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SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo,

Schyłek lata i początek jesieni to dobry moment na aktywny 
wypoczynek na łonie natury. W trzecim tegorocznym wydaniu 
biuletynu „Nasza euroPROWincja” znajdą Państwo propozy-
cje spędzenia wolnego czasu nad rzeką Prosną. Dwie lokalne 
grupy działania z województwa wielopolskiego zrealizowały 
projekt współpracy, w ramach którego powstała infrastruktura 
ułatwiająca spływy kajakowe tą malowniczą rzeką. 

7 sierpnia w Kaliszu, obchodziliśmy Wielkopolski Dzień Pszczół. 
Była to doskonała okazja do zaprezentowania jak ważną rolę 
w naszym ekosystemie pełnią pszczoły. Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego od lat aktywnie wspiera wielkopolskich 
pszczelarzy przekazując środki na zakup węzy pszczelej 
i pokarmów pszczelich. Na bezpośrednie wsparcie sektora 
pszczelarskiego przeznaczyliśmy już 15 milionów złotych.

W obecnej perspektywie budżetu unijnego, dzięki wydłu-
żeniu realizacji PROW 2014-2020 o dwa lata, pojawiły się 
nowe środki do rozdysponowania wśród beneficjentów 
planujących realizację inwestycji scaleniowych. O fundusze 
na ten cel z powodzeniem zawnioskował starosta powiatu 
czarnkowsko-trzcianeckiego. W sierpniu, w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego podpi-
sano umowę w sprawie przyznania pomocy na to zadanie 
w kwocie ponad 14 milionów złotych. 

Wakacje to nie tylko czas odpoczynku i letniej rekreacji, ale 
również intensywny okres dla Partnerów KSOW, którzy reali-
zują swoje operacje. Na łamach tego wydania prezentujemy 
relacje z Wielkopolskiej Akademii Sołtysa zrealizowanej przez 
Gminny Ośrodek Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkowie 
oraz warsztatów Eko Wieś III, którego organizatorem jest 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Zielona 
Kropka. Obydwa projekty stanowią istotne źródło wiedzy 
i inspiracji dla mieszkańców obszarów wiejskich.

PROW 2014-2020 ma służyć przede wszystkim mieszkańcom 
wielkopolskiej wsi, zwiększać komfort ich codziennego życia 
oraz stwarzać możliwości do rozwoju zawodowego. Na ła-
mach biuletynu prezentujemy relacje z podpisania umowy 
na zadanie pn. „Remont zabytkowego wiatraka – koźlaka 
w miejscowości Święciechowa”. Dzięki do� nansowaniu ze 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich przeprowadzony zostanie szereg prac 
konserwatorskich, które pozwolą ocalić ten cenny zabytek. 

Na koniec prezentujemy piękny moment zatrzymany w ka-
drze jednego z laureatów drugiej edycji konkursu fotogra-
� cznego PROW w obiektywie oraz przepis na pyszne danie 
kuchni wielkopolskiej.

Krzysztof Grabowski
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 
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LEADER

Popłyń rzeką, otwórz się na atrakcje
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Dwie lokalne grupy działania z województwa wielkopol-
skiego zrealizowały wspólne zadanie pn. „PROSNA – Popłyń 
Rzeką Otwórz Się Na Atrakcje”. Funkcjonujące na obszarze 
południowej Wielkopolski Stowarzyszenie „Wspólnie dla 
Przyszłości” (powiat pleszewski) oraz LGD7 – Kraina Nocy 
i Dni (powiat kaliski), dzięki środkom europejskim przezna-
czonym na wsparcie projektów współpracy pomiędzy LGD, 
wyposażyły w obiekty małej architektury turystycznej tereny 
bezpośrednio sąsiadujące z rzeką Prosną. Inwestycja umoż-
liwiła stworzenie oferty skierowanej do kajakarzy oraz osób 
wypoczywających nad tą malowniczą rzeką.

- Realizacja projektu współpracy z sąsiednią Lokalną Grupą Dzia-
łania LGD7 – Kraina Nocy i Dni, była naturalną odpowiedzią na 
zgłaszane przez mieszkańców potrzeby wykorzystania lokal-
nych walorów przyrodniczych. Wybudowana infrastruktura dla 
mieszkańców i turystów cieszy się ogromną popularnością cho-
ciażby podczas spływów kajakowych czy festynów. Świetnym 
pomysłem był konkurs na logo projektu współpracy skierowa-
ny do mieszkańców naszych obszarów. Pomimo rosnących cen 
materiałów, udało się znaleźć wykonawców prac budowlanych 
i wspólnie wypracować ciekawą inicjatywę – mówi Sławomir 
Spychaj, Prezes Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

„Wspólnie dla Przyszłości”.

Spływy kajakowe zyskują na popularności. Zrealizowany przez dwie,  wielkopolskie LGD projekt współpracy podnosi jakość oferty turystycznej w tym zakresie.
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Możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu w otoczeniu 
fauny i �ory powiatu pleszewskiego i kaliskiego przyczynia 
się do zwiększenia liczby turystów z terenów LGD, a także 
spoza tych obszarów. W ramach projektu powstały przysta-
nie wyposażone w altany ogrodowe, ławki i stoły piknikowe. 
Pomyślano także o miejscach na ognisko, koszach, stojakach 
na rowery, grach plenerowych, ekologicznym oświetleniu 
oraz tablicach informacyjnych. Na terenie Stowarzyszenia 

„Wspólnie dla Przyszłości” miejsca takie powstały w następu-
jących miejscowościach:

1. Chocz – Gmina Chocz 
2. Nowa Wieś – Gmina Gizałki 
3. Łęg – Gmina Czermin

Na terenie LGD7 – Kraina Nocy i Dni infrastrukturę zbudowano 
w gminach Blizanów, Godziesze Wielkie, Koźminek, Ceków-

-Kolonia, Opatówek, Stawiszyn oraz Żelazków. W gminach 
członkowskich LGD7 – Kraina Nocy i Dni powstały następu-
jące miejsca przesiadkowe:

1. Żydów – Gmina Godziesze Wielkie 
2. Janków – Gmina Blizanów 
3. Kamień – Gmina Ceków–Kolonia 

4. Moskurnia – Gmina Koźminek 
5. Szałe – Gmina Opatówek 
6. Stary Kiączyn – Gmina i Miasto Stawiszyn 
7. Dębe – Gmina Żelazków

Wybór miejsc na wybudowanie przystani nie był przypad-
kowy. Starano się by zlokalizowane były tam gdzie  można  
zobaczyć naturalne piękno regionu, w tym przede wszystkim 
rzeki Prosny, a także cenne zabytki architektoniczne, rezer-
waty przyrody oraz inne,  niepowtarzalne miejsca, nierzadko 
owiane tajemnicami i legendami. Najważniejsze z tych miejsc,  
oznaczono na wydanej w ramach projektu mapie turystycz-
nej, prowadzącej po obszarach działania obydwu Lokalnych 
Grup Działania. Partnerzy projektu przeprowadzili kampanię 
promocyjną na terenie działania LGD. Powstała również mapa 
promująca turystykę kajakową i rowerową. Społeczność lo-
kalna została dodatkowo zaangażowana w realizację przed-
sięwzięcia za sprawą konkursu na logo projektu współpracy. 
W konkursie mogli wziąć udział mieszkańcy z obszary obu 
LGD. Zwycięzca otrzymał nagrodę w postaci aparatu fotogra-
�cznego. Całkowity koszt zadania wyniósł 240 tysięcy złotych.

LEADER

Nowopowstała infrastruktura przyczynia się do wzrostu ruchu turystycznego na obszarze dwóch LGD, które zrealizowały projekt współpracy.
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WYDARZENIA

Wielkopolska dba o pszczoły
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Obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół rozpoczęły się od 
powitania zwiedzających i zaproszonych gości którego do-
konał Wicemarszałek Województwa Welkopolskiego Krzysz-
tof Grabowski - Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 5 
lat w wymierny sposób wspiera pszczelarzy w naszym regionie. 
Każdego roku z budżetu województwa przekazujemy na ten 
cel 2 miliony złotych. W pierwszych trzech latach były to środki 
przeznaczone na zakup węzy pszczelej, a od dwóch lat pomocą 
obejmujemy zakup ciasta pszczelego. 

Swoją obecnością wydarzenie uświetnili Poseł na Sejm RP 
Andrzej Grzyb, Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju 
Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Woje-

wództwa Wielkopolskiego Kazimierz Chudy, Przewodniczący 
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Andrzej Plichta,  Wiceprzewodniczący Ko-
misji Statutowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
Andrzej Pichet, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Członek Za-
rządu Powiatu Kaliskiego i przewodniczący Rady Powiatowej 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu Mieczysław Łuczak.

Na wszystkich uczestników tego dnia czekał  szereg atrakcji 
m.in. jarmark pszczelarski, pokazy bartnictwa, pasieka eduka-
cyjna, pokaz plecenia tzw. kószki czyli słomianych uli i wiele 
innych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy wiro-
wania miodu czy średniowieczne inscenizacje ukazujące jak 

W Wielkopolsce powstaną demonstracyjne pasieki. Na zdjęciu pasieka w Muzeum Pszczelarstwa im. prof. R. Kosteckiego w Swarzędzu.
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WYDARZENIA

pozyskiwano i wykorzystywano miód oraz wosk. Samorząd 
Województwa, jako główny organizator tego wydarzenia,  
nie zapomniał także o najmłodszych gościach, dla których 
zostały przygotowane liczne warsztaty, zabawy edukacyjne 
oraz dmuchany zamek. Dodatkowo zwiedzający mogli po-
dziwiać stoiska z produktami pszczelarskimi oraz spróbować 
miodowych przysmaków przygotowanych m.in. przez Koła 
Gospodyń Wiejskich czy Lokalne Grupy Działania.

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski docenił zaangażowanie 
i coroczną współpracę podczas przygotowania Wielkopol-
skiego Dnia Pszczół i przekazał uroczyste podziękowania 
Prezesowi Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski 
Południowej im. Prof. Teo�la Ciesielskiego w Kaliszu Kazimie-
rzowi Zaleskiemu, Prezesowi Regionalnego Związku Pszczela-
rzy z siedzibą w Koninie Romanowi Kowalakowi, Sekretarzowi 
Rejonowego Związku Pszczelarzy w Lesznie Jerzemu Ptakowi,  
Sekretarzowi Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Pozna-
niu Henrykowi Rogozińskiemu oraz Prezesowi Regionalnego 
Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży 
Markowi Komasińskiemu. 

W ramach Wielkopolskiego Dnia Pszczół przeprowadzono 
konkurs na najładniejsze stoisko. Wszystkim uczestnikom 
konkursu zostały wręczone nagrody rzeczowe lub finan-
sowe. Wręczenia nagród dokonał wicemarszałek Krzysztof 
Grabowski, radny województwa Andrzej Pichet oraz Szy-
mon Wdowczyk – wicedyrektor Departamentu Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi UMWW w Poznaniu, przewodniczący komisji 
konkursowej. Dodatkowo zostały wręczone podziękowania 
dla każdego wystawcy. 

W trakcie uroczystości podkreślano, że Wielkopolska jako je-
den z pierwszych regionów w kraju,  zaoferował pszczelarzom 
konkretne wsparcie �nansowe. W latach 2017-2018 Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego przygotował kompleksowy 
program poprawy warunków �tosanitarnych rodzin pszcze-
lich (najpierw poprzez do�nansowanie zakupu węzy, a później 
także pokarmu dla owadów). W latach 2018-2020 z budżetu 
województwa wydano 6 mln zł na zakup węzy pszczelej. 
W ramach tych działań, wśród wielkopolskich pszczelarzy 
rozdystrybuowano blisko 130 ton węzy.  

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Poseł na Sejm RP Andrzej Grzyb, radny województwa Andrzej Plichta oraz Zastępca Dyrektora 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW Szymon Wdowczyk przy stoisku Koła Gospodyń Wiejskich w Kwiatkowie.
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Węza pszczela to specjalny szablon z wytłoczonymi kształta-
mi komórek plastra pszczelego, który umieszczany jest w ra-
mach w ulach. Na nim pszczoły budują swój plaster miodu. 
Dzięki jego zastosowaniu owady tworzą regularne plastry 
o określonym kształcie i wielkości. 

Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
w ciągu trzech lat w wielkopolskich pasiekach udało się zastą-
pić 100 proc. węzy w pasiekach. Od 2021 roku formuła wspar-
cia uległa jednak zmianie i do�nansowaniu podlega zakup 
pokarmów pszczelich, np. ciasta wzbogaconego o składniki 
mineralne i witaminy służące do dokarmiania rodzin pszcze-
lich. W latach 2021-2022 przeznaczono z budżetu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego na ten cel 4 mln złotych. Z udzielonego 
wsparcia skorzystało ponad 4,5 tys. bartników z Wielkopolski 
i należące do nich ponad 140  tys. rodzin pszczelich.

- Oprócz bezpośredniego wsparcia również od 5 lat prowadzimy 
program do�nansowania zakupu sadzonek drzew miododajnych 
i dzięki temu w Wielkopolsce zostało posadzonych kilka tysięcy 
drzew miododajnych. Jak ważną rolę pełnią pszczoły możemy 

przekonać się ponieważ w wielu produktach używany jest miód, 
aż 84% roślin zapylanych jest przez owady, a szczególnie przez 
pszczoły. Szacuje się, że od wyginięcia pszczół ludzkość może 
przetrwać około 4 lata. Mówi się, że gdy zginie ostatnia pszczoła, 
zginie również ludzkość więc ta rola pszczół jest naprawdę bar-
dzo duża – mówił do zebranych gości Krzysztof Grabowski – 
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. 

Działania samorządu województwa to nie tylko pomoc �nan-
sowa wielkopolskim pszczelarzom. To także przedsięwzięcia 
zmierzające do propagowania wiedzy na temat pszczół i ich 
niezwykłej roli w życiu człowieka. Stąd kolejne pomysły, jak 
pomóc branży. W regionie mają powstać demonstracyjne pa-
sieki, które pozwolą edukować społeczeństwo i uświadamiać, 
jaki pożytek przynoszą nam te pracowite owady.  

Niezwykłe zainteresowanie jakim cieszy się wydarzenie, po-
zwala wierzyć, że Wielkopolskie Święto Pszczół zostanie na 
stałe wpisane do kalendarza wydarzeń wielkopolskiego sa-
morządu. 

WYDARZENIA

Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich Porwity podczas Wielkopolskiego Dnia Pszczół w Kaliskim Zawodziu.
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REALIZACJA PROW

Grunty do scalenia
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Scalanie gruntów polega na wydzielaniu nowych działek ewi-
dencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwot-
nych. Tego typu prace wykonuje się  w celu doprowadzenia 
do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składa-
jących się na gospodarstwa oraz do powiększenia ich śred-
niej wielkości. Z założenia ma to doprowadzić do poprawy 
rentowności gospodarstw objętych procesem scaleniowym. 
Zgodnie z PROW na lata 2014-2020 przeprowadzenie scalenia 
ułatwiać ma prowadzenie produkcji rolnej i ograniczać koszty 
ponoszone w gospodarstwach. Ma także otwierać drogę do 
wprowadzenia nowoczesnych technologii. To z kolei,  poma-
ga w racjonalnym wykorzystaniu zasobów ziemi uprawnej 
poprzez dostosowanie rozłogu gruntów i istniejącej infra-
struktury do potrzeb gospodarstw.

W obecnej perspektywie budżetu unijnego, dzięki wydłuże-
niu realizacji PROW 2014-2020 o dwa lata, pojawiły się nowe 

środki do rozdysponowania wśród bene�cjentów planujących 
realizację inwestycji scaleniowych. O fundusze na ten cel z po-
wodzeniem zawnioskowało starostwo powiatu czarnkowsko-

-trzcianeckiego. Operacja scalania gruntów poprawi strukturę 
przestrzenną gospodarstw rolnych we wsi Krosin. Uczestnikom 
scalenia wytyczony zostanie w terenie przebieg nowych granic 
nieruchomości (działek ewidencyjnych) oraz wykonana trwała 
stabilizacja punktów granicznych. Nastąpi wytyczenie i urzą-
dzenie funkcjonalnej sieci dróg, w tym dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospo-
darczych. Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców oraz fakt, 
że postępowanie scaleniowe �nansowane jest w 100% ze środków 
publicznych, bez ponoszenia kosztów przez uczestników scalenia, 
jest ono już drugą tego typu operacją realizowaną w powiecie 
czarnkowsko-trzcianeckim na terenie gminy Połajewo – mówi 
Feliks Łaszcz, Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki.

Władze powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego pozyskały fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu zakładającego scalenie 
gruntów w miejscowości Krosin w gminie Połajewo. Na zdjęciu od lewej Jarosław Maciejewski - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Feliks Łaszcz - 
Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki, Ewa Dymek - Skarbnik Powiatu oraz Sławomir Kryger - Wicestarosta Czarnkowsko-Trzcianecki.
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Statut szyty na miarę

Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje projekt pn. „Wielko-
polska Akademia Sołtysa”. Jego głównym celem jest stworzenie wzorcowego statutu dla każdego sołectwa w gminie. 
Do�nansowany projekt zakłada przeprowadzenie cyklu jednodniowych szkoleń oraz organizację wyjazdu studyj-
nego dla 25 uczestników, sołtysów i sołtysek, członków Rad Sołeckich, wiejskich liderów oraz urzędników z gminy 
Kołaczkowo i gmin sąsiadujących.

Całość zadania ukierunkowana jest na rozwój kompetencji 
sołtysów i członków rad sołeckich. Podczas szkoleń, uczest-
nicy doskonalą kompetencje miękkie z zakresu przywództwa 
i liderowania oraz odpowiedniego reagowania na sytuacje stre-
sowe i krytykę. Ważne, z punktu widzenia koncepcji projektu , 
będą warsztaty dotyczące kompetencji twardych związanych 
z wiedzą dotyczącą uwarunkowań prawnych w jakich działają 
sołectwa i ludzie nimi zarządzający. Finalnym efektem całej 
operacji ma być opracowanie statutu sołeckiego stworzonego 
przez sołtysów i sołtyski podczas specjalnej wizyty studyjnej 
połączonej z zajęciami dotyczącymi statutów.

Następnie statuty te,  zostaną poddane pod ocenę prawną 
i przekazane do konsultacji by �nalnie zostać przyjęte przez 
Radę Gminy Kołaczkowo. Liczymy bardzo mocno, że dzięki temu 
statuty sołeckie nie będą tylko i wyłącznie pustym dokumentem, 
ale będą dopasowanymi do rzeczywistości sołeckich świadec-
twami,  ukazującymi świadomość wiejskich liderów, sprzyjający-
mi również włączeniu społecznemu - mówi Mariusz Gomulski, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie.

W warsztatach udział weźmie grupa 25 osób, którą w prze-
ważającej większości stanowić będą sołtysi i członkowie Rad 
Sołeckich z Gminy Kołaczkowo,  ale również sołtysi z sąsiadu-
jących z Gminą Kołaczkowo gmin Września, Nekla, Miłosław 
i Pyzdry. To właśnie udział osób zarządzających sołectwami 
pozwoli osiągnąć sukces całego przedsięwzięcia w postaci 

„statutu szytego na miarę”. 

Jednymi z największych wartości, na które zwracają uwagę 
biorący udział w szkoleniu sołtysi i sołtyski, jest możliwość 
wymiany opinii i doświadczeń, grupowe rozwiązywanie pro-
blemów związane ze studium przypadku czy szeroko pojęta 
integracja środowiska. Jak podkreśla Mariusz Gomulski, Dyrek-
tor GOK w Kołaczkowie, uczestnicy projektu w podsumowaniach 
pierwszych szkoleń wskazywali, iż tego rodzaju zajęć brakowa-
ło w momencie, kiedy sołtysi zaczynali swoja przygodę z pracą 
społeczną. Dalsza część spotkań, wiązać się będzie z tematami 
prawno-organizacyjnymi, dotyczącymi sołectw, które często 
budzą nieporozumienia czy niejasności, tj. zebraniem wiejskim, 
funduszem sołeckim czy pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.

PARTNERZY KSOW

Praktyczna strona warsztatów zorganizowanych w ramach Wielkopolskiej Akademii Sołtysa.
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Eko wieś III - Warsztaty pachnące tradycją

Już po raz trzeci, Wielkopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Zielona Kropka” w partnerstwie ze Stowarzy-
szeniem Krajowe Forum Kobiet Oddział Wielkopolski, zorganizowało wyjazdowe warsztaty kulinarne pn. Eko wieś 
III. Duże zainteresowanie, którym cieszyły się dwie poprzednie edycje, zaowocowało kolejną odsłoną tego projektu.

Głównym celem operacji realizowanej przez Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Zielona Kropka” było 
przeszkolenie uczestników warsztatów z zakresu usprawnień 
technicznych w produkcji wyrobów spożywczych takich jak: 
kiełbasa, masło oraz wyroby cukiernicze. Warsztaty, w któ-
rych udział wzięło blisko 250 osób zamieszkujących tereny 
powiatów średzkiego, ostrzeszowskiego, grodziskiego oraz 
wrzesińskiego odbywały się przez cały sierpień w Muzeum 
Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego 
w Szreniawie. Warsztaty podzielone zostały na trzy części te-
matyczne dotyczące: wędliniarstwa – wyrób kiełbasy, mleczar-
stwa – wyrób masła oraz sera, ciastkarstwa – wyrób krówek. 

Jak podkreśla Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Inicja-
tyw Lokalnych „Zielona Kropka”,  Monika Mazur: Świadomość 
mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich na temat możliwo-
ści i korzyści �nansowych jakie daje produkt regionalny, mimo 
wielu informacji pojawiających się w prasie oraz Internecie, jest 
nadal znikoma. Poprzez udział w operacji „Eko wieś III”, chce-
my, aby uczestnicy wykorzystali swoje możliwości i pozyskali 

wystarczającą wiedzę na temat alternatywy zarobkowej jaką 
dają wyprodukowane przez nas samych produkty. 

Podczas spotkań poruszany był, jakże ważny,  w obecnych  cza-
sach problem marnotrawstwa i strat żywności oraz wyrobów 
ekologicznych. Prelekcje, które wzbogaciły treść warsztatów 
miały na celu zmniejszenie tego problemu i zaprezentowanie 
różnych metod wykorzystania jedzenia, nie tylko w sposób 
który jest powszechnie znany, np. z mleka, które jest ukwa-
szone można zrobić maślankę. Dodatkowym atutem operacji 
była integracja młodzieży z osobami starszymi, jak również 
wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi,  lokalnymi grupa-
mi, np. kołami gospodyń wiejskich.

Dzięki organizacji warsztatów w Muzeum Narodowym Rolnic-
twa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, uczestnicy 
mogli zapoznać się z obiektami muzealnymi, przy pomocy 
których dawniej wytwarzano produkty tradycyjne oraz mogli 
własnoręcznie wykonać te produkty przy użyciu współcze-
snego sprzętu, poznając przy tym cały proces technologiczny 

„od surowca do gotowego wyrobu”.

PARTNERZY KSOW

Uczestnicy warsztatów Eko wieś III aktywnie uczestniczyli w wytwarzaniu tradycyjnych produktów.
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REALIZACJA PROW

Nowe życie wiatraka – koźlaka

19 lipca 2022 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie, wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisał 
z wójtem gminy Święciechowa Markiem Lorychem umowę na zadanie pn. ,,Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka 
w miejscowości Święciechowa”. Projekt wpisuje się w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Wielkopolskiej Lokalnej 
Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior. Kwota do�nansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi ponad 85 tysięcy złotych.

Wiatrak usytuowany jest w Święciechowie, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Samorządowego Ośrodka Kultury. Wybudowa-
ny został w 1878 r. o czym świadczy napis na belce mącznej. 
Biorąc pod uwagę, jak fundamentalne znaczenie dla historii 
techniki miał rozwój młynarstwa, wiatrak stanowi istotny 
zabytek dokumentujący właśnie tę historię. W 1997 r. zespół 
Pieśni i Tańca „Marynia”, mając na uwadze troskę o zachowa-
nie dziedzictwa naszych przodków, zwrócił się z prośbą do 
dyrektora Ośrodka Kultury w Święciechowie o udostępnie-
nie pomieszczeń wiatraka z przeznaczeniem na utworzenie 
Izby Regionalnej. We wrześniu, 1998 r. odbyło się uroczyste 
otwarcie Izby Regionalnej, w której zgromadzono zabytko-
we przedmioty codziennego użytku. W zbiorach Izby można 
zobaczyć między innymi takie eksponaty jak: żelazka z duszą 
na węgiel, kołowrotki, maselnice, garnki, młynki do kawy, tary, 
chochle, gazety oraz pamiątkowe zdjęcia. Najważniejszym jed-
nak eksponatem, jest sam budynek XIX-wiecznego  wiatraka. 
Wiatrak stanowi atrakcję nie tylko dla mieszkańców gminy, ale 
również dla wszystkich odwiedzających tereny Święciechowej. 
Jest to miejsce często odwiedzane przez dzieci z przedszkoli, 
czy szkół, które w bezpośredni sposób poznają ciekawą hi-
storię młynarstwa. Co roku, w ramach organizowanej Nocy 
Muzeów, przy wiatraku odbywa się biesiada dla wszystkich 
mieszkańców. Podczas tej imprezy można zwiedzić Izbę Re-
gionalną i dowiedzieć się jak kiedyś wyglądały prace w go-
spodarstwie domowym oraz posmakować „swojskiego jadła”. 

W zabytkowym wiatraku – koźlaku,  przeprowadzony zosta-
nie szereg prac konserwatorskich  celem jego ochrony i udo-
stępniania mieszkańcom gminy. Zakres prac dotyczyć będzie 
przede wszystkim wymiany dachu,  w tym m.in. rozebranie 
pokrycia, wymianę elementów konstrukcyjnych, uzupełnie-
nie ubytków, zabezpieczenie elementów drewnianych, im-
pregnacja, pokrycie dachu, jak również remont odgrzmienia,  
polegający na wymianie wsporników instalacji odgromowej, 
wymianie przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej 
oraz dezynsekcja gazowa.

Modernizacja wiatraka jest niezbędna, ponieważ obecny 
stan nie pozwala na jego bezpieczne wykorzystywanie przez 
mieszkańców i turystów. Ponadto odrestaurowanie części 
użytkowej wiatraka, znacznie wpłynie na jego atrakcyjność 
i estetykę. Planowany termin zakończenia prac wyznaczono 
na 30 czerwca 2024 roku.  
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Dzięki funduszom z PROW 2014-2020 wiatrak-koźlak  w Święciechowie zostanie 
zrewitalizowany.
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KĄCIK FOTOGRAFICZNY

Piękno wsi widziane oczami jej mieszkańców

Do końca września 2022 roku pasjonaci fotogra�i mogli zgłaszać wykonane przez siebie prace do III edycji konkur-
su „PROW w obiektywie”. Na łamach biuletynu publikujemy cyklicznie zdjęcia nagrodzone w dwóch poprzednich 
edycjach.

Zdjęcie nagrodzone w 2021 roku w kategorii „Turystyka na obszarach wiejskich”. Autorką tej pracy jest Małgorzata Kolasa.
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KĄCIK KULINARNY

Policzki Złotnickie

Policzki wieprzowe w winie to doskonała propozycja na wykwintny obiad. Niegdyś popularne w kuchni staropol-
skiej,  na długie lata zostały zapomniane. Dzisiaj, pomimo opinii bardzo wymagających oraz trudno dostępnych 
ponownie wracają do łask i coraz częściej goszczą na wielkopolskich stołach. Jak powszechnie wiadomo, poliki aby 
w pełni ukazać bogactwo smaku oraz delikatność powinny pochodzić od starych,  rodzimych ras świń. Przepis, któ-
ry prezentujemy został przygotowany w oparciu o mięso ze świni rasy złotnickiej, a wino i warzywa użyte do sosu 
i puree pochodzą od lokalnych producentów. Życzymy smacznego!

Przepis:

• 1 kg policzków wieprzowych, 

• 1/2 kg pasternaka,

• 1/2 kg skorzonery,

• 1 mała marchew,

• 1 pietruszka,

• 1/2 główki selera,

• 1/2 kg buraka,

• 0,5 kg groszku,

• 150 ml wytrawnego wina czerwonego,

• 3 cebule szalotki,

• Masło,

• Śmietana 18%,

• Jarmuż,

• Olej rzepakowy,

• Przyprawy: sól, tymianek, rozmaryn, 
imbir, miód lipowy, sok z pomarańczy.

Wykonanie:

Policzki dusimy w czerwonym winie z warzywami okopowymi. 
Gdy mięso zmięknie sos przecieramy przez sito i zaciągamy 
masłem. Pasternak (nieobrany) pieczemy w folii z tymiankiem 
i rozmarynem do momentu aż zmięknie. Następnie obiera-
my pasternak, dodajemy masło i śmietanę i blendujemy na 
jednolite puree. Marchew obieramy i podsmażamy na maśle 
dodajemy imbir, miód lipowy, wyciskamy sok z pomarańczy 
i gotujemy aż zmięknie. Natępnie blendujemy na jednolitą 
masę. Skorzonerę tniemy na cienke plastry i podsmażamy 
na oleju aż będą chrupkie. Jarmuż pozbawiamy łodyg, do-
prawiamy solą oraz olejem rzepakowym i pieczemy w pie-
karniku do chrupkości. Buraki pieczemy w folii w piekarniku 
z ziołami do miękkości, następnie kroimy na drobną kostkę 
i podsmażamy na maśle.
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Potrawa zajęła I miejsce w XXI edycji Konkursu NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO 
– SMAKI REGIONÓW zorganizowanego przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego na najlepszą potrawę regionalną – „Policzki Złotnickie”, 
autorstwa Pawła Ludka, szefa kuchni w Olandii.
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