i jego
elementy. 

Przypomnijmy, że projekt
„Paryski szyk – biskupiański
dryg” otrzymał w 2013 roku
pierwszą nagrodę w konkursie
„Kobiety w akcji” – ogłoszonym
przez samorząd województwa
wielkopolskiego w ramach re-
alizacji planu działania Sekre-
tariatu Regionalnego Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich
Województwa Wielkopolskiego
na lata 2012-2013. Pokaz
ten był wielokrotnie prezento-
wany w naszym regionie przy
okazji wydarzeń związanych 
z promocją rozwoju obszarów
wiejskich.

Prezentacja przed ogólnopol-
ską publicznością, zajęcie pierw-
szego miejsca w konkursie, 
a także otrzymanie nagrody
specjalnej – daje Grupie „Kryza”
impuls do dalszego rozwoju.

Organizatorem trzeciej edy-
cji festiwalu było Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi we
współpracy z Agencją Re-
strukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. 

Nagrodę specjalną w festiwalowym konkursie odebrała Grupa „Kryza” z Wielkopolski.
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