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promocja PROW

Samorząd regionu podsumował współpracę z partnerami.

W wielkopolskim, regionalnym
etapie konkursu, wnioski można było składać w dwóch kategoriach – infrastruktura techniczna i infrastruktura społeczna.
Celem konkursu „Przyjazna
Wieś”, organizowanego przez
ministra rolnictwa i rozwoju
wsi, w ramach realizacji zadań
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, jest pokazanie najlepszych projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, wspierających rozbudowę infrastruktury na obszarach
wiejskich. Tegoroczna, szósta
edycja konkursu, przebiegała
w dwóch etapach: pierwszym
– regionalnym i drugim – ogólnopolskim.
W Wielkopolsce wpłynęło
łącznie 12 projektów: osiem
w kategorii infrastruktura społeczna i cztery w kategorii infrastruktura techniczna. Wyniki ogłoszono 19 listopada podczas posiedzenia grupy roboczej ds. KSOW.
– Z ogromną satysfakcją obserwuję kolejne odsłony konkursu „Przyjazna Wieś”. Zgłaszane projekty świadczą o tym,
że województwo wielkopolskie
znakomicie wykorzystuje pieniądze unijne służące rozwojowi wsi i poprawie warunków życia jej mieszkańców – podsumował werdykt jury członek
zarządu województwa Tomasz
Bugajski.

W konferencji wzięło udział około sześciuset gości.

K

onferencja pn. „Kobieca
Wielkopolska Obywatelska”, którą w ramach
realizacji planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizował samorząd
województwa, odbyła się 26 listopada na terenie MTP w Poznaniu. Honorowy patronat nad
wydarzeniem objęła Anna Komorowska, małżonka prezydenta RP.
W spotkaniu wzięło udział
około 600 osób, m.in. samorządowcy, przedstawiciele lokalnych grup działania, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz liczna grupa aktywnych kobiet z obszarów wiejskich. Wydarzenie było podsumowaniem współpracy samorządu województwa z różnymi
partnerami społecznymi działającymi na rzecz rozwoju
i promocji obszarów wiejskich.
Zaprezentowano inicjatywy
i projekty realizowane przez liderów małych społeczności,
których celem jest budowa kapitału społecznego oraz zmiana wizerunku wielkopolskiej
wsi.
– Nasze spotkanie jest szczególne również z innego powodu.
Można już powiedzieć, że wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach
2007-2013, największej w dotychczasowej historii puli funduszy unijnych przeznaczonych
na rozwój obszarów wiejskich
i sektora rolno-spożywczego
w Polsce, dobiega końca

– stwierdził członek zarządu
województwa Tomasz Bugajski. – A Wielkopolska pokazała, jak skutecznie z tych środków korzystać. Osiągnięcie pozycji lidera nie byłoby możliwe
bez współpracy z państwem:
partnerami samorządu województwa w wielu, często trudnych, przedsięwzięciach.
Aktywne kobiety

Szczególną uwagę poświęcono
podczas spotkania kobietom.
Wielokrotnie podkreślano, że
siłą wielkopolskiej wsi są wiejskie liderki. Trener biznesu
Anna Sarowska-Gierasimowicz
mówiła m.in. o pasji, determinacji i potędze kobiecej indywidualności. Z kolei Katarzyna
Hełpa-Liszkowska ze Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego
przedstawiła jej wpływ na wielkopolskie kobiety mieszkające

na obszarach wiejskich. Zwróciła też uwagę na korzyści płynące z wykorzystania potencjału kobiet w działalności na
rzecz mieszkańców wsi. Panie,
dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu, mogą spełniać
się zarówno w domu, w rodzinie, jak i w życiu publicznym.
W trakcie konferencji nagrodzono najlepsze sołtyski – aktywne kobiety integrujące lokalne społeczności, które wzięły udział w konkursie „Sołtyska-Liderka”, organizowanym przez
samorząd województwa.
Turystyka kulinarna

Ważnym elementem spotkania
było przedstawienie zagadnień
dotyczących wielkopolskiej
agroturystyki, stanowiącej przykład mobilizacji mieszkańców
obszarów wiejskich i rozwoju
przedsiębiorczości. O projekcie

Podczas spotkania rozstrzygnięto konkurs „Sołtyska-Liderka”.

„Culinaria – impuls aktywizacyjny” opowiedział Witold Wróbel, członek zarządu Polskiej
Akademii Smaku. Podkreślił
m.in. wartość kuchni polskiej,
mówił o propagowaniu polskiej
żywności oraz edukacji kulinarnej. Zachęcał też właścicieli
gospodarstw do współpracy
i tworzenia szlaków kulinarnych.
Zwieńczeniem wystąpienia
było nagrodzenie zwycięzców
konkursu „Kulinarne Rarytasy
Wielkopolskiej Agroturystyki”
– promującego produkty i potrawy czerpiące z dziedzictwa
kulinarnego naszego regionu,
które powstają w gospodarstwach agroturystycznych.
Na zakończenie spotkania
uhonorowano najlepsze lokalne grupy działania, które od kilku lat są głównymi animatorami różnorodnych inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi.
Prezes LGD „Kraina Trzech
Rzek” Renata Gembiak-Binkiewicz zaprezentowała działalność stowarzyszenia w prezentacji „Aktywnie w Krainie
Trzech Rzek, czyli co nas cieszy najbardziej”.
Konferencji towarzyszyła wystawa rękodzieła artystycznego, degustacja regionalnych
produktów kulinarnych oraz
prezentacja ofert wielkopolskich gospodarstw agroturystycznych. Nie zabrakło też
okazji do spotkań, dyskusji, inspiracji i wymiany cennych doświadczeń.

w sposób aktywny i służący
zdrowiu, w atmosferze zabawy,
ma duży wpływ na poziom osiąganych efektów rehabilitacji.
Wieża ciśnień

W kategorii infrastruktura techniczna zwyciężył projekt gminy
Łobżenica „Rewitalizacja wieży
ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”.
Istotą tego przedsięwzięcia było
ocalenie unikatowego obiektu
architektonicznego, związanego z historią Polski i miasta.
Zachowano dotychczasowy
wygląd zewnętrzny budowli,
której – dzięki realizacji projektu
– nadano nową funkcję – wieży widokowej. Zewnętrze ściany kopuły przeszklono, co dało
możliwość stworzenia tarasu
z panoramicznym widokiem.
W trzonie wieży zaaranżowano
przestrzenie służące organizacji spotkań i pomieszczenia
sanitarne. Wieża dostępna jest
także dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Ważnym elementem tej inicjatywy jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie go do podniesienia
atrakcyjności turystycznej gminy Łobżenica.

Sala dla zmysłów

W pierwszej kategorii najwyżej
oceniono projekt „Sala zmysłów – udostępnianie sprzętu
stymulującego zmysły człowieka”, którego pomysłodawcą jest Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizyczej Ognisko „Bajka” w Trzciance. Sala wyposażona jest w piętnaście rodzajów
sprzętu do ćwiczeń stymulujących wszystkie zmysły człowieka. Z urządzeń mogą korzystać
chorzy wymagający rehabilitacji, jak również osoby, które potrzebują tego typu wsparcia
w wyniku przemęczenia codziennymi obowiązkami.
Komisja zwróciła uwagę na
fakt udostępnienia projektu
również osobom niepełnosprawnym o różnych rodzajach
i stopniach niesprawności. Takie podejście, które integruje
i stwarza okazję do wzajemnego poznania się grup osób niepełnosprawnych i sprawnych
podczas spędzania czasu
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Siłą wsi są liderki

Rozstrzygnięto konkurs
„Przyjazna Wieś”

Odnowiona wieża ciśnień
w Łobżenicy zdobyła pierwsze
miejsce w kategorii infrastruktura techniczna.
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