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WSTĘP   

Szanowni Państwo,  

Województwo Wielkopolskie jest liderem w wykorzystaniu środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podobnie jak w roku ubiegłym, także w tegorocz-
nej edycji biuletynu „Nasza euroPROWincja” chcemy przybliżać Państwu ważne 
wydarzenia w naszym regionie, których realizacja nie byłaby możliwa bez fi nanso-
wego wsparcia PROW. Będziemy pokazywać inwestycje, które zmieniają krajobraz 
i wzmacniają potencjał wsi wielkopolskiej. Pokazując te dobre przykłady – mam 
nadzieję – zainspirujemy Państwa do dalszego aktywnego działania z myślą o roz-
woju obszarów wiejskich. 

Na wielkopolskiej wsi zmiany widać gołym okiem. Dzieje się tak nie tylko za spra-
wą młodych ludzi, którzy swoje miejsce odnajdują z dala od miast. Swoje moż-
liwości, niepowtarzalne zdolności odkrywają też ludzie starsi. Wizyta w kilku 
wielkopolskich małych ojczyznach, przedstawionych w tym numerze biuletynu, 
pokazuje, jak wielka siła może się zrodzić z poczucia wspólnoty, przynależności. 
Uświadamia też, że mieszkańcy wsi dostrzegają swój potencjał i coraz śmielej 
chcą się nim chwalić. Kręgi aktywności rozszerzają się na wszystkie pokolenia.

W tym roku będziemy kontynuować cykl poświęcony lokalnym grupom działania. Konieczność współpracy sektora 
publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych przeradza się w symbiotyczną, inspirującą współzależność. Za-
praszamy też ponownie na wędrówkę szlakiem PROWincjonalnych kościołów. Oczy ucieszy odnowiona elewacja, nowy 
drewniany dach, wiata dla pielgrzymów… Inaczej spojrzymy jednak na te miejsca, gdy uświadomimy sobie, że odzyskały 
piękno dzięki wzajemnej życzliwości oraz współdziałaniu duchownych, mieszkańców i urzędników. Inne ważne miejsce 
spotkań na wsi to świetlice. Nowy obiekt w Rakowni pod Murowaną Gośliną pokazuje kierunek, jaki warto obrać w swoim 
działaniu, tworząc nowe, przyjazne mieszkańcom wsi przestrzenie. 

Naszą intencją jest, by bogata i różnorodna oferta wielkopolskiej wsi cieszyła się popularnością wśród mieszkańców in-
nych regionów Polski. IV Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel dowodzą, że na rozbudza-
nie zainteresowania turystów naszą ziemią mamy różne, często nietuzinkowe pomysły. Może nasz biuletyn przy okazji 
spełni także funkcję przewodnika turystycznego? Warto wybrać się na wielkopolską wieś, bo ogrom przemian, jakie tam 
zachodzą, najlepiej widać z bliska. 

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
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Dobre, bo wiejskie

Jak ocenia Pan dotychczasowe efekty wdrażania Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich? Czy rola Urzędu Marszałkowskiego w obecnym 
systemie wdrażania jest wystarczająca, czy może Urząd powinien
w większym zakresie zarządzać programem?

Dzięki wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zmieniło 
się oblicze wielkopolskiej wsi, a zrealizowane inwestycje znacznie 
poprawiły zarówno jej wygląd, jak i dostęp mieszkańców do podsta-
wowej infrastruktury. 

Urząd Marszałkowski, poza wdrażaniem PROW, zrealizował wiele 
działań promujących program oraz informujących potencjalnych 
benefi cjentów o możliwościach uzyskania wsparcia. Pełni on zatem 
również funkcję doradczą, pomaga identyfi kować problemy obszarów 
wiejskich oraz wspiera samorządy w zakresie opracowania strategii 
rozwoju. Zwiększenie kompetencji Urzędu Marszałkowskiego w za-
kresie zarządzania programem mogłoby doprowadzić do uproszcze-
nia procedur i być może skróciłoby czas oczekiwania benefi cjentów 
na wsparcie fi nansowe.

Które działania cieszyły się szczególnym zainteresowaniem benefi -
cjentów?

Największym zainteresowaniem benefi cjentów cieszą się tzw. małe 
projekty realizowane w ramach osi 4 „Leader”. Maksymalna kwota do-
fi nansowania wynosi 25 tys. zł, a spektrum potencjalnych benefi cjen-

tów jest bardzo szerokie: od osób fi zycznych, organizacji pozarządo-
wych, kościołów i związków wyznaniowych, po instytucje publiczne, 
jak gminy, ośrodki kultury i biblioteki. Również zakres realizowanych 
operacji może dotyczyć wielu dziedzin, m.in. organizacji szkoleń, in-
westycji w małą infrastrukturę turystyczną, zagospodarowania prze-
strzeni publicznej, ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodnicze-
go, udostępniania sprzętu. Początkowo największe zainteresowanie 
pozyskiwaniem tych środków wykazywał samorząd gminny. W miarę 
upływu czasu większą aktywnością wykazują się organizacje pozarzą-
dowe i osoby fi zyczne. Niektóre lokalne grupy działania, zajmujące 
się m.in. wyborem operacji do dofi nansowania, dodatkowo promują 
właśnie organizacje pozarządowe. Przynosi to realne korzyści dla 
społeczności lokalnej. 

Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło ponad 1890 wniosków
o wsparcie małych projektów, z czego podpisano już 919 umów o do-
fi nansowanie. Choć są to niewielkie środki, realnie wpływają na sze-
roko pojętą jakość życia na wsi. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również operacje dotyczące 
gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w ramach działania osi 3 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Dotychczas 
ogłoszono dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy, zawarto ok. 
300 umów, które wyczerpały dostępny limit środków dla wojewódz-
twa. Odzwierciedla to faktyczne potrzeby poprawy infrastruktury 
na obszarach wiejskich w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowa-
dzania ścieków. Popularnym działaniem jest także „Odnowa i rozwój 
wsi” – tu najwięcej inwestycji dotyczy remontu i wyposażenia świetlic 
wiejskich, a także placów zabaw i obiektów sportowych. 

Dwa projekty z Wielkopolski, tj. „Rewitalizacja Zespołu Pofolwarcz-
nego w Prusimiu na Skansen Olenderski” oraz „Budowa przystani 
wodnej w Ślesinie”, znalazły się w gronie laureatów ogólnopolskie-
go etapu konkursu „Przyjazna wieś”. Czym wielkopolskie projekty 
mogły przekonać oceniających?

Zawsze stawiam wielkopolskie projekty na pierwszym miejscu. Nasz 
region obfi tuje w godne naśladowania przedsięwzięcia, które są re-
alizowane na obszarach wiejskich nie tylko dzięki wsparciu z PROW, 
ale także z innych programów. Parafrazując jedno ze znanych haseł, 
można o tych projektach powiedzieć: dobre, bo wiejskie.

W Wielkopolsce wpłynęło ponad 1890 

wniosków na małe projekty, z czego 

podpisano już 919 umów 

Konkurs „Przyjazna wieś”, organizowany przez Krajową Sieć Obsza-
rów Wiejskich, odbywa się w dwóch etapach – regionalnym i ogól-
nopolskim. Organizatorami etapów regionalnych są Sekretariaty 
Regionalne KSOW, a ogólnopolskiego – Sekretariat Centralny KSOW, 
umiejscowiony w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który prze-
prowadzenie konkursu zleca Fundacji Programów Pomocy dla Rolnic-
twa FAPA. Do etapu ogólnokrajowego zostają zakwalifi kowane tylko 



te projekty, które zajęły I miejsca w poszczególnych kategoriach na 
etapie regionalnym. Dużo zależy więc od prac komisji, którą – zgod-
nie z regulaminem – powołuje zarządzeniem Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego. Proszę mi wierzyć, że są to wielogodzinne burzliwe 
obrady. Nie byłyby takie, gdyby nie liczba i jakość prac nadesłanych 
na konkurs. W tym roku, na około 140 zgłoszeń w całym kraju, do
SR KSOW Województwa Wielkopolskiego wpłynęło 30 prac konkurso-
wych. Tak duża frekwencja jest m.in. zasługą pracowników SR KSOW. 
Ich praca polega na wyszukaniu, motywowaniu i dopilnowaniu poten-
cjalnych uczestników, aby zgłosili projekty do konkursu.

Tylko na pierwsze półrocze tego roku

18 lokalnych grup działania (LGD)

z Wielkopolski zaplanowało 41 naborów 

wniosków

Wymienione w pytaniu projekty z powodzeniem rywalizowały na 
arenie ogólnopolskiej. Niestety, żaden z nich nie zajął I miejsca na 
etapie ogólnopolskim, ale przegrały z bardzo dobrymi projektami, 
które realizowano mniejszym nakładem fi nansowym. Warto jednak-
że podkreślić, iż co roku projekty z Wielkopolski zdobywają miejsca 
na podium na etapie ogólnopolskim. Dzieje się tak m.in. dlatego, że 
Wielkopolska jest jednym z liderów pod względem liczby realizowa-
nych projektów i ilości pozyskiwanych środków z Unii Europejskiej. 
Wszystko to składa się na efekt końcowy, jakim jest w pełni zasłużona 
wysoka ocena na forum ogólnopolskim.

Na co powinni się szykować benefi cjenci w tym roku? Jakie konkursy 
przed nami?

Obecnie trwa trzeci nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi”. Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego ogłosi również drugi nabór wniosków dla działania „Scalanie 
gruntów” oraz czwarty nabór dla „Gospodarowania rolniczymi zaso-
bami wodnymi”. W maju planowane jest przyjęcie listy operacji w ra-
mach „Budowy, przebudowy i wyposażenia targowisk”. Po ustaleniu 
wysokości dostępnych środków ogłoszony zostanie drugi nabór dla 
projektów dotyczących tego zakresu.

Do końca marca samorządy województw opiniowały projekt rozpo-
rządzenia MRiRW, które dotyczyło wprowadzenia nowego zakresu 
wsparcia na operacje polegające na tworzeniu infrastruktury szero-
kopasmowego internetu. Po wejściu w życie rozporządzenia zostanie 
ogłoszony nabór wniosków na ten zakres.

W programie „Leader” nabory na wszystkie działania będą kontynu-
owane do 2014 r., jednak to LGD decydują – w uzgodnieniu z Samo-
rządem Województwa – o terminach i kwotach przeznaczonych na po-
szczególne działania. A dzieje się tu bardzo dużo. Tylko na pierwsze 
półrocze tego roku 18 grup z Wielkopolski zaplanowało 41 naborów 
wniosków. 

Rozmawiał Jerzy Gontarz
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LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA    

W 2011 r. Rodzinną Majówkę aktywnie współtworzyli także najmłodsi mieszkańcy Krainy Trzech Rzek

Kraina Trzech Rzek

Tu zobaczymy, jak kwitnie śnieżyca wiosenna, zwykle spo-
tykana w Sudetach. Możemy pospacerować wąziutkimi 

groblami wśród wyrobisk torfowiskowych zalanych wodą. 
Kraina Trzech Rzek to nie tylko wspaniała przyroda, ale też 
zabytki architektury i gościnni ludzie oferujący lokalne przy-
smaki.  

Kraina Trzech Rzek – jak sama nazwa wskazuje – to wymarzone miej-
sce dla tych, którzy lubią wypoczywać nad wodą. Wiosną i jesienią, 
gdy rzeka Flinta osiąga najwyższy poziom, amatorzy spływów kaja-
kowych wyruszają w poszukiwaniu przygód. Przez gminę Oborniki 
płynie Wełna, która w tym miejscu przypomina rwący potok górski. Po 
monumentalnej Warcie, której dolina tworzy niespotykany krajobraz, 
płyną kajaki i tratwy, stateczki, jachty oraz skutery wodne.

Od słowa do czynu

– Od początku mogliśmy liczyć na wsparcie sektora publicznego
– mówi Renata Gembiak-Binkiewicz, prezes LGD Kraina Trzech Rzek. 
Przedstawiciele LGD, spotykając się z mieszkańcami, prezentują 
możliwości, jakie daje Leader. I wielu zachęcają do działania. Dzię-
ki temu zacieśniają się też związki między pozostałymi sektorami.
– Widać to chociażby przy okazji przygotowań do udziału w targach. 
Wystarczy kilka słów i… Izba Leśna wypożyczy eksponaty zwierząt, 
przedsiębiorca – sprzęt kajakowy, lokalni artyści – rzeźby, obrazy
z suszonych kwiatów, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego 
ofi aruje kulinarny specjał, pani sołtys – pomoc w wykonaniu dekoracji 
stoiska – wymienia pani Renata i zaraz dodaje: – Nagle okazało się, że 
mieszkańcy potrafi ą uatrakcyjnić spotkanie organizowane przez LGD 
niespodzianką w postaci występu iluzjonisty lub lokalnego chóru. To 
bardzo cieszy i daje satysfakcję z pracy.

Współpraca pomiędzy mieszkańcami gmin członkowskich (Oborniki, 
Murowana Goślina, Ryczywół) jest coraz bardziej widoczna. Członko-
wie stowarzyszenia duży nacisk kładą na poznanie się i wzajemną in-
spirację. Służą temu spotkania liderek, które są wynikiem udziału pań 
w Szkole Liderek Rozwoju Lokalnego. Na efekty nie trzeba było długo 
czekać. Najaktywniejsze panie poprosiły LGD o pomoc w nawiązaniu 
współpracy. Tak rozpoczęły się spotkania, podczas których kobiety 
mieszkające na wsi rozwijają swoje zdolności organizatorskie i wy-
mieniają się doświadczeniami. W pierwszym wyjeździe do szkoły li-
derek brało udział 18 pań – na ostatnim spotkaniu było ich prawie 50.

Dzięki LGD zmienia się postrzeganie 

własnego otoczenia. Ludzie zaczynają 

zauważać lokalny potencjał

– Ogromną popularnością cieszą się wszystkie działania, zarówno 
rozwój przedsiębiorczości na wsiach, jak i małe projekty, dzięki któ-
rym prowadzone są warsztaty dla mieszkańców, powstają miejsca do 
rekreacji, rozwija się agroturystyka. Zmienia się mentalność ludzi, 
którzy zaczynają dostrzegać możliwości rozwoju w swoich miejsco-
wościach oraz doceniać własne walory – dodaje Małgorzata Najdek, 
wiceprezes stowarzyszenia.

Cuda, cuda wyrabiają…

Grupy zabawowe dla dzieci w wieku przedszkolnym powstały już
w trzech miejscowościach: Długa Goślina, Ludomy i Rożnowo. LGD za-
pewniła podstawowe wyposażenie – zabawki, materiały edukacyjne, 
mebelki i – co najważniejsze – animatorów, którzy przez trzy miesiące 

pracowali z dziećmi i rodzicami, głównie 
po to, aby nauczyć ich, jak wspólnie spę-
dzić czas – opowiada Małgorzata Najdek. 
Teraz grupy te żyją już własnym życiem. 
Rodzice nie tylko kontynuują zadanie, ale 
też wprowadzają do niego nowe elemen-
ty, jak nauka języka angielskiego.

Do konkursu „Wieś jak marzenie” miesz-
kańcy zgłaszają różnorodne przedsię-
wzięcia: budowę placu zabaw, utworze-
nie miejsc rekreacyjnych, remont pokoju 
dla dzieci w budynku świetlicy wiejskiej. 
– Wspólnie z członkami stowarzyszenia 
ustaliliśmy, że kolejna edycja obejmować 
będzie cykle zajęć z młodzieżą, realizo-
wane w miesiącach jesienno-zimowych
– komentuje Renata Gembiak-Binkiewicz.

LGD Kraina Trzech Rzek zrealizowała też 
konkurs dożynkowy. W każdej z gmin 
mieszkańcy oraz goście mogli podziwiać 
przepięknie przystrojone obejścia przy-
domowe, uginające się od smakołyków 

6Nasza euroPROWincja
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przygotowanych przez gospodynie stoiska sołeckie oraz kunsztownie 
wykonane wieńce dożynkowe. – Najbardziej ucieszyło nas to, że zmo-
tywowaliśmy do działania zarówno sołectwa, jak i osoby prywatne, 
wcześniej słabo zaangażowane w obchody Święta Plonów. Konkurs 
przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania – cieszy się prezes.

Rodzinna Majówka z LGD to okazja do zaprezentowania lokalnego 
rękodzieła. W bogatym programie znalazły się występy zespołów 
ludowych. Dodatkową atrakcją była prowadząca imprezę mistrzyni 
gwary wielkopolskiej. Zainteresowaniem cieszyły się warsztaty wikli-
niarskie, ceramiczne i kowalskie, którym towarzyszyły pokazy wyrobu 
masła w tradycyjny sposób oraz prasowania żelazkiem z duszą. Pod-
czas Jarmarku Produktu Lokalnego można było podziwiać rzeźby, cu-
deńka zdobione techniką decoupage oraz ręcznie haftowane obrazy. 
Zapach świeżo wypieczonego chleba i grillowanej kaszanki z kapustą 
przyciągał równie skutecznie jak kolorowo przystrojone stoiska. 

Sok z hyćki i zupa z pietruszki

– Uświadomienie potencjału i możliwości tkwiących w ludziach prze-
kłada się na podejmowanie różnych przedsięwzięć. Mam na myśli 
m.in. aktywną działalność grup nieformalnych, powstawanie nowych 
organizacji pozarządowych na terenach wiejskich, wzrastającą chęć 
współpracy, liczne przykłady pozyskiwania 
środków na działalność z programów kra-
jowych i UE, w tym np. małych projektów 
wdrażanych za pośrednictwem LGD Kraina 
Trzech Rzek w ramach PROW – mówi Rena-
ta Gembiak-Binkiewicz. Wzrost wiary we 
własne możliwości widać w zaangażowa-
niu liderek. Weszły w skład rad sołeckich, 
piszą wnioski o dofi nansowanie, wspólnie 
organizują imprezy plenerowe i brawurowo 
prezentują swoją działalność podczas kon-
ferencji o zasięgu wojewódzkim.

Spotkania lokalnych liderek to także oka-
zja, by pochwalić się produktami lokalnymi. 
Panie prezentują więc cudeńka stworzone 
przez osoby uzdolnione artystycznie – Syl-
wię Serwin z Ryczywołu i Helenę Zajko
z Rożnowa, która barwnie opowiada o swo-
jej pasji tworzenia kompozycji z suszonych 
kwiatów. Sok z hyćki, zupa z pietruszki, war-

gowskie pierogi i plindze (palce lizać!), twaróg wędzony z Pacholewa 
czy chleb z Sycyna – to przysmaki, którymi może się pochwalić ten 
region.

Podróż do źródeł

Często mieszkańcy nie zdają sobie sprawy, czym dysponują – dlatego 
LGD organizuje wewnętrzną podróż studyjną. W zeszłym roku miesz-
kańcy gmin Oborniki i Ryczywół poznawali uroki Śnieżycowego Jaru, 
gdzie na przełomie marca i kwietnia śnieżyca wiosenna, zwykle spo-
tykana w Sudetach, tworzy przepiękny kobierzec. Mieszkańcy będą 
mieli okazję pojechać do Rezerwatu Bagna Chlebowo – to największy 
kompleks torfowiskowy w Wielkopolsce. W przyszłym roku zaplano-
wano poznanie Wilczego Parku w gminie Oborniki. To jedyne miejsce
w Polsce, gdzie każdy może odkryć prawdziwą naturę wilków i spo-
tkać w lesie stado koników polskich. 

– Dzięki LGD zmienia się postrzeganie własnego otoczenia. Ludzie 
zaczynają zauważać potencjał, jaki ma nasz obszar, niewykorzystane 
walory – podsumowuje Renata Gembiak-Binkiewicz.

Tutaj turysta ma do dyspozycji wiele

atrakcji: lądowisko dla motolotni,

tor motokrosowy, wioskę indiańską,

arboretum. A nad wszystkim królują rzeki

Największym atutem tego obszaru jest różnorodność, którą war-
to promować. – Aby przybliżyć nasze walory turystom, na początku 
2012 r. podjęliśmy decyzję o opracowaniu i dystrybucji informatora 
turystycznego oraz mapy obrazkowej, udziale w targach Agrotravel
i Tour Salon – wymienia kierownik. – Kolejne zadania będą zmierzały 
do powstania pakietów dwu-, trzydniowych pobytów. Jest to niezbęd-
ne, ponieważ w Krainie Trzech Rzek turysta ma w promieniu 30 km do 
dyspozycji wiele atrakcji, m.in. lądowisko dla motolotni, park linowy, 
tor motokrosowy, wioskę indiańską, arboretum w Puszczy Zielonce, 
szlaki rowerowe i nordic walking, Ptasią Przystań i łowisko ryb w Ob-
jezierzu, Ostrów Radzimski, gdzie prowadzone są badania nad pozo-
stałościami średniowiecznej kasztelanii, leśne ścieżki edukacyjne
i przede wszystkim – nasze rzeki!

Joanna Gontarz

W Wilczym Parku w gminie Oborniki można podziwiać także koniki polskie
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LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA    

Festyn „Pieszo, konno, kajakiem, na rowerze” służy promocji turystyki aktywnej
w wielu jej odmianach 

Czarnkowsko-Trzcianecka
LGD
W środowisku wiejskim potrzeba liderów. Budujemy po-

tencjał ludzki w każdym pokoleniu. Szczególnie ważna 
jest dla nas aktywizacja młodych, bo oni wnoszą świeże spoj-
rzenie. Trzeba ich jednak przygotować, otworzyć, umocnić, 
aby uwierzyli, że mogą skutecznie działać w swoim środo-
wisku. Poprzez wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju mamy 
również duży wpływ na to, jak zmienia się nasza wieś, jak 
powstaje nowa infrastruktura i nowe miejsca pracy. Praca dla 
ludzi i z ludźmi – to nasza misja.  

Tak najogólniej defi niuje zadania Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD 
Elżbieta Rybarczyk, jej prezes. Różne odcienie tych działań tworzą ra-
zem bogatą i barwną paletę. Jedną z najświeższych inicjatyw LGD był 
zorganizowany w połowie marca tego roku dwudniowy cykl szkoleń
i warsztatów w ramach projektu „Tworzę, działam, rozwijam się. Czarn-
kowska Akcja Szkoleniowa”, przeprowadzony wspólnie ze Stowarzy-
szeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z Warszawy.

Przełamywać bariery

Zajęcia odbyły się w 5 blokach tematycznych. „Skarbonka” dotyczyła 
spraw fi nansowych, m.in. efektywnego zarządzania domowym bu-
dżetem. W warsztatach „Zarządzanie zespołem dla liderów” udział 
wzięły przede wszystkim lokalne liderki z potencjałem, poszukujące 
nowych metod pracy, m.in. uczestniczki szkoły liderek wiejskich, zor-
ganizowanej przez Sekretariat Regionalny KSOW w Poznaniu. – „Sku-
teczne wprowadzanie trwałych zmian” było jednym z trudniejszych 
warsztatów, w którym uczestniczyły osoby zróżnicowane wiekiem
i doświadczeniem. Młodym wydawało się, że nie mają nic do zrobie-
nia. Pokazaliśmy im jednak, że nawet w najbliższym środowisku, tj.
w szkole, jest wiele spraw, z którymi warto się zmierzyć, m.in. z nieto-
lerancją – wspomina prezes LGD. 

Walory obszaru należy promować 

nie tylko na szeroką skalę, ale też 

w najbliższym środowisku

Warsztat „Dziennikarstwo obywatelskie w społeczno-
ści lokalnej” skierowano do przedstawicieli lokalnych 
organizacji i liderów zainteresowanych skuteczną 
komunikacją z mediami. Zajęcia przebiegały dyna-
micznie, z dużym naciskiem na praktykę. – Niezwykle 
ciekawy okazał się również warsztat „Różne odcienie 
kobiecości” – chodziło nam o pracę nad otwarciem 
osobowości kobiet. Efekty były zaskakujące i bardzo 
pozytywne – wspomina Elżbieta Rybarczyk. 

Siła humanizmu

W ramach projektu „Centrum Wspierania NGO” odby-
ły się szkolenia na temat organizacji pozarządowych, 
z zakresu doradztwa, wolontariatu, promocji oraz za-
rządzania. Wszystko z myślą m.in. o formowaniu lokal-

nych liderów i animatorów, tworzeniu sieci współpracy lokalnych pod-
miotów działających na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. 

Idea wolontariatu zapuściła już korzenie w regionie. – Wielu młodych 
ludzi wyraża chęć współpracy, by zdobyć doświadczenie na rynku 
pracy. Współdziałając z aktywnymi i ciekawymi ludźmi, dzielimy się 
energią i siłą. Zastanawiamy się nad stworzeniem zorganizowanej 
grupy wolontariackiej. Czy się to uda, zobaczymy – zastanawia się 
prezes LGD. 

Bezkrwawe łowy

Czarnkowsko-Trzcianecka LGD działa na terenie powiatu czarnkow-
sko-trzcianeckiego (z wyłączeniem miasta Czarnków). Ponad poło-
wę powierzchni zajmują lasy. Wśród nich królują Puszcza Notecka, 
Drawieński Park Narodowy, malownicze wzgórza i doliny Szwajcarii 
Czarnkowskiej i Dolina Noteci. Przebiegają tu szlaki rowerowe, piesze, 
wodne, konne. Naturalny potencjał terenów przybliżają projekty za-
nurzone w przyrodzie. To tu najmłodsi mieszkańcy obszaru rozwijają 
swoje umiejętności w ramach małych projektów: „Przedszkolaki prze-
cierają leśne szlaki” czy „Na tropach przyrody – co kryje las”. To tu 
pokłosiem bezkrwawych łowów, zorganizowanych w ramach warsz-
tatów fotografi cznych „Gorajczycy strzelają migawką”, było kilkaset 
zdjęć pokazujących piękno okolicznej przyrody. Najlepsze ozdobiły 
hall gorajskiego Technikum Leśnego. 

Cudze chwalicie, swoje poznajcie

Z kolei fascynacja kulturą myśliwską zrodziła projekt „Tradycja gry 
na rogu myśliwskim w Goraju”, polegający na organizacji festiwalu 
gry na rogu, warsztatach oraz wydaniu publikacji. – Była to doskonała 
okazja do promocji tego, co jest wielkim bogactwem regionu – przy-
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Jednym z naturalnych bogactw terenu jest woda. To jeden z motorów lokalnej turystyki

rody i kultury, a zaangażowanie dużej grupy ludzi to również aktywi-
zacja i konsolidacja społeczności lokalnej. Przygotowujemy się także 
do realizacji bardzo ciekawego, innowacyjnego projektu z odnowy 
wsi – parku grzybowego (na wzór parków dinozaurów), którego po-
mysłodawcą i realizatorem jest gmina Drawsko. Powstanie ścieżka 
edukacyjna z dużymi modelami grzybów wraz z opisami – zapowiada 
Elżbieta Rybarczyk.

Potencjał wsi wzrasta, rozkwita. Dotyczy to 

nie tylko młodych ludzi, którzy odnajdują 

swoje miejsce w małej ojczyźnie. Nierzadko 

swój potencjał odkrywają starsi

Dla najmłodszych utworzono już ponad 10 placów zabaw, dla mło-
dzieży – skatepark w Lubaszu. W ramach małych projektów powstały 
siłownie pod chmurką, ogród zimowy, stanica konna, wypożyczal-
nie sprzętów wodnych czy do paintballa. Zrealizowano też projekty 
aktywizujące mieszkańców poprzez organizację imprez i wydanie 
folderów promocyjnych. – Jednak największe środki wciąż benefi -
cjenci inwestują w poprawę infrastruktury społecznej, w remonty
i modernizacje świetlic oraz domów kultury. Ta sfera wymagała du-
żych środków. Mamy nadzieję, że kolejnym krokiem będzie aktywi-
zacja społeczeństwa w tych pięknie wyremontowanych budynkach 
– mówi prezes LGD.

Aktywność niejedno ma imię

Nie brakuje tu również pomysłów na aktywizację w ramach funkcjo-
nowania LGD, w którą bardzo zaangażowani są wszyscy pracownicy 
biura, członkowie zarządu oraz partnerzy – samorządy lokalne, or-
ganizacje działające na rzecz wsi i rolnictwa, instytucje kultury oraz 
wiele sekcji i wolontariuszy. 

15 kwietnia po raz piąty zorganizowano wystawę Agro-Targi, która 
promuje przede wszystkim potencjał rolniczy, ale też ekologię, giną-
ce zawody, produkty lokalnych artystów i potrawy regionalne. Stałym 
elementem jest też cieszący się dużym zainteresowaniem „Konkurs 
na najładniejszą cieliczkę roku” i pokaz ras koni. Nie brakuje wielu 
barwnych i ciekawych stoisk oraz atrakcyjnych koncertów – w tym 
roku wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Łany z Poznania, a w podróż do 
świata muzyki orientalnej i fl amenco zaprosił zespół Mehteran.

Maj jest poświęcony promocji aktywnego wy-
poczynku i walorów turystycznych regionu.
– Zapraszamy na coroczny festyn „Pieszo, kon-
no, kajakiem, na rowerze” na przystani wodnej 
YNDZEL w Drawsku. Przygotowujemy wiele 
atrakcji. A będą to rajdy rowerowe i piesze, tur-
niej piłki plażowej i nożnej, pokaz ratownictwa 
wodnego i sportów wodnych, warsztaty udzie-
lania pierwszej pomocy, promocyjne stoiska 
gospodarstw agroturystycznych, spływy kaja-
kowe. Nadleśnictwo planuje zorganizowanie 
questów edukacyjnych. Żyjemy na terenie, 
gdzie ponad połowę powierzchni zajmują lasy, 
mamy wspaniałe jeziora, ciekawe, oferujące 
coraz więcej atrakcji gospodarstwa agrotu-
rystyczne – wylicza Elżbieta Rybarczyk. – Ten 
potencjał należy promować na szeroką skalę, 
ale też w najbliższym środowisku. Dzięki temu 
również mieszkańcy naszego obszaru coraz 

częściej korzystają z lokalnych propozycji, np. zajęć z hipoterapii, 
miejsc do organizowania zielonych szkół, szlaków turystycznych. 

Zielona wieś, nasza wieś

Ciekawą inicjatywą okazał się również konkurs „Zielona wieś”. Jego 
celem było wyznaczenie na wsiach miejsc do zagospodarowania zie-
lenią. – Wraz ze specjalistą w tej dziedzinie objechaliśmy wszystkie 
punkty zgłoszone do konkursu, by na etapie przygotowań projektów 
udzielać porad, wskazówek, sugerować, co warto zmienić. Najciekaw-
sze propozycje nagrodziliśmy talonami na zakup zieleni, która została 
zaplanowana w projekcie. Takich miejsc mamy już na naszym terenie 
sześć. Ideą konkursu jest pobudzenie grupowej inicjatywy – miesz-
kańcy sami przygotowują projekt, sadzą rośliny, pielęgnują, ucząc się 
nawzajem szacunku do wspólnej własności. My zaś, jako inicjatorzy 
tych działań, jesteśmy z nich dumni – dodaje Elżbieta Rybarczyk.

Koniec z szufl adą

Potencjał wsi wzrasta, rozkwita. Dotyczy to nie tylko młodych ludzi, 
którzy odnajdują swoje miejsce w małej ojczyźnie. Nierzadko swój 
potencjał odkrywają starsi, którzy w życiu jeszcze się nie zrealizowali, 
bo nie mieli możliwości. – A teraz, gdy je dostrzegają, budzą się. To na-
sze kolejne ważne zadanie – zmieniać mentalność. Efekty już mamy: 
ludzie chcą z nami współpracować, chętnie wystawiają się ze swoimi 
produktami podczas Agro-Targów czy kiermaszów produktów lokal-
nych. Po raz pierwszy w tym roku ogłosiliśmy też konkurs kulinarny 
na potrawę regionalną. W przyszłości mamy nadzieję zorganizować 
festiwal smaków, by jeszcze bardziej mobilizować m.in. koła gospo-
dyń wiejskich – zapowiada prezes LGD. – Tak budowaliśmy potencjał 
kiermaszowców – zaprosiliśmy do współpracy ludzi tworzących fan-
tastyczne rzeczy, ale nie zawsze mających możliwość wypromowania 
i sprzedaży swoich prac. W efekcie często trafi ały one do szufl ady. 
Udział w kolejnych wystawach to nowe wyzwania i mobilizacja do 
realizacji następnych wspaniałych pomysłów. To także możliwość 
zwiększenia swoich dochodów. 

Co jest największym sukcesem Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD? – To 
ludzie, dla których warto pracować. Ciągle uczymy się nowych rzeczy
i jesteśmy otwarci nawet na najbardziej nowatorskie pomysły. Nie 
możemy czekać, aż świat stanie się lepszy, bo zmienić możemy go tyl-
ko naszą pracą i życzliwością – podkreśla Elżbieta Rybarczyk.

Agata Rokita
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Koźminek. Kościół pw. św. św. Jana Apostoła i EwangelistyZłotniki. Kościół pw. Imienia Maryi

DOBRE PRAKTYKI    

Szlakiem
PROW-incjonalnych kościołów
Drogi do odnowy

Różne są ścieżki prowadzące do skorzystania z unijnych 
funduszy. Czasem można wskazać konkretną osobę, któ-

ra podsunęła myśl, a czasem trudno powiedzieć, kto i kiedy 
wpadł na pomysł. Tak jest z trzema parafi ami w diecezji kali-
skiej, w których kościoły odzyskały blask dzięki Programowi 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Od szczegółu do ogółu

W Koźminku trwał już remont kościoła parafi alnego pw. św. św. Jana 
Apostoła i Ewangelisty, gdy pojawił się pomysł złożenia wniosku
o dofi nansowanie prac. – Ujęci przykładem innych parafi i, zaczęliśmy 
starania – tłumaczy proboszcz parafi i, ksiądz prałat Zenon Dereszew-
ski. – Bez dofi nansowania, z samych datków wiernych, nie dalibyśmy 
rady przeprowadzić remontu. To są, bądź co bądź, duże wydatki. 

Jako że remont był w toku, projekt nie mógł objąć prac już trwających. 
Nie dotyczyło to jednak elewacji wieży. Dzięki temu powstał projekt 
„Remont i renowacja elewacji wieży kościoła w Koźminku”. Wystar-
czyło dofi nansowanie w wysokości 32,5 tys. zł. Było to prawdziwe 
zwieńczenie prac prowadzonych w kościele już od 2005 r. Od tego 
momentu sprawy przyjęły znacznie szybszy obrót. W parafi i są dwie 
świątynie. Druga, pw. Imienia Maryi w Złotnikach, nie była remon-
towana od lat. Tym razem chodziło o dofi nansowanie ponadpięcio-
krotnie wyższe. – Zachęceni pierwszym projektem, złożyliśmy drugi: 
„Remont dachu i odnowienie elewacji zewnętrznej kościoła fi lialnego 
pw. Imienia Maryi w Złotnikach”. Po zakończeniu prac przy kościele 
parafi alnym, od wiosny 2011 r. remont ruszył w Złotnikach. Zakończy 
się w maju, a na początku czerwca odbędzie się poświęcenie świąty-
ni – informuje ksiądz prałat. Obiekt w Złotnikach to prawdziwa pe-
rełka architektury, ale jako kościół fi lialny miał do tej pory pecha do 
inwestycji. – Świątynia w Złotnikach przechodzi gruntowną odnowę, 

od fundamentów począwszy – mówi proboszcz koźmineckiej parafi i. 
– W kamiennych fundamentach kościoła były duże ubytki. Przez lata 
budowano różne ozdoby i udogodnienia z betonu, który „ciągnął” wil-
goć, a ta weszła w ściany. Sypało się wszystko. Trzeba było wymienić 
dachówkę, więźbę dachową… 

Odnowione kościoły to zysk dla wiernych, ale również dla pozosta-
łych mieszkańców gminy. Podniosła się estetyka miejscowości oraz 
jej atrakcyjność turystyczna. Zwłaszcza kościół w Złotnikach powinien 
znaleźć się w programie każdej wycieczki po południowo-wschodniej 
Wielkopolsce.

Nowi święci w Golinie

W podjarocińskiej Golinie wszystko zaczęło się zupełnie inaczej. Naj-
pierw powstało Stowarzyszenie „Nasza Wspólnota”. Pozyskiwanie 
funduszy zewnętrznych w celu ochrony dziedzictwa kulturowego wsi 
od początku stało się ważnym elementem działalności organizacji, 
która do swoich działań szybko przekonała lokalną społeczność. Dzię-
ki regularnym datkom udało się w ciągu ostatnich 3 lat przeprowadzić 
prace wartości około 1 800 000 zł. Pokaźny wkład własny pozwolił 
„Naszej Wspólnocie” zawalczyć o pieniądze m.in. z PROW. „Odnowa 
kościoła w Golinie i jego otoczenia” to największy projekt zrealizo-
wany w Golinie. Dzięki niemu cenny zabytek kultury, wybudowany
w baroku drewniany kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, w pełni odzy-
skał dawny blask. 

– Od początku istnienia świątyni tak gruntowne prace nie były jesz-
cze przeprowadzone – zauważa Hieronim Grygiel, skarbnik i członek 
zarządu Stowarzyszenia „Nasza Wspólnota”. – Zaczęliśmy od trzech 
metrów w głąb gruntu. Fundamenty oraz ściany do wysokości metra 
zostały wymienione. Wszystko było w bardzo złym stanie. Stało, póki 

Fot. M
arek Rokita 

10Nasza euroPROWincja



Czermin. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła Golina. Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła

nikt tego nie ruszał. Mur pruski należało rozebrać w całości i odbudo-
wać według tradycyjnej technologii pod nadzorem konserwatora za-
bytków. Dach został naprawiony, jego pokrycie jest całkowicie nowe. 
W ramach odnowy otoczenia zrobione zostały ścieżki, parking, tzw. 
droga procesyjna wyłożona kostką granitową, powstało odwodnienie. 

Odnowione kościoły to zysk nie tylko dla 

wiernych, ale również dla pozostałych 

mieszkańców gminy. Dzięki nim podniosła 

się estetyka oraz atrakcyjność turystyczna 

miejscowości

Ogrom przemiany widać na miejscu. Wrażenie potęguje efekt prac 
wykonanych w ramach tzw. małych projektów – dzięki nim gaj przy-
legający do świątyni zamienił się w niewielkie arboretum połączone 
z drogą krzyżową. Dodatkowo, jako że Golina jest lokalnym sanktu-
arium maryjnym, zbudowane zostały wiaty dla pielgrzymów. Takie 
miejsce pełni dziś zarówno funkcje sakralne, jak i świeckie. 

Sukcesy stowarzyszenia nie byłyby możliwe bez zaangażowania jego 
członków, do których należy również proboszcz golińskiej parafi i, ks. 
Janusz Pytlik. Słowa Hieronima Grygiela dobitnie pokazują, jak wielka 
siła drzemie we wspólnym działaniu w imię wspólnego celu: – Nie-
którzy mówili: „Jak wam się to uda, to ja chyba będę święty! Tylu już 
próbowało i im się nie udawało, bo wciąż brakowało jakichś doku-
mentów”. Dokumentów rzeczywiście potrzeba mnóstwo, ale to nie są 
rzeczy nie do przejścia. Jeżeli to się robi grupą, w zespole, i jeśli ten 
zespół dobrze gra, uda się na pewno.

Wiatr nie zdmuchuje świec

W podpleszewskim Czerminie zaczęło się od zachęt wójta, który 
zaproponował księżom w gminie ubieganie się o dofi nansowanie
z funduszy unijnych. Słowa padły na podatny grunt. Gospodarz parafi i 
św. Jakuba Apostoła, ks. kanonik Marian Ostach, przymierzał się do 
remontu zabytkowej drewnianej świątyni z 1725 r. od 11 lat, kiedy 
tylko przyjechał do wsi. – Remont był konieczny, ale ciągle brakowa-

ło funduszy. Zaproponowałem radzie parafi alnej, aby złożyć wniosek
o dofi nansowanie z „Odnowy i rozwoju wsi” remontu elewacji kościo-
ła. Nie było problemu ze zgodą komitetu wiejskiego i rady gminy. Pra-
ce remontowe trwały prawie rok – od marca 2010 do stycznia 2011 r. 
Poddane im zostały trzy podstawowe składowe: fundamenty, ściany 
zewnętrzne i okna. Ze względu na konstrukcję kościoła prace nale-
żało przeprowadzać etapami, żeby budynek się nie zawalił. Kościół 
był podnoszony częściowo, wymieniony został kamienny fundament, 
założono izolację, której wcześniej nie było – wyjaśnia ks. Marian 
Ostach. – Następnie etapami rozbierano ściany zewnętrzne i wymie-
niano podwaliny z drewna dębowego oraz inne elementy drewniane, 
które były w złym stanie technicznym. Wszystko zostało zakonser-
wowane środkami przeciwgrzybicznymi i ognioodpornymi. Należało 
też wzmocnić konstrukcję kościoła od strony północno-wschodniej. 
W tym celu założono belki pionowe, tzw. lisice. Ściany nawy głów-
nej o konstrukcji szkieletowej dodatkowo ocieplono watą mineralną. 
W końcu zajęliśmy się odnowieniem 19 witraży. Dodatkowo zostały 
osłonięte ochronnymi szybami i od wewnątrz, i od zewnątrz. Podob-
ne prace, jak w wypadku ścian, przeprowadziliśmy na dachu, gdzie 
uzupełniliśmy gont i zakonserwowaliśmy go odpowiednimi środkami. 
Robota została wykonana solidnie, z czego bardzo się cieszymy.

Dzięki projektowi „Remont elewacji kościoła parafi alnego pw. św. 
Jakuba Apostoła w Czerminie” dokończono prace remontowe roz-
poczęte w latach 90. przez poprzedniego proboszcza. Dziś świąty-
nia zaprasza swoim odnowionym wyglądem nie tylko wiernych, ale 
też turystów podziwiających kunszt XVIII-wiecznych budowniczych. 
Odnowiona elewacja to jednak nie tylko piękny wygląd, ale również 
większy komfort dla przebywających wewnątrz świątyni. Nieodna-
wiane drewniane kościoły są zimne i zawilgocone. Dziś w Czerminie 
jest cieplej, a wiatr nie zdmuchuje świec. 

Wszyscy wysoko oceniają współpracę z różnymi instytucjami, które 
wydatnie pomogły w przygotowaniu i realizacji projektów. Pomoc 
urzędów i innych instytucji polegała przede wszystkim na nietworze-
niu barier biurokratycznych. Należy podkreślić, że sukces projektu to 
nie osiągnięcie pojedynczej parafi i czy księdza, ale całej wspólnoty.

Marek Rokita

Fot. M
arek Rokita 
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Wejście do świetlicy w Rakowni symbolicznie łączy tradycję z nowoczesnością 

NASZE ŚWIETLICE     
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Nowe życie

Startowaliśmy od zera. Na otwarciu placu zabaw powie-
działem burmistrzowi, żeby się nam świetlica przydała. 

Nie mieliśmy miejsca, w którym moglibyśmy się spotykać, 
organizować zabawy, zajęcia – wspomina Piotr Jędrzejczak, 
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni.  

Ideę udało się przekuć w rzeczywistość w tempie rewolucyjnym. 
Owocem gigantycznej pracy jest dziś imponująca budowla, którą 
trudno przeoczyć w Rakowni pod Murowaną Gośliną. 8 m wysokości, 
25 m długości, 11 m szerokości, 239 m kw. powierzchni użytkowej, 
w tym sala główna o powierzchni 150 m kw. Co najważniejsze – to 
przestrzeń, która żyje.

Między tradycją i nowoczesnością

– Jednym z celów statutowych naszego stowarzyszenia była budowa
i wyposażenie świetlicy wiejskiej, bo nie mieliśmy się gdzie spoty-
kać. Wszystkim wydawało się to marzeniem nie do zrealizowania. 
Wpisaliśmy do statutu ten cel z nadzieją, że może kiedyś otworzy się 
jakaś furtka i będziemy mogli zdobyć środki. A w każdym razie, że coś 
zaczniemy, a ktoś inny dokończy – wspomina początki działalności 
Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni Piotr Jędrzejczak. – Na przełomie 
października i listopada 2008 r. burmistrz zaprosił sołtysa i mnie na 
spotkanie i powiedział, że jeśli chcemy budować świetlicę, musimy
z końcem marca 2009 r. złożyć wniosek o dofi nansowanie. Choć
w tym momencie mieliśmy wyłącznie pomysł, załatwienie formalno-
ści poszło nam błyskawicznie. I udało się.

Architekt wyrysował obiekt, który miał się komponować z pruską 
szkołą (dziś sąsiednim budynkiem przedszkola) i stodołą – te trzy 

budynki mają dziś symbolizować gospodarstwo rolne. Ta historyczna 
koncepcja nawiązuje do przeszłości rolniczej wsi, o której wzmianko-
wano w źródłach pisanych już w 1420 r. Z kolei budynek wewnętrzny 
świetlicy symbolizuje nowoczesną zabudowę wsi. Połączenie tradycji 
z nowoczesnością najmocniej podkreśla wejście do świetlicy. Wraże-
nie robi elegancki mur klinkierowy, elementy aluminium, przeszkle-
nia. I jeszcze jedno nowoczesne ogniwo – pierwsze ogrzewanie ga-
zowe w Rakowni. 

Zabawa...

Budowa świetlicy trwała 13 miesięcy. Ofi cjalne otwarcie obiektu 
odbyło się 20 stycznia tego roku. – Połowa sukcesu to zbudowanie 
obiektu. Najważniejsze jest jednak to, by miejsce żyło, funkcjonowa-
ło. To jest własność stowarzyszenia i sami musimy utrzymać obiekt.
I na razie nam się to udaje. Nawet na początku aktywności zdobywa-
my tyle, że koszty utrzymania świetlicy są pokryte – cieszy się prezes 
stowarzyszenia.

Inicjatywa związana z budową świetlicy

w Rakowni pokazuje kierunek, w jakim

warto pójść

Wystartowano z balem karnawałowym na 60 osób, który w lokalnej 
społeczności został odebrany bardzo pozytywnie. Na razie odbyły 
się dwie imprezy prywatne – osiemnastki. Terminarz kolejnych uro-
czystości jest zapełniony na kilka tygodni. Od 1 lutego odbywają się 
zajęcia z aerobiku 2 razy w tygodniu. – W ferie mieliśmy zajęcia dla 
dzieci. Nieformalna grupa Aktywne Babki zebrała pieniądze z prze-
znaczeniem na zimowe atrakcje dla najmłodszych. Skorzystało z nich 
kilkanaścioro dzieci – to były jedyne bezpłatne zajęcia w całej gminie. 
Dzieci nie musiały grosza przynosić, a miały wyjazd na basen, do Bie-
druska. Tu odbywały się różne zajęcia, był poczęstunek – wspomina 
Piotr Jędrzejczak. 

...i edukacja

Świetlica stwarza też dobre warunki do edukacji. – Tu odbywają się 
lekcje poza szkołą – dodatkowe zajęcia dla gimnazjalistów po 2-3 go-
dziny dziennie przez 4 dni w tygodniu. Młodzież przychodzi tu chyba 
nawet chętniej niż do szkoły, a nauczyciele, opłacani przez gimna-
zjum, mają dodatkowe godziny pracy. Harcerze wynajmują świetlicę 
na nocleg. To przystanek na trasie ich wypadów – wylicza Piotr Ję-
drzejczak. – A może urządzimy tu wypożyczalnię rowerów? Jeżeli ktoś 
chciałby zorganizować rajd dwudniowy, zapraszamy na nocleg. Planu-
jemy prowadzić też zajęcia plastyczne. Jesteśmy otwarci na wszelkie 
inicjatywy – zachęca do współpracy prezes. – Tworząc stowarzysze-
nie, trafi liśmy na podatny grunt – to zarówno rdzenni, jak i napływowi 
mieszkańcy, którzy bezinteresownie wiele robią dla wsi. Chcieliby-
śmy być wzorem – pokazywać kierunek, w jakim warto pójść. 

Agata Rokita

12Nasza euroPROWincja



WYDARZENIA    

Wspólne miejsce
do dobrego życia
Przedstawiciele kilku województw, w tym duża grupa soł-

tysów, podczas Forum Debaty Publicznej „Potencjał ob-
szarów wiejskich szansą rozwoju” podsumowali 19 kwietnia 
w Warszawie swoje doświadczenia związane z Programem 
Odnowy Wsi, który obchodzi właśnie 15-lecie.  

Po pierwsze – okazuje się on dobrym sposobem na trwałe pobudzenie 
lokalnej inicjatywy i upodmiotowienie polskiej wsi, poprawę jakości 
życia i odświeżenie znaczenia wiejskości. Po drugie – co szczególnie 
podkreślali Wielkopolanie – rola kobiet jest nieoceniona.

Wspólnota buduje

Kiedy Barbara Czachura, wiceprzewodnicząca rady miejskiej w Swa-
rzędzu, sołtys w podpoznańskim Gruszczynie, opowiada, jak wieś po-
trafi  się zjednoczyć, by stworzyć prężną wspólnotę, jej twarz aż się 
rozjaśnia. Gruszczyn to niełatwy przypadek. W tej dużej, kilkutysięcz-
nej miejscowości przeważają dziś mieszkańcy pochodzący z miasta. 
Przynieśli ze sobą przekonanie, że lokalne problemy rozwiązują lokal-
ne władze. Obce im też były na początku wiejskie tradycje.

– W naszej wsi nie ma szkoły, a dzieci muszą iść kilometr na przysta-
nek autobusowy. Zaczęliśmy więc od zorganizowania się wokół roz-
wiązania tego problemu – wspomina Barbara Czachura. Dziś na zmia-
nę dowozimy swoje i sąsiadów dzieci własnymi samochodami. Tak 
narodziły się pierwsze głębsze więzi sąsiedzkie, które zaowocowały 
kolejnymi inicjatywami: „Poznaj swoich sąsiadów”, sprzątanie lasu, 
ogniska dla dzieci. Stworzono też plac zabaw, który mieszkańcy sami 
oczyścili i obsadzili roślinnością. – Przy realizacji wielu pomysłów 
mieliśmy bardzo potrzebne wsparcie fi nansowe w ramach Programu 
Odnowy Wsi i Funduszu Sołeckiego, ale to nie pieniądze i stworzona 
infrastruktura są najważniejsze – podkreśla Barbara Czachura. – Naj-
bardziej liczy się wzmocnienie więzi sąsiedzkich jako tradycyjnej 
wiejskiej wartości. A w efekcie – trwałe pobudzenie samodzielności 
i kreatywności naszej społeczności.

Dzięki Programowi Odnowy Wsi 

kształtowany jest indywidualny wizerunek 

wsi, umacnia się „wieś jako idea” i – co 

najważniejsze – postawy jej mieszkańców

Przemysław Kurdzieko, wójt gminy Lipka, opowiada o XV-wiecznej 
wsi Kiełpin na północnym skraju województwa wielkopolskiego, ma-
lowniczo położonej nad Jeziorem Kiełpińskim. To maleńka wieś, liczą-
ca 270 mieszkańców, żyjących tu z dziada pradziada. Aby pobudzić
w niej ducha wspólnego działania i podnieść jakość życia, postawiono 
na ożywienie historii Kiełpina i uczynienie go atrakcją agroturystycz-
ną. Wszyscy zaangażowali się w poszukiwanie fotografi i dawnych 
mieszkańców, znalazła się nawet niemiecka pocztówka pokazująca 
Kiełpin w latach 30. ubiegłego wieku. Wójt Kurdzieko prezentuje 
zdjęcia wsi „przed” i „po”. Zaniedbany ugór zastąpił pięknie zago-
spodarowany teren do wspólnych spotkań, z okazałą wiatą i grillem. 

Nad jeziorem pojawiła się piaszczysta plaża. Na 2012 r. zaplanowano 
remont wiejskiej świetlicy i zabytkowego kościółka. Dotychczasowe 
zmiany kosztowały 67 tys. zł. Sfi nansowano je częściowo w ramach 
Programu Odnowy Wsi, częściowo z funduszy gminy, ale aż 12 tys. zł 
dali sami mieszkańcy, nie wspominając o tym, ile w to włożyli pomy-
słowości i pracy. 

Liderzy i liderki

Goście zgromadzeni na warszawskiej konferencji podkreślają, że 
metoda i cele Programu Odnowy Wsi zdecydowanie odróżniają go 
od np. regionalnych programów unijnych, gdzie o tym, co się dzie-
je w danej wsi czy gminie, decydują urzędnicy, a zwykli mieszkańcy 
mają niewielkie szanse, by przejąć odpowiedzialność za rozwój swo-
jej miejscowości i lokalnej tożsamości. Sołtysi mówią też o tym, ja-
kim wyzwaniem jest pokonywanie oporu czy lęku urzędników przed 
niestandardowymi działaniami. Bardzo są w tym pomocne wzorce 
dobrych praktyk. Wszyscy również podkreślają, jak ważna jest rola li-
derów, ich determinacja i znajomość ludzkich charakterów, nie tylko 
przepisów czy sprawdzonych rozwiązań.

– Nieoceniona jest przy tym rola kobiet. To one często inspirują męż-
czyzn, wspierają wartości związane z odnową wsi – podkreśla Tomasz 
Bugajski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, i dodaje: 
– W województwie wielkopolskim aż 80 proc. inicjatyw w ramach 
Programu Odnowy Wsi zawdzięczamy kobietom. A patrząc na to, ile 
wniosły absolwentki naszej Szkoły Liderek Wiejskich, tym bardziej 
widać, że warto zatroszczyć się o ich rozwój i okazać im wsparcie.

A Ryszard Wilczyński, wojewoda opolski (idea programu zrodziła się 
właśnie na Opolszczyźnie), wylicza najważniejsze pozytywne zmiany: 
powstają centra życia wsi, kształtuje się ich indywidualny wizerunek, 
realizowane są koncepcje wsi tematycznych, umacnia się „wieś jako 
idea”, zmienia na lepsze wspólna przestrzeń i – co najważniejsze
– postawy samych mieszkańców.

Alicja Hendler

Delegacja Wielkopolski na Forum „Potencjał obszarów wiejskich
szansą rozwoju"
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Laury dla Wielkopolski – na targach Agrotravel doceniono pomysłowość i oryginalność naszego stoiska

WYDARZENIA    
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Gościnne progi

Piękno przyrody, bogactwo kultury materialnej i duchowej 
oraz przysmaki regionalnej kuchni – to atuty Wielkopol-

ski, zaprezentowane na IV Międzynarodowych Targach Tu-
rystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel w Kielcach. Wy-
plecione z wikliny, bogate w kolory i smaki stoisko naszego 
regionu zdobyło uznanie zarówno zwiedzających, jak i spe-
cjalnej komisji, która przyznała Wielkopolsce drugie miejsce 
w konkursie na najciekawszą targową ekspozycję.  

– Komisja konkursowa doceniła naszą pomysłowość, oryginalność,
a także duszę tego stoiska. To jedna z najbliższych memu sercu na-
gród, które miałam okazję odebrać w ostatnim czasie – mówiła Emilia 
Dunal, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiej-
skich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, dzierżąc konkursowe 
trofea – pamiątkowy dyplom i srebrną statuetkę koguta.

Czym wieś bogata

O sukcesie Wielkopolski i o tym, że na targach Agrotravel wyróżnić się 
nie było łatwo, świadczy liczba wystawców. W tym roku do Kielc przy-
było ich 140 z całej Polski oraz ze Słowacji, z Węgier i Litwy. Imprezie 
wystawowej towarzyszyła międzynarodowa konferencja „Perspekty-
wy rozwoju turystyki wiejskiej w Europie”, w której udział wzięło 350 
osób. Zorganizowano również warsztaty dyskusyjne dla młodzieży
i dorosłych oraz wyjazdy studyjne do szczególnie atrakcyjnych tury-
stycznie zakątków województwa świętokrzyskiego.

Turystyka wiejska jest drugim bardzo 

ważnym sektorem rozwoju obszarów 

wiejskich

– Te targi to nie tylko prezentacja krajów i regionów, ale przede 
wszystkim prezentacja ofert i atrakcji turystyki wiejskiej. To jedyna 
tego rodzaju, unikatowa i ukierunkowana na turystykę impreza wy-
stawiennicza. Nie mogło więc 
na niej zabraknąć przedsta-
wicieli województwa wielko-
polskiego. Turystyka wiejska 
jest drugim bardzo ważnym 
sektorem rozwoju obszarów 
wiejskich, a targi Agrotravel 
to centrum spotkań poten-
cjalnych oraz nowych przed-
siębiorców i partnerów, któ-
rzy wspólnie mają ogromne 
szanse budować i rozwijać 
markowe, sieciowe produkty 
turystyki wiejskiej. Samorząd 
województwa wielkopolskie-
go zaprosił do udziału w tar-
gach partnerów, tj. lokalne 
grupy działania oraz przed-
stawicieli Ośrodka Integracji 

Europejskiej w Rokosowie, którzy prezentowali to, co najlepsze, naj-
piękniejsze i najbardziej wartościowe turystycznie w Wielkopolsce
– podkreślała dyrektor Emilia Dunal.

Czwartą edycję targów Agrotravel, cieszących się zasłużoną opi-
nią najbarwniejszej, najweselszej i najbardziej smakowitej imprezy
w sezonie targowym, objął patronatem prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej Bronisław Komorowski.

Wilk syty i gęsi podkute

Przez trzy targowe dni (20-22 kwietnia) wielkopolskie stoisko tętniło 
życiem. Przybysze z innych regionów mieli okazję obejrzeć, dotknąć
i zasmakować uroków naszego regionu.

Agrotravel to nie tylko prezentacja krajów

i regionów, ale przede wszystkim 

prezentacja ofert i atrakcji turystyki 

wiejskiej

Odważnych i spragnionych przygód w okolicach Obornik, Murowanej 
Gośliny i Ryczywołu, czyli terenów należących do LGD Kraina Trzech 
Rzek, zachęcał czający się wśród zarośli wilk. Prawdziwą naturę tych 
zwierząt można bowiem poznać z bliska w jedynym w Polsce Wilczym 
Parku zlokalizowanym na obszarze Krainy Trzech Rzek. Jest tam także 
ptasia przystań, więc w turystycznej promocji regionu wilka wspierały 
z wdziękiem dwie kaczki. 

Obok na wielkopolskim stoisku, ale już w okolicach Ślesina, gdzie 
niegdyś smołą i piaskiem podkuwano gęsi, aby mogły bez uszczerbku 
dla swych nóg przemierzać handlowe szlaki, gospodarz z sumiastym 
wąsem przygotowywał poczęstunek dla gości LGD Dwa Mosty. – Na 
naszym stole są przysmaki kuchni ochweśnickiej – wędliny własne-



go wyrobu, salceson i kilka rodzajów smalcu – z jabłkiem, czosnkiem, 
wędzonką i ze szczypiorkiem. Oczywiście mamy też wiejski chleb,
a na deser chruściki i różne nalewki – objaśniała zainteresowanym 
degustacją Urszula Bachera, prezes LGD Dwa Mosty.

Kulinarny mikroklimat

Chlebem ze smalcem i ogórkiem małosolnym częstowały też odwie-
dzających wielkopolską przystań na kieleckich targach przedstawi-
cielki LGD Puszcza Notecka. Kulinarnym przebojem stoiska okazał 
się jednak mazurek upieczony przez Jadwigę Tyksińską z LGD Solna 
Dolina. Każdy, kto skosztował tego ciasta, prosił o więcej – nawet ci, 
którzy wcześniej wzbraniali się przed spróbowaniem, tłumacząc, iż są 
na diecie odchudzającej. – Ten mazurek, upieczony według przedwo-
jennego przepisu, wbrew pozorom jest ciastem dietetycznym. Nie ma 
w nim cukru ani tłuszczu, no i przede wszystkim konserwantów. Jest 
miękki i rozpływa się w ustach, a to za sprawą śmietany, którą się tak 
długo gotuje, aż uzyska stałą konsystencję. W niczym nie przypomina 
twardych niczym skorupa mazurków sprzedawanych obecnie w skle-
pach. Dzięki odpowiedniej recepturze i naturalnym składnikom ciasto 
przechowywane w chłodnym miejscu nadaje się do jedzenia nawet 
przez dwa tygodnie. W naszych okolicach takie mazurki wypiekało 
się dwa razy w roku: na Wielkanoc i na Zielone Świątki – opowiadała 
Jadwiga Tyksińska.

Każdy, kto podczas targów w Kielcach zawitał w wielkopolskie progi, 
znalazł coś dla siebie. Można było nie tylko zakosztować smakowi-
tych potraw, ale też ucieszyć oczy feerią barw i kunsztem wyrobów 
rękodzieła ludowego. Kolorowe kwiaty z bibuły, ręcznie malowane 
pisanki, misternie dziergane koronkowe serwetki i drewniane fi gur-
ki aniołów, diabłów oraz frasobliwych świątków wprowadzały gości
w jedyny w swoim rodzaju klimat wielkopolskiej wsi.

Jak dinozaury pokonały bezrobocie

To, że targi Agrotravel są nie tylko doskonałym miejscem na promo-
cję własnego regionu, ale też stanowią platformę wymiany wiedzy
i doświadczeń, podkreślali przedstawiciele wielkopolskiej delegacji, 
którzy uczestniczyli w przygotowanym przez Regionalną Organizację 
Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego wyjeździe studyjnym do 
JuraParku Bałtów. 

Bałtów to niewielka miejscowość w dolinie rzeki Kamiennej. W 2004 r. 
powstał tam park dinozaurów. W jego skład wchodzą m.in. ścieżka 
edukacyjna opowiadająca o dziejach Ziemi, wzdłuż której ustawio-
no rekonstrukcje ponad 70 dinozaurów, oraz Muzeum Jurajskie. Na 
terenie parku znajduje się także zwierzyniec. Na 40-hektarowym 
obszarze żyją m.in. jelenie, mufl ony, wielbłądy, lamy, daniele, stru-
sie, a także papugi, żurawie, ibisy oraz rzadkie gatunki kaczek i gęsi. 
Dodatkową atrakcję parku stanowi kino 5D. – JuraPark w Bałtowie to 
moim zdaniem pomysł trafi ony w dziesiątkę. I jest doskonale reali-
zowany. Ten przykład pokazuje, że warto porywać się na tego typu 
przedsięwzięcia, ponieważ przynoszą bardzo dobre efekty. Obecnie 
pracę w parku ma 300 osób. Mówiono nam, że zanim powstał, bez-
robocie w okolicach Bałtowa wynosiło 40 proc. Dziś nie przekracza
4 proc. W ubiegłym roku odwiedziło go 500 tysięcy osób, co przekła-
da się także na wymierne korzyści fi nansowe. Wszyscy są zadowoleni 
– turyści odwiedzający to miejsce i mieszkańcy, którym po prostu le-
piej się żyje – mówił po powrocie z wycieczki Ireneusz Ćwiek, prezes 
LGD Solidarni w Partnerstwie.

Perspektywy i kierunki

O przyszłości, rozwoju i nowych wyzwaniach dla turystyki wiejskiej 
i agroturystyki dyskutowano w Kielcach podczas międzynarodowej 
konferencji „Perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w Europie”. 
Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele Światowej Organizacji Tu-
rystyki, Wydziału Rozwoju Polityki Turystycznej Komisji Europejskiej 
oraz Europejskiej Federacji Turystyki Wiejskiej. Zwracano uwagę, iż 
mechanizmy wsparcia turystyki wiejskiej powinny doprowadzić do 
zwiększenia zatrudnienia na obszarach wiejskich i tym samym do 
wzrostu poziomu dochodów mieszkańców. Powinny też wpłynąć na 
zmianę niekorzystnej sytuacji demografi cznej na wsi i zmniejszyć 
presję emigracyjną młodych ludzi do miast.

Agrotravel cieszy się opinią najbarwniejszej, 

najweselszej i najbardziej smakowitej 

imprezy w sezonie targowym

Goście z Austrii i z Niemiec prezentowali dobre praktyki z dziedzi-
ny turystyki wiejskiej w swoich krajach. Podkreślano, że obecnie nie 
wystarczy już tylko miejsce do spania i wyżywienie, aby przyciągnąć 
przyjezdnych. Oczekują oni agroturystycznych usług w standardzie 
all inclusive. 

Sektory turystyki wiejskiej i agroturystyki w Unii Europejskiej obej-
mują obecnie 500 tys. obiektów i prawie 6,5 mln miejsc noclegowych, 
z których 15-20 proc. znajduje się w obiektach agroturystycznych.
W minionym piętnastoleciu średnioroczny wzrost popytu i podaży
w obu tych sektorach wynosił 10-15 proc. W całej turystyce wzrost 
ten nie przekraczał 4-5 proc.

Iwona Połoz
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