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SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo,

Przekazuję Państwu kolejne wydanie biuletynu „Nasza Eu-
roPROWincja”, informującego o działaniach związanych 
z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Perspektywa fi nansowa dobiega końca, co 
nie oznacza zmniejszenia ilości realizowanych zadań. Prze-
ciwnie, benefi cjenci pomocy dokładają wszelkich starań, aby 
terminowo zakończyć rozpoczęte inwestycje i przygotowują 
się do ostatnich naborów wniosków.

Operacje własne realizuje także Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego. W maju odbył się fi nał konkursu kulinarne-
go dla kół gospodyń wiejskich „Przysmaki z wielkopolskich 
sadów”, w którym wielkopolskie koła rywalizowały w kon-
kurencjach na najlepsze potrawy regionalne z jabłkiem i ze 
śliwką. Poza relacją z tego smakowitego wydarzenia, w tym 
wydaniu biuletynu zamieszczamy także przepis na jedno 
z dań, którym chętnie podzieliło się z nami nagrodzone KGW.

Zakończyła się także ocena wniosków składanych każdego 
roku przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 
dzięki czemu, w naszym województwie zrealizowane zostaną 
kolejne operacje partnerskie. Tradycyjnie informujemy rów-
nież o laureatach konkursu Wielkopolski Rolnik Roku i zda-
jemy relację z fi nałowej gali tego prestiżowego wydarzenia. 

Rozpędu nabierają też przygotowania do nowej perspek-
tywy finansowej. Wielkopolskie, lokalne grupy działania 
otrzymały środki w ramach tzw. wsparcia przygotowawcze-
go i przystąpiły do konsultacji społecznych, których wyniki 
będą stanowiły podstawę do opracowania nowych, lokalnych 
strategii rozwoju. To bardzo ważny dla naszego regionu pro-
ces, ponieważ pozwala zaplanować ważne z perspektywy 
wielkopolskiej wsi przedsięwzięcia przy aktywnym udziale 
jej mieszkańców. Jego rangę wzmacnia fakt, że wojewódz-
two wielkopolskie przeznaczy dla lokalnych grup działania 
dodatkowe środki w ramach programu Fundusze Europejskie 
dla Wielkopolski 2021-2027.

W tym wydaniu publikacji, informujemy również o ogło-
szonej trzeciej edycji konkursu fotograficznego „PROW
w obiektywie”. Poprzez konkurs staramy się zwiększyć wie-
dzę mieszkańców województwa wielkopolskiego na temat 
efektów programów, przede wszystkim tych materialnych, 
wizualnych. W kolejnych wydaniach biuletynu będziemy 
publikować zwycięskie fotografi e.
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WYDARZENIA

W Białośliwiu nagrodzono najlepsze koła 
gospodyń wiejskich
Aż 95 kół gospodyń wiejskich z Wielkopolski zgłosiło swój udział w ogłoszonym w marcu przez Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego konkursie kulinarnym „Przysmaki z wielkopolskich sadów” na najlepszą potrawę regionalną 
z jabłkiem lub ze śliwką. Do rywalizacji przystąpić mogły koła gospodyń wiejskich mające swoją siedzibę i prowa-
dzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego.

Celem konkursu, dofinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, było promo-
wanie owoców pochodzących z wielkopolskich sadów: jabłek 
i śliwek, wyróżnienie aktywnych kół gospodyń wiejskich, 
wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej wśród miesz-
kańców naszego regionu, promocja lokalnego dziedzictwa 
kulinarnego, pogłębianie wiedzy o produktach tradycyjnych 
i kuchni regionalnej,  jak również budowanie tożsamości kul-
turowej w oparciu o ciągłość tradycji kulinarnej przekazy-
wanej z pokolenia na pokolenie. Finał konkursu odbył się 28 
maja w Parku Dworskim Raczyńskich w Białośliwiu. Stoiska 
przygotowane przez koła gospodyń z dumą wizytowali także 
włodarze wielkopolskich gmin. Tego rodzaju wydarzenia są 
bowiem doskonałą okazją do promocji mniejszych miejsco-
wości i prezentacji ich bogatego dziedzictwa kulinarnego.

Wielkopolska od lat stawia na promocję lokalnych produktów. 
Cieszy nas tak duże zainteresowanie udziałem w konkursie, 

potwierdza ono bowiem aktywną działalność kół gospodyń 
wiejskich z naszego regionu. Jesteśmy dumni z działalności 
wielkopolskich KGW i liczymy na to, że w jeszcze większej liczbie 
i z jeszcze większym zapałem przystąpią do kolejnych edycji kon-
kursu – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 
Krzysztof Grabowski.

W Białośliwiu koła gospodyń wiejskich prezentowały potra-
wy w dwóch kategoriach: na najlepszą potrawę regionalną 
z jabłkiem i na najlepszą potrawę regionalną ze śliwką. Komisja 
konkursowa oceniała potrawy przyznając punkty według kry-
teriów takich jak sposób prezentacji, w tym wygląd, estetyka, 
oryginalność i sposób podania, walory smakowe i zapachowe 
oraz związek potrawy z regionem i jego tradycjami. W każdej 
z kategorii nagrodzono 10 kół. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
finansowe w wysokości 2500 zł oraz dyplomy, które wręczyli 
Krzysztof Grabowski –  Wicemarszałek Województwa Wielko-
polskiego, Krzysztof Rutkowski – Wójt Gminy Białośliwie oraz 
Jarosław Maciejewski –  Przewodniczący Komisji Konkursowej, 

Nagrody dla zwycięskich kół gospodyń wiejskich wręczyli: wicemarszałek Krzysztof Grabowski, wójt gminy Białośliwie Krzysztof Rutkowski oraz przewodniczący komisji 
konkursowej Jarosław Maciejewski – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
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Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
i Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopol-
skiego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe – po 15 kilogramów mąki, 
co ma być inspiracją do kolejnych wyzwań kulinarnych. 

Przyrządzonymi specjałami częstowano także gości odwie-

dzających galę, a dań do degustacji nie brakowało. Każde z kół 
gospodyń wiejskich przygotowało słodkie oraz wytrawne 
potrawy, będące samodzielnym posiłkiem lub stanowiące 
danie główne.

Poniżej prezentujemy zwycięskie Koła Gospodyń Wiejskich 
z Wielkopolski oraz potrawy zgłoszone w finałowej rywalizacji:

WYDARZENIA

W kategorii na najlepszą potrawę regionalną ze śliwką

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzykosach Schab ze śliwką

Stowarzyszenie Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich 
i Sołectwa Tokary Żeberka wieprzowe z suszonymi śliwkami w miodowej glazurze

Koło Gospodyń Wiejskich Rusko Kaczka pieczona ze śliwkami w sosie własnym

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Sławsku Śliwki w galarecie z wina

Koło Gospodyń Wiejskich w Obrze Duszony schab ze śliwką w galarecie

Koło Gospodyń Wiejskich w Ciosańcu Podudzia w powidłach śliwkowych

Koło Gospodyń Wiejskich w Cichej Górze Cichogórska rolada z glubką

Koło Gospodyń Wiejskich Orpiszew Karkówka w sosie śliwkowym

Koło Gospodyń Wiejskich w Skokumiu – Jaglanki Uda gęsie na jagłach we wianku ze śliwek węgierek w sosie gęsim

Koło Gospodyń Wiejskich w Dębówku Starym Dębowskie roladki z kurczaka ze śliwką i wędzonym twarogiem 
z cedzaka w sosie śliwkowym

W kategorii na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem

Koło Gospodyń Wiejskich w Błażejewie Szarlotka z kremem waniliowym i cytrynowym na kruszonce orzechowej

Koło Gospodyń Wiejskich „Marianki” w Marianowie Udo kacze w cydrze i jabłkach z mariankowymi prażuchami

Koło Gospodyń Wiejskich w Cekowie- Kolonii Pieczony królik z jabłkami, śliwką i ziemniakami

Koło Gospodyń Wiejskich w Posadzie Pieczeń wieprzowa z jabłkami

Koło Gospodyń Wiejskich Kołaczkowianki Rolada z kaczki z jabłkami

Koło Gospodyń Wiejskich Kluczewo Kaczka z jabłkami

Koło Gospodyń Wiejskich „Włościanki” Karmelizowane jabłka nadziewane wątróbką

Koło Gospodyń Wiejskich Dzierzążenko „Dziarskie Babki” Kiszka w kapuście pod jabłkową kołderką ze spyrkami

Koło Gospodyń Wiejskich w Miałach Karkówka pod jabłkową pierzynką z żurawiną i cynamonowymi kopytkami

Koło Gospodyń Wiejskich „Nasze Dolaszewo” Bigos z jabłek

Jesteśmy bardzo wdzięczne za organizację takich konkursów, 
które są dla nas promocją, szansą zaprezentowania się i moż-
liwością wykorzystania talentów kulinarnych członkiń. Dzięki 
temu, że w wydarzeniu wzięło udział tak dużo kół, mogliśmy 
śmiało podejrzeć jak swoje stoiska dekorują inne koła a także jakie 
smakołyki przygotowały. Atmosfera i klimat zostaną z nami na 
długo a wygraną przeznaczymy na nasze cele statutowe – mówi 

Paulina Stelmaszak, przedstawicielka KGW w Marianowie. 

Głosy zadowolenia płyną także od Stowarzyszenia „Rozwo-
ju Koła Gospodyń Wiejskich i sołectwa Tokary”, Małgorzata 
Jaworska, podkreśla, że zorganizowanie takiego wydarzenia, 
jakim był konkurs dla kół gospodyń wiejskich w Białośliwiu, 
było świetnym pomysłem. Panie z całego regionu spotkały się 
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w jednym miejscu, zaprezentowały swoje najlepsze potrawy, 
oparte na najwyższej jakości surowcach ze swoich miejscowo-
ści. Atmosfera podczas konkursu była przesympatyczna, oprócz 
rywalizacji, była także pomoc sąsiedzka, wspólne degustowanie 
potraw i wymiana doświadczeń.

Zorganizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskie-
go konkurs nie był pierwszą tego rodzaju okazją do zmagań 
kół gospodyń wiejskich z naszego regionu. W ubiegłym roku 
do konkursu „Aktywne koła gospodyń wiejskich w Wielkopol-
sce” zgłosiło się 60 kół. Komisja konkursowa oceniała dotych-
czasową działalność kół gospodyń wiejskich, ich aktywność, 
współpracę z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, samo-
rządem, a także udział w warsztatach i szkoleniach. Natomiast 
podczas finałowej gali zorganizowanej 27 listopada 2021 r. 
w Kołaczkowie, 30 KGW rywalizowało w konkurencji polega-
jącej na przygotowaniu wypieku swoim wyglądem nawiązu-
jącego do logo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska.

Według danych publikowanych przez Agencję Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, w naszym województwie za-
rejestrowane jest aż 1 616 kół gospodyń wiejskich, co plasuje 
Wielkopolskę na pierwszym miejscu w rankingu województw 
– przed województwem mazowieckim oraz województwem 
lubelskim.

Koła gospodyń wiejskich to dobrowolne, niezależne, samo-
rządne, społeczne organizacje mieszkańców wsi, wspierające 

WYDARZENIA

Nagrody dla zwycięskich kół gospodyń wiejskich wręczyli: wicemarszałek Krzysztof Grabowski, wójt gminy Białośliwie Krzysztof Rutkowski oraz przewodniczący komisji 
konkursowej Jarosław Maciejewski – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Podczas finału konkursu goście mogli spróbować specjałów przygotowanych przez 
koła gospodyń wiejskich
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rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działające na rzecz 
środowisk wiejskich. Reprezentują interesy i działają na rzecz 
poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz 
ich rodzin, a także wspierają wszechstronny rozwój terenów 
wiejskich. KGW prowadzą działalność społeczno-wychowaw-
czą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich, działal-
ność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, 
wspierają rozwój przedsiębiorczości kobiet, inicjują i prowa-
dzą działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy ko-
biet na wsi, upowszechniają i rozwijają formy współdziałania, 
gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospo-
darstw domowych, reprezentują interesy środowiska kobiet 
wiejskich wobec organów administracji publicznej, a także 

rozwijają kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lo-
kalną i regionalną.

Zdecydowanie warto jest dążyć do tego, aby na obszarach 
wiejskich działało jak najwięcej KGW, skupiających liczne gro-
no członków. Daje to możliwość realizacji cennych inicjatyw 
nie tylko kultywujących lokalne tradycje, ale pozwalających 
na wdrażanie innowacji na szczeblu lokalnym. Uregulowania 
prawne pozwalają na pozyskiwanie funduszy na prowadzenie 
działalności, a przychylność samorządów dodatkowo otwiera 
możliwość uczestnictwa w konkursach, takich jak „Przysmaki 
z wielkopolskich sadów”. 

WYDARZENIA

Ocena dań zgłoszonych w finale konkursu Nagrodzone Koło Gospodyń Wiejskich Kołaczkowianki z wójtem gminy Kołaczkowo 
Teresą Waszak
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Nagrodzone Koło Gospodyń Wiejskich w Posadzie z posłem na Sejm RP Krzysztofem Paszykiem, wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim oraz wójtem gminy Białośliwie 
Krzysztofem Rutkowskim
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REALIZACJA PROW

KSOW rozwija!

Zakończyła się ocena wniosków złożonych w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich, które będą realizowane w 2022 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 
w województwie wielkopolskim. 21 czerwca, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski 
podpisał umowy z partnerami KSOW. Łączna wartość dofinansowanych operacji wynosi blisko 1 100 tysięcy złotych. 
Natomiast od początku realizacji PROW 2014-2020 w naszym regionie zrealizowano już ponad 120 operacji partner-
skich o wartości ponad 3 milionów złotych.

W tegorocznej edycji konkursu złożonych zostało 49 wnio-
sków o wybór operacji partnerskich. Po dokonaniu oceny, 
do dofinansowania zakwalifikowano 34 operacje, które zo-
staną zrealizowane przez następujących partnerów KSOW: 
Powiat Jarociński, Gminę Lisków, Miasto i Gminę Grabów nad 
Prosną, Gminę i Miasto Stawiszyn, Gminę Dobra, Stowarzy-
szenie „Solidarni w Partnerstwie”, Turkowską Unię Rozwoju 

– T.U.R.,  Stowarzyszenie „Dolina Noteci”, Gminne Centrum 
Kultury i Bibliotekę w Przemęcie, Gminny Ośrodek Kultury 
im. Wł. Reymonta w Kołaczkowie, Gminny Ośrodek Kultury 
we Włoszakowicach, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemy-
słu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Wielkopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Wielkopolską Izbę Rolni-
czą, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Trzemesznie, Wielkopolskie Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Lokalnych „Zielona Kropka”, AGRO INTEGRACJA sp. 
z o.o., Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego Od-

dział Wielkopolski, Ingenia S.A. oraz Fundację Rodziny Duda 
im. Maksymiliana Duda. 

Tegoroczny regulamin konkursu nie zezwalał na realizację m.in. 
imprez plenerowych, które należały do inicjatyw chętnie po-
dejmowanych w ramach poprzednich edycji. Partnerzy KSOW 
przedstawili jednak wiele pomysłów na inne ciekawe wydarzenia 

– pozyskane wsparcie pozwoli na przeprowadzenie konkursów 
kulinarnych, szkoleń, spotkań i konferencji poświęconej szeroko 
pojętej tematyce rozwoju obszarów wiejskich. Zorganizowane 
zostaną krajowe wizyty studyjne, wydane publikacje, a także wy-
konane badanie z zakresu rozwoju obszarów wiejskich naszego 
województwa – mówi wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

Nowo wybrane operacje zostaną zrealizowane do końca paź-
dziernika 2022 r. Partnerzy KSOW przystąpili już do realizacji 
zaplanowanych przedsięwzięć. 4 czerwca w Mochach Gmin-

Wielkopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Zielona Kropka” zrealizuje operację Eko Wieś III. W imieniu stowarzyszenia umowę podpisała prezes Monika Mazur
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REALIZACJA PROW

ne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie przeprowadziło 
konkurs kulinarny „Szparagi nasze złoto z ziemi”. Operacja 
mająca na celu aktywizację mieszkańców wsi na rzecz po-
dejmowania inicjatyw z zakresie rozwoju obszarów, w tym 
tworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich, uzyskała dofi-
nansowanie w wysokości 36 tys. zł.

W rywalizacji uczestniczyło 12 kół gospodyń wiejskich z te-
renu gminy Przemęt, które na specjalnie dla nich przygoto-
wanych stoiskach zaprezentowały potrawy ze szparagów. 
Celem konkursu było przybliżenie odbiorcom ogromnych 
możliwości kulinarnych wykorzystania szparaga. Kulinarna 
rywalizacja między kołami gospodyń miała też posłużyć wy-
mianie doświadczeń, zachęcić do wstąpienia w szeregi KGW 
oraz zaktywizować mieszkańców do podejmowania kolejnych 
wspólnych inicjatyw. Wydarzenie przyczyniło się również do 
upowszechnienia wiedzy na temat uprawy i możliwości wyko-
rzystania szparaga. Przygotowane potrawy ocenili członkowie 
komisji konkursowej, w skład której powołano przedstawi-
cieli branży gastronomicznej, samorządu województwa oraz 
laureatów konkursów kulinarnych. Dla uczestników konkur-
su przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Zwycięskie 
Koło Gospodyń Wiejskich w Mochach  otrzymało 10 tys. zł, 
KGW w Perkowie za zajęcie drugiego miejsca otrzymało 
8 tys. zł. Na trzecim stopniu podium z nagrodą w wysokości 
6 tys. zł znalazło się KGW w Przemęcie. W ramach konkursu 
przyznano także dwa wyróżnienia – za dochowanie wierno-
ści tradycji oraz za innowacyjność rozwiązań, które odebrały 
KGW w Kluczewie oraz KGW w Buczu.

Konkurs kulinarny „Szparagi nasze złoto z ziemi” przyczynił się 
niewątpliwie do niesamowitej promocji produktów lokalnych 

– głównie szparagów – mówi Agnieszka Kędziora, Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie. Głów-
nym celem przedsięwzięcia było zaktywizowanie kół gospodyń 
wiejskich do podjęcia działań na rzecz upowszechnienia wiedzy 
o dziedzictwie kulinarnym Gminy Przemęt. Cel został osiągnięty. 
Dziedzictwo kulinarne Gminy Przemęt zostało zaprezentowane 
w atrakcyjny sposób, skupiając ogromną publiczność, ale też 
liczne grono Pań będących członkiniami KGW oraz ich bliskich, 
przyjaciół. Realizacja przedsięwzięcia, jego przebieg, jest od po-
czątku do końca dowodem na dobrą i owocną współpracę wielu 
podmiotów. W ramach konkursu zaktywizowane do działania 
kulinarnego zostały Panie z KGW. Pokazały także wiele innych 
talentów, które były ich inicjatywą własną, takich jak np. ręko-
dzieło artystyczne czy wspaniałe dekoracje i stroje. Realizacja 
konkursu była zdecydowanie warta wysiłku i zaangażowania 
ze strony organizatorów, ponieważ niewymierne korzyści takie 
jak integracja, zadowolenie i poczucie spełnienia Pań z KGW, 
wspólnie spędzony czas są bezcenne. Dla nas jako instytucji 
kultury, są to niezwykle ważne elementy całej, naszej działalno-
ści. Przekazywanie wartości, dziedzictwa kulturowego regionu 
w pięknym i smacznym wydaniu. 

Wszystkim partnerom Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji za-
planowanych inicjatyw. 

Kulinarne zmagania KGW podczas konkursu „Szparagi nasze złoto z ziemi” zorganizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Przemęcie

Fo
t.:

 G
CK

iB
 w

 P
rz

em
ęc

ie



10 / Nasza euroPROWincja

Powstają nowe lokalne strategie rozwoju

Rok 2022 to dla wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 czas wytężonej pracy, związanej przede wszystkim z ogłaszaniem naborów i oceną wniosków, których 
składanie jest możliwe dzięki realokacji środków i wydłużeniu perspektywy finansowej. Trwają jednak intensywne 
działania dotyczące przygotowań do przyszłego okresu programowania. Jak informowaliśmy, Wielkopolska dołą-
czyła do grona regionów, które zdecydowały się na wdrażanie instrumentu rozwoju terytorialnego, jakim jest rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność, w formule wielofunduszowej. Oznacza to, że od roku 2023 za pośrednictwem 
lokalnych grup działania będzie można pozyskać wsparcie na inicjatywy współfinansowane również ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego + oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu 
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. 

W marcu, Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił 
nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach wsparcia 
przygotowawczego – poddziałania skierowanego dla lokal-
nych grup działania, w ramach którego mogły one wystąpić 
o środki w kwocie 74 000 zł na opracowanie nowych, lokalnych 
strategii rozwoju. O przyznanie takiej pomocy wystąpiło 29 
lokalnych grup działania, a obszar planowany do objęcia lo-
kalnymi strategiami rozwoju jest większy od tego, jaki mamy 
w bieżącym okresie programowania. 1 lipca, w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego, wicemarszałek Krzysztof Grabowski zawarł 
z nimi umowy. Gośćmi uroczystości byli radni województwa 
wielkopolskiego: Zofia Szalczyk oraz Jarosław Maciejewski. 
Spotkanie było także okazją do przekazania zgromadzonym 
gościom informacji na temat stanu przygotowań do realizacji 
nowego okresu programowania oraz możliwości, jakie daje 
realizacja wielofunduszowych strategii. Środki przekazane 
LGD zostaną wydatkowane przede wszystkim na przepro-
wadzenie konsultacji społecznych – muszą one zostać zor-
ganizowane na obszarze każdej z gmin, jaka zostanie objęta 
lokalną strategią rozwoju. Warunkiem koniecznym do wypła-
ty funduszy jest oczywiście przygotowanie LSR, spełniającej 
wymogi określone w ustawie o rozwoju lokalnym.

Opracowanie wielofunduszowych strategii nie jest zadaniem 
łatwym. Wierzę jednak, że wieloletnie doświadczenie nabyte 
podczas wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 pomoże lokalnym grupom 
działania w planowaniu i realizacji nowych wyzwań. Trzeba je 
podejmować, aby dokonywał się rozwój najmniejszych miej-
scowości naszego regionu – mówi Izabela Mroczek, Dyrektor 
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dla samorządu województwa kluczowe znaczenie ma teraz 
wynegocjowanie dobrych warunków do finansowania działal-
ności LGD. „Dla efektywnego wdrażania RLKS w Wielkopolsce 
konieczne jest zapewnienie lokalnym grupom działania od-
powiedniego zaplecza kadrowego i wsparcia merytorycznego 

– podkreśla wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Tematyce 
funkcjonowania LGD poświęcone zostało drugie posiedze-
nie Zespołu Roboczego ds. realizacji RLKS w województwie 
wielkopolskim, które odbyło się 28 czerwca. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje ogłosić konkurs na 
wybór LSR w czwartym kwartale 2022 r. Realizacja strategii 
będzie możliwa od połowy roku 2023. 

RLKS W WIELKOPOLSCE

Uroczyste podpisanie umów odbyło się 1 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego
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Każda z LGD otrzymała wsparcie w wysokości 74 000 zł. Na zdjęciu: uroczyste 
przekazanie umowy przedstawicielom Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy 
Działania
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Wręczono statuetki Siewcy

Już po raz XXI statuetkami Siewcy uhonorowano laureatów konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. 5 czerwca 2022 r., 
podczas zorganizowanej w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich finałowej gali tego wydarzenia, na-
grody wręczyli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wraz z przewodniczącym kapi-
tuły prof. dr. hab. Grzegorzem Skrzypczakiem, reprezentującym Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Organizacja 
gali została dofinansowana ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W konkursie uczestniczyć mogli rolnicy – producenci rolni-
czych surowców i żywności przetworzonej i nieprzetworzo-
nej, a także producenci warzyw, owoców, roślin ozdobnych, 
materiału hodowlanego, zarodowego, siewnego i szkółkar-
skiego, wikliny, trzciny, roślin leczniczych i innych, którzy 
prowadzą gospodarstwo od co najmniej siedmiu lat. Oce-
nie przez członków kapituły konkursowej podlegały  takie 

elementy jak poziom produkcji i nowoczesność technologii, 
organizacja gospodarstwa i racjonalność wyposażenia,  efek-
ty ekonomiczne, ochrona środowiska czy estetyka obejścia. 
W tegorocznej rywalizacji uczestniczyło 45 gospodarstw, 
a statuetkę siewcy wraz z nagrodą finansową w wysokości 
15 000 zł otrzymało 10 rolników. 

Laureaci konkursu

Imię i nazwisko Kategoria Adres gospodarstwa Gmina 

1. Elżbieta i Tomasz Jazdon Produkcja ogrodnicza Zakrzewo Siedlec

2. Grażyna i Hieronim Gryczyńscy Produkcja ogrodnicza Latalice Pobiedziska

3. Sylwia i Piotr Zawiasa Produkcja roślinna i/lub zwierzęca Klotyldów Mycielin

4. Elżbieta i Józef Kurzawa, 
Renata i Krzysztof Kurzawa Produkcja roślinna i/lub zwierzęca Wichertów Przykona

5. Marlena i Mariusz Wiza Produkcja roślinna i/lub zwierzęca Skokówko Borek Wlkp.

6. Magdalena i Bartosz Przybylscy Produkcja roślinna i/lub zwierzęca Kędzierzyn Niechanowo

7. Tomasz Leszczyński Produkcja roślinna i/lub zwierzęca Łążek Kłodawa

8. Krystyna i Piotr Mizerni Produkcja roślinna i/lub zwierzęca Nowy Czarnków Kramsk

9. Beata i Mariusz Nowaccy Inne dziedziny działalności rolniczej Dachowa, Brzezie Gostyń

10. Izabela i Zbigniew Stajkowscy Produkcja ogrodnicza Michalcza Kłecko

Nominowani

1. Marzena i Henryk Cuper Produkcja roślinna i/lub zwierzęca Godzieszki Godziesze

2. Izabela i Tomasz Andrzejewscy Produkcja roślinna i/lub zwierzęca Podłużyce Brudzew

3. Maria i Sebastian Staszak Produkcja roślinna i/lub zwierzęca Biskupice Grodziec

4. Anna i Andrzej Kopydłowscy Produkcja roślinna i/lub zwierzęca Grabionna Miasteczko 
Krajeńskie

5. Jolanta i Piotr Mielke Inne dziedziny działalności rolniczej Ługi Zakrzewo

6. Mirosława i Jerzy Karowscy Produkcja roślinna i/lub zwierzęca Nieżychowo Białośliwie

7. Ilona i Marek Michalakowie Produkcja roślinna i/lub zwierzęca Kuchary Borowe Rychwał

8. Dorota i Jacek Januszewscy, 
Agnieszka i Jerzy Januszewscy Produkcja roślinna i/lub zwierzęca Franciszkowo Złotów

9. Sylwia i Piotr Nogajowie Inne dziedziny działalności rolniczej Trojanowo Murowana Goślina

10. Monika i Rafał Gierz Produkcja ogrodnicza Mnichowice Bralin

WYDARZENIA
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WYDARZENIA

Po raz pierwszy przyznano również nagrodę specjalną za 
szczególne osiągnięcia, wkład i zaangażowanie w rozwój 
działalności rolniczej na terenie Województwa Wielkopol-
skiego. Otrzymali ją  Bronisława i Jan Chlastowie z Nowych 
Skalmierzyc.

Laureaci dołączyli do liczącego aż 195 gospodarstw grona 
nagrodzonych w poprzednich dwudziestu edycjach konkur-
su. Łącznie wzięło w nim udział ponad 1300 wielkopolskich 
rolników.

Laureaci XXI edycji konkursu z Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim 

Nagrodę specjalną otrzymali Bronisława i Jan Chlastowie z Nowych Skalmierzyc

Fo
t.:

 U
M

W
W

Fo
t.:

 A
nd

rz
ej

 K
ur

zy
ńs

ki



Nasza euroPROWincja / 13 

KSOW

Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – 
trzecia edycja”
15 czerwca 2022 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, ogłosił III edycję konkursu fotograficznego pt. „PROW 
w obiektywie”. Konkurs organizowany jest przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wo-
jewództwie wielkopolskim działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Dla laureatów i wyróżnionych przewidziane są atrak-
cyjne nagrody w postaci bonów o łącznej wartości 25 tysięcy złotych, które wykorzystać będzie można w sklepie 
fotograficznym. 

Celem konkursu jest promocja Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, jak również Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich realizowanego w latach 2007-2013 oraz 
zwiększenie wiedzy mieszkańców województwa wielko-
polskiego na temat efektów tych programów. Dodatkowo, 
konkurs jest elementem promocji dziedzictwa kulturowego 
regionu oraz turystyki wiejskiej. 

Uczestnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, mogli zgłosić 
maksymalnie 2 zdjęcia w każdej z następujących kategorii 
tematycznych: „Infrastruktura dofinansowana z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich”, „Wielkopolska wieś z lotu ptaka”, 

„Jak Wielkopolanie dbają o tradycję”, „Turystyka na obszarach 
wiejskich”, „Wielkopolska na talerzu”. Wszystkie nadesłane 
prace konkursowe podlegają następnie ocenie Jury. Termin 

przesyłania prac konkursowych został przedłużony i upływa 
30 września. W związku z tym serdecznie zachęcamy do udzia-
łu i przesyłania zdjęć konkursowych. Wszystkie informacje 
związane z konkursem dostępne są na stronie internetowej 
www.dprow.umww.pl oraz www.wielkopolskie.ksow.pl.

Poprzednie edycje konkursu cieszyły się bardzo dużym zain-
teresowaniem. Z roku na rok, rośnie liczba zgłaszanych prac, 
które wyróżniają się oryginalnością, estetyką oraz pomysło-
wością, przez co wybór laureatów stanowi niełatwe zadanie 
dla członków Jury. Zwycięskie prace z I i II edycji konkursu 
można zobaczyć na www.wielkopolskie.ksow.pl. Ukazują 
one piękno obszarów wiejskich widziane oczami autorów 
nagrodzonych zdjęć. 

Nagrodzone zdjęcie w kategorii „Wielkopolska wieś z lotu ptaka” autorstwa Jerzego Orchowskiego. Zdjęcie przedstawia Nadwarciański Park Krajobrazowy, wykonane zostało 
w miejscowości Lądek, gmina Lądek, powiat słupecki
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KĄCIK KULINARNY

Udo kacze w cydrze i jabłkach z mariankowymi 
prażuchami
Dawniej kaczki stanowiły nieodłączny element, z którymi kojarzyły się obszary wiejskie. Obecnie potrawy z kacz-
ki ponownie stają się modne, w związku z  uznawaniem jej za najszlachetniejszy typ drobiu. Kacze udka w cydrze 
z jabłkami to danie, które można przygotować zarówno na codzienny obiad, wykwintną kolację, jak i świąteczny 
obiad dla rodziny. Kilka składników daje wspaniały efekt – tajemnicą wyśmienitego smaku prezentowanej potrawy 
jest połączenie cydru i jabłek, które tworzą pyszny sos. 

Zapraszamy na kulinarną ucztę!

Przepis:

• 4 udka kacze lub ćwiartki z kaczki

• 2 cebule

• 5 jabłek

• 4 ząbki czosnku

• sól

• pieprz

• majeranek

• papryka czerwona słodka

• 4 liście laurowe

• 4 ziela angielskie

• 1 l cydru 

• 1 kg ziemniaków

• 50 g mąki

Uda z kaczki myjemy, osuszamy ręcznikiem papierowym. 
Każde udko nacieramy solą, pieprzem i czerwoną słodką pa-
pryką. Odkładamy na bok. W tym czasie do miski wkładamy 
dwa jabłka pokrojone w ćwiartki ze skórką, bez gniazd nasien-
nych. Wrzucamy ziele angielskie i liście laurowe, zgniecione 
ząbki czosnku i cebulę pokrojoną w piórka. Wkładamy udka 
i zalewamy cydrem. Wkładamy do lodówki na 24 godziny. 
Po tym czasie wyjmujemy z zalewy, osuszamy udka i nacie-
ramy dużą ilością majeranku. 

W rondelku, bądź naczyniu żaroodpornym umieszczamy 
wszystkie składniki z zalewy. Na tym układamy udka  skór-
ką do góry, z boku kładziemy 3 całe jabłka wraz z ogonkiem 

i dokładamy zalewę w takiej ilości, aby zakrywało ok 1/3 mię-
sa. W praktyce, to około dwie szklanki. Przykrywamy szczel-
nie i wkładamy do piekarnika na 2 godziny w temperaturze 
200 stopni termo obieg, po 2 godzinach zmniejszamy tem-
peraturę do 160 stopni i pieczemy jeszcze 30 minut. Należy 
pamiętać, aby podczas całego etapu pieczenia sprawdzać 
ilość płynu i w razie konieczności podlać wodą. W czasie ostat-
nich 30 minut pieczenia, gotujemy ziemniaki z małą łyżeczką 
soli. Gdy ziemniaki będą miękkie, odcedzamy je i wsypujemy 
mąkę. Ugniataczką robimy prażuchy. 

Potrawa została nagrodzona w Konkursie Kulinarnym dla Kół Gospodyń Wiejskich 
pn. „Przysmaki z wielkopolskich sadów” na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem 
lub ze śliwką – „Udo kacze w cydrze i jabłkach z mariankowymi prażuchami”, 
autorstwa Koła Gospodyń Wiejskich MARIANKI w Mariankowie
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