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Z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim o dodatkowych funduszach dla beneficjentów PROW
Beneficjenci PROW 2014-2020 uzyskali kolejne 12 mln zł na swoje zadania.
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Dziedzictwo kulinarne to skarb naszego regionu
Samorządowcy inwestują w gospodarkę komunalną

Podczas targów „Grüne Woche” w Berlinie przy stoisku Wielkopolski można było spróbować serów z gospodarstwa Marka
Grądzkiego (z lewej). Obok wicemarszałek Krzysztof Grabowski, Dobromiła Tenerowicz-Grądzka – żona pana Marka, szef
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