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SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo,

Rok 2022 jest dla nas wszystkich rokiem intensywnej pracy. 
Zniesione ograniczenia sanitarne stworzyły możliwość po-
wrotu do organizacji wydarzeń, w których aktywnie uczest-
niczą mieszkańcy obszarów wiejskich naszego województwa.  
Jednym z nich była pielgrzymka sołtysów do Sanktuarium 
św. Józefa w Kaliszu oraz przygotowane w Stawiszynie uro-
czyste obchody Dnia Sołtysa, gdzie miałem przyjemność 
osobiście uhonorować zasłużonych przedstawicieli społecz-
ności wiejskiej. Relację z tego wydarzenia prezentujemy na 
łamach biuletynu „Nasza euroPROWincja”.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi działa-
nia związane z przygotowaniem się do nowego okresu pro-
gramowania, w którym szczególnie wyeksponowany będzie 
instrument rozwoju terytorialnego, jakim jest rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność. Powołany został zespół roboczy, 
który podczas cyklicznych spotkań będzie wypracowywał 
optymalne rozwiązania umożliwiające jego sprawne i efek-
tywne wdrażanie w naszym regionie.

W tym wydaniu czasopisma mamy informacje dla bene-
ficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. W marcu ogłoszone zostały dwa nabory wnio-
sków o przyznanie pomocy na zakresy, które umożliwiają 
lokalnym samorządom inwestowanie w rozwój niezbędnej 
infrastruktury na obszarach wiejskich – gospodarkę wodno-

-ściekową oraz scalanie gruntów z  dofinansowaniem aż do 
stu procent kosztów kwalifikowalnych. Nasze województwo 
otrzymało na ten cel dodatkowe środki w związku z wydłu-
żeniem o dwa lata okresu realizacji Programu. To już niestety 
jedne z ostatnich naborów w tej perspektywie.

Prezentujemy Państwu również relację z marcowych Targów 
Win i Winnic w Poznaniu – drugiej edycji wydarzenia w cało-
ści poświęconego rodzimemu winiarstwu. 

Życzę Państwu przyjemnej lektury. 

Krzysztof Grabowski 
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 

Wydawca:

Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
Al. Niepodległości 34 
61-714 Poznań

Opracowanie graficzne:

EGD Design 
Andrzej Tokarski 
www. grafikadlafirm.pl
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Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 
tel. 61 626 60 00, faks 61 626 60 04 
e-mail: ksow@umww.pl 
www.wielkopolskie.ksow.pl, www.dprow.umww.pl
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VI Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium 
św. Józefa w Kaliszu i obchody Dnia Sołtysa
Z okazji przypadającego na 11 marca Dnia Sołtysa, w Kaliszu już po raz szósty odbyła się Pielgrzymka Sołtysów z wo-
jewództwa wielkopolskiego i diecezji kaliskiej do Sanktuarium św. Józefa. Uroczystej mszy świętej przewodniczył 
biskup kaliski Damian Bryl. Następnie zgromadzeni goście udali się do hali widowiskowo-sportowej w Stawiszynie 
na oficjalne obchody tego wydarzenia. Pamiętano również o uczczeniu pamięci jednej z inicjatorek obchodów Dnia 
Sołtysa, wieloletniej burmistrz Stawiszyna, śp. Justyny Urbaniak. 

"Dobry sołtys potrafi skupić wokół siebie lokalną społeczność, 
zaktywizować ją i wspólnie realizować cele, które przynoszą 
korzyści mieszkańcom. Warto jednak pamiętać o tym, że by-
cie sołtysem to nie tylko wyróżnienie, ale również znaczące 
zobowiązanie" - takimi słowami rozpoczęły się obchody Dnia 
Sołtysa na terenie Hali Widowisko-Sportowej w Stawiszynie.

Zgromadzonych uczestników powitali: Krzysztof Grabowski 
- wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Jarosław Ma-
ciejewski - prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa 
Wielkopolskiego, Grzegorz Kaczmarek - burmistrz Stawiszy-
na, Andrzej Grzyb - poseł na Sejm RP, Ireneusz Niewiarowski 

- prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. 

Ważnym momentem uroczystości, było uhonorowanie osób 
szczególnie zasłużonych dla województwa wielkopolskie-
go. Odznaka Honorowa "Za zasługi dla województwa wiel-
kopolskiego" stanowi najwyższe, honorowe wyróżnienie 
regionalne. To niezwykle ważne odznaczenie nadawane 
osobom, które całokształtem działalności zawodowej, spo-
łecznej, jak również realizacją swoich zadań na rzecz wo-
jewództwa wielkopolskiego, wybitnie przyczyniły się do 

gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju wo-
jewództwa. Otrzymali je: Wiesław Czaja – sołtys wsi Sławsk, 
gm. Rzgów, Anna Felisiak – sołtys wsi Zbiersk, gm. Stawiszyn, 
Andrzej Gierlach, sołtys wsi Latowice, gm. Sieroszewice, Ta-
deusz Gruszczyński – sołtys wsi Piątek Wielki, gm. Stawiszyn, 
Antoni Gryczyński – były sołtys wsi Borów, gm. Opatówek, 
Zdzisław Heresztyn – sołtys wsi Małgów, gm. Lisków, Bogdan 
Kaczmarek – sołtys wsi Dziedzice, gm. Lądek, Dariusz Kałmucki 

– sołtys wsi Mariantów, gm. Zagórów, Jan Kaniewski – sołtys 
wsi Przysieczyn, gm. Wągrowiec, Tomasz Kufel – sołtys wsi 
Grylewo, gm. Wągrowiec, Marek Latosiński – sołtys wsi Sta-
ra Kaźmierka, gm. Chocz, Józef Miklas – sołtys wsi Ciepielew, 
gm. Lisków, Michał Nogalski – sołtys wsi Łaziska, gm. Wągro-
wiec, Tadeusz Osada – sołtys wsi Lipie, gm. Łęka Opatowska, 
Andrzej Pawlicki – sołtys wsi Modła, gm. Rzgów, Aleksander 
Pietrzak – sołtys wsi Topola Wielka, gm. Przygodzice, Grzegorz 
Praselski – sołtys wsi Przyranie, gm. Mycielin, Józef Pukacki – 
sołtys wsi Brenno, gm. Wijewo, Wiesław Smolarz – były sołtys 
wsi Rozalin, gm. Rychwał, Elżbieta Sowa – sołtys wsi Chełmce, 
gm. Opatówek, Piotr Stodolski – sołtys wsi Zmyślona Słupska, 
gm. Łęka Opatowska, Stefan Strychalski – sołtys wsi Bukowiec, 
gm. Wągrowiec.

Laureaci VI edycji wojewódzkiego etapu konkursu „Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa”
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Kolejną częścią uroczystości było rozstrzygnięcie etapu woje-
wódzkiego konkursu – "Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa", 
którego organizatorem był Zarząd Województwa Wielkopol-
skiego, we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołty-
sów. Konkurs skierowany był do wszystkich sołectw z terenu 
województwa wielkopolskiego, które w latach 2010-2021 re-
alizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych 
w ramach funduszu sołeckiego, lub w których fundusz sołecki 
stanowił wkład własny. Kapituła konkursowa wyłoniła 3 so-
łectwa – Łagiewniki Kościelne w gm. Kiszkowo, Racot w gm. 
Kościan oraz Słowikowo w gm. Orchowo, które otrzymały 
nagrody finansowe w wysokości 7, 5 i 3 tys. zł. Wyróżniono 
także 7 sołectw: Lubiń w gm. Trzemeszno, Dębówko Stare 
w gm. Białośliwie, Gulczewo – Gulczewko w gm. Września, 
Chełmno w gm. Dąbie, Biarłogi w gm. Rzgów, Wierzbno w gm. 
Odolanów oraz Przygodzice w gm. Przygodzice.

Wielkopolskich sołtysów pytamy o rolę i znaczenie tej funkcji 
w dzisiejszych czasach, największe sukcesy i wyzwania, a także 
o wpływ funduszy europejskich na rozwój obszarów wiejskich.

Łukasz Musiał 
Sołectwo Petryki, 

 gm. Stawiszyn

Głównym zadaniem sołtysa jest dba-
nie o zbiorowe potrzeby mieszkań-
ców, w moim przypadku wsi Petryki, 
Łyczyn i Stary Kiączyn. Staram się 
być oparciem i pomocą dla miesz-
kańców w każdej kwestii, zadaniem 
sołtysa jest być blisko ludzi. Muszę 

być osobą aktywną społecznie i przyznam, że bycie sołty-
sem to rola wymagająca i odpowiedzialna. Trzeba być łącz-
nikiem między gminą a mieszkańcami, organizatorem życia 
kulturalnego i gospodarczego, motywować ludzi do działa-
nia. Staram się na bieżąco reagować na potrzeby w swoim 
sołectwie. "Sołtysowanie" sprawia, że czuję się potrzebny 
i spełniony, a mieszkańcy Petryk, Łyczyna i Starego Kiączyna, 
mam nadzieję, są z mojej pracy zadowoleni.

Ryszard Ryfa 
Sołectwo Wtórek, 
 gm. Ostrów Wielkopolski

Sołtys jest organem, który ma jedną 
z najdłuższych tradycji w polskiej hi-
storii. Od początku odgrywał istotną 
rolę w życiu lokalnej społeczności,  
będąc liderem i ogniwem łączącym 
obywateli z władzą gminną. Jako soł-
tys od trzech kadencji zarządzam 

funduszem sołeckim, czyli wyodrębnionymi z budżetu gmi-
ny środkami z przeznaczeniem na najważniejsze cele sołec-
twa. Inwestycje, które podjęliśmy dzięki środkom funduszu 
sołeckiego to m.in. zakup szafek dla dzieci z Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego we Wtórku, organizacja Dnia Seniora, Świę-
ta Wsi, Dnia Dziecka, wyposażenie sali wiejskiej we Wtórku 
i wiele innych. Moim priorytetowym zadaniem jest integracja 
mieszkańców i pobudzanie ich do współdziałania na rzecz 
wspólnego dobra ale także pomoc mieszkańcom sołectwa. 
Pomysłowość i przedsiębiorczość sołtysów pomaga rozwią-
zać wiele trudnych spraw. Mieszkańcy wiedzą, że mogą na 
mnie liczyć w każdej sytuacji. 

Uroczyste obchody Dnia Sołtysa na hali widowiskowo-sportowej w Stawiszynie
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Zbigniew Wołczyk 
Sołectwo Łagiewniki Kościelne, 
gm. Kiszkowo

Jestem ogromnie dumny z inicjatywy, 
którą podjęliśmy w 2016 r. i ukoń-
czyliśmy po 3 latach, a która zosta-
ła doceniona przez jury konkursu  

"Fundusz sołecki – najlepsza inicja-
tywa". Dzięki naszemu projektowi 

"Odtwarzamy "Kipę" – lodową wyspę na stawie w Łagiewni-
kach Kościelnych" zrekonstruowano jedyne w swoim rodzaju 
miejsce, które stało się wizytówką gminy Kiszkowo. Jest to 
murowana lodownia na sztucznej wyspie, w której urządzo-
no izbę tradycji ze sprzętami domowymi z poprzedniej epo-
ki. Wokół stawu poprowadzono ścieżkę edukacyjną, wzdłuż 
której umieszczono stare maszyny, które przekazali miesz-
kańcy Łagiewnik Kościelnych. Podkreślenia wymaga, że bez 
zaangażowania mieszkańców sołectwa, którzy na każdym 
etapie wspierali projekt pracą własną, sprzętu czy materia-
łami, realizacja projektu nie udałaby się.

Jarosław Donaj  
Sołectwo Racot, 
gm. Kościan

Sołectwo Racot, które reprezentuję, 
wyróżnia się w gminie Kościan licz-
nymi inicjatywami. Zasługą miesz-
kańców jest to, że miejscowość 
pięknieje, wciąż pojawiają się nowe 

pomysły, które następnie są wprowadzane w życie. Efektem 
realizacji naszej Sołeckiej Strategii Rozwoju jest projekt po-
legający na zagospodarowaniu terenu stawu gminnego pn. 

"Przystań Oaza Racot miejscem integracji mieszkańców", któ-
ry zajął II miejsce w wojewódzkiej edycji konkursu "Fundusz 
sołecki – najlepsza inicjatywa". Po ukończeniu inwestycji uzy-
skaliśmy miejsce do organizacji imprez rekreacyjno-integra-
cyjnych, pikników, rajdów, konferencji. Szybko stało się ono 
przykładem dobrych praktyk wspólnych działań na rzecz inte-
gracji mieszkańców i zagospodarowania terenu. Wciąż docie-
rają do nas pozytywne sygnały z zewnątrz o tym miejscu, co 
utwierdza nas w przekonaniu o słuszności wspólnych działań.

Anna Kopaczewska  
Sołectwo Jaroszewice Rychwalskie, 
gm. Rychwał

Fundusze europejskie niewątpliwie 
przyczyniły się do poprawy wizerun-
ku obszarów wiejskich. Ciągle jednak 
obserwuje się niedostateczne wy-
posażenie w infrastrukturę wodno-

-ściekową, co negatywnie wpływa na 
rozwój przedsiębiorczości oraz poziom życia mieszkańców, 
dlatego bardzo się cieszę, że w Jaroszewicach Rychwalskich 
dzięki wsparciu ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich udało się poprawić stan tej infrastruktury. Potrze-
by inwestycyjne na wsi są nadal bardzo duże i mam nadzieję, 
że w następnych latach samorządy lokalne nadal będą miały 
możliwość sięgać po środki na ten cel. 

WYDARZENIA

"Kipa"– lodowa wyspa na stawie w Łagiewnikach Kościelnych
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Andrzej Pawlicki 
Sołectwo Modła, 
gm. Rzgów

Sołectwo Modła należy do mniej-
szych sołectw w  gminie Rzgów. 
Mieszkańcy utrzymują się tu głów-
nie z rolnictwa. Niewątpliwym atu-
tem sołectwa jest jego położenie 
na terenie Nadwarciańskiego Parku 

Krajobrazowego. Dla mieszkańców Modły duże znaczenie 
ma to, że gmina Rzgów tak aktywnie i skutecznie uczestni-
czy w pozyskiwaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Członkostwo gminy w lokalnej grupie działania 
Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie" to dla naszych 
mieszkańców realna szansa na dofinansowanie przedsięwzięć 
w zakresie podjęcia i rozwoju działalności gospodarczej, a tak-
że rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury. Możliwe jest też 
podkreślenie walorów przyrodniczych wsi. 

Jadwiga Nowak 
Sołectwo Osłonin, 
gm. Przemęt

Dzięki środkom Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 w miejscowości Osłonin udało 
się wybudować 760 metrów ścieżki 
pieszo-rowerowej wzdłuż brzegu je-
ziora Wieleńskiego.   Ścieżka o szero-

kości 3 m z nawierzchnią z kostki betonowej i kostki granitowej 
służy nie tylko mieszkańcom naszej wsi, ale coraz liczniej ją 
odwiedzającym turystom. Wzdłuż zmodernizowanej ścieżki 

zamontowano m.in.: ławki parkowe, kosze na śmieci oraz 
stojaki na rowery. Dzięki temu w gminie Przemęt powstało 
kolejne atrakcyjne miejsce do wypoczynku i rekreacji. 

Małgorzata Wojciuch  
Sołectwo Kołaczkowo, 
gm. Kołaczkowo

Wsparcie z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 
umożliwiło zrealizowanie operacji, 
polegającej na utwardzeniu i za-
gospodarowaniu placu gminnego 
w Kołaczkowie. Miejsce to znajduje 

się w samym centrum Kołaczkowa przy drodze wojewódzkiej 
442 Września-Kalisz. W  jego bezpośrednim sąsiedztwie usytu-
owany jest zabytkowy pałac Noblisty Władysława Stanisława 
Reymonta wraz z otaczającym go parkiem.

Zrealizowanie inwestycji poszerzyło infrastrukturę rekreacyjną 
gminy Kołaczkowo. Dzięki swojej dobrej lokalizacji, miejsce to 
umożliwiło organizację m. in. imprez pod chmurką w postaci 
festynów, dożynek czy innych przedsięwzięć. Plac przylega 
również do kościoła parafialnego, z tego też względu odby-
wają się tam festyny parafialne. Ułatwia przyjmowanie piel-
grzymów udających się do Częstochowy, a także służy jako 
parking. Cały plac został oświetlony za pomocą lamp solar-
nych, wokół nasadzono drzewa, ustawiono kosze na śmieci, 
zamontowano ławeczki,  aby mieszkańcy mogli spędzać wolny 
czas w przyjaznym i spokojnym  otoczeniu. Dzięki zrealizo-
waniu inwestycji w Kołaczkowie znalazło się miejsce, które na 
długie lata posłuży mieszkańcom i gościom odwiedzającym 
naszą małą wspólnotę.

WYDARZENIA

Instalacja fotowoltaiczna na świetlicy wiejskiej w Widziszewie oraz budynku szatniowym przy kompleksie boisk sportowych ORLIK 2012 w Racocie, dofinansowana z PROW 
 2014-2020
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RLKS W WIELKOPOLSCE

Jak kreować i wspierać rozwój lokalny

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność to dla naszego regionu niezwykle ważny instrument rozwoju teryto-
rialnego. Od początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej lokalne grupy działania z sukcesami wdrażają opraco-
wane przez siebie lokalne strategie rozwoju, dzięki którym samorządy, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy 
obszarów wiejskich mają możliwość pozyskiwania środków na realizację oddolnych inicjatyw zmieniających oblicze 
wielkopolskiej wsi. W perspektywie 2014-2020 RLKS realizowany jest w Wielkopolsce z udziałem Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Pozytywne doświadczenia w realizacji strategii, chęć utrzy-
mania potencjału lokalnych grup działania, w zestawieniu 
z prognozowaną niższą alokacją środków przeznaczoną na 
wdrażanie LEADERA na poziomie opracowywanego przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Planu Strategiczne-
go dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, skłoniły 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego do podjęcia decyzji 
o wdrażaniu w nowym okresie programowania tego instru-
mentu rozwoju terytorialnego w formule wielofunduszowej. 
W programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, 
wyodrębniono dwie osie priorytetowe dedykowane RLKS, 
z łączną alokacją na poziomie 50 milionów euro, na którą skła-
da się komponent Europejskiego Funduszu Społecznego +, 
w wysokości 30 milionów euro oraz  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego wynoszący 20 milionów euro. Wdraża-
nie wielofunduszowych strategii nie będzie zadaniem łatwym, 
dlatego aby zapewnić stałą wymianę wiedzy i doświadczeń 
w zakresie rozwoju lokalnego, 25 listopada 2021 r. Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego powołał Zespół Roboczy 
ds. realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez 
Społeczność. Skupia on 26 osób reprezentujących samorząd 
województwa, środowiska naukowe, lokalne grupy działania, 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Województwa Wielkopolskie-
go oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Spotka-
niom przewodniczy wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Do 
zadań zespołu należeć będzie: wymiana wiedzy i ułatwianie 
współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Wielko-
polskiego a lokalnymi grupami działania, monitorowanie 
postępu we wdrażaniu strategii, opracowywanie propozycji 
rozwiązań usprawniających wdrażanie RLKS w Wielkopolsce, 
promocja osiągnięć lokalnych grup działania, inicjowanie no-
wych przedsięwzięć w zakresie rozwoju lokalnego kierowane-
go przez społeczność oraz współdziałanie w zakresie innych 
inicjatyw na rzecz rozwoju województwa, zgodnych ze Stra-
tegią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku.

31 marca 2022 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie zespo-
łu, podczas którego omówione zostały założenia przyszłej 
perspektywy finansowej. Termin ten był nieprzypadkowy. 
Spotkanie odbyło się w przeddzień rozpoczynającego się 
1 kwietnia 2022 r. naboru wniosków dla LGD w zakresie wspar-
cia przygotowawczego. Środki, które zostaną rozdystrybuowa-

ne w wyniku jego rozstrzygnięcia pomogą grupom opracować 
nowe strategie.

- Wielkopolska zdecydowała się na od-
ważny krok wielofunduszowej realizacji 
strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność w nowej per-
spektywie budżetu unijnego. To duża 
szansa dla obszarów wiejskich naszego 
regionu, ale również wyzwanie, które 
wymaga przemyślanego i przedysku-
towanego modelu działania. Dotych-
czasowe źródło finansowania strategii, 
czyli  Europejski Funduszu Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

uzupełnią bowiem środki pochodzące z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego +. Każdy fundusz rządzi się swoimi regułami, dlatego 
musimy znaleźć rozwiązania, które są zgodne ze wszystkimi 
z nich, a jednocześnie najlepiej przyczynią się do rozwoju lo-
kalnego - mówi radna województwa Zofia Szalczyk, która 
w powołanym zespole reprezentuje Komisję Strategii Roz-
woju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego. 

Członkiem zespołu reprezentującym 
Uniwersytet Ekonomiczny w Pozna-
niu jest prof. dr hab. Anna Matuszczak, 
Kierownik Katedry Makroekonomii 
i Gospodarki Żywnościowej:

- Bardzo się cieszę, że do prac w zespole 
zaproszono przedstawiciela środowi-
ska naukowego Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu. Działalność 
dydaktyczna uczelni od lat związana 
jest z funkcjonowaniem sektora rolne-

go i gospodarki żywnościowej, a także szeroko pojętym rozwo-
jem obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Polski 
i krajów Unii Europejskiej. Wymiana doświadczeń i współpraca 
z zaproszonymi instytucjami w zakresie wdrażania instrumentu 
RLKS w Wielkopolsce przyniesie wartość dodaną w postaci wie-
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dzy, jaką będziemy mogli przekazywać studentom naszej uczelni, 
kształcąc przyszłe pokolenia specjalistów w tej jakże ważnej dla 
rozwoju regionalnego dziedzinie. 

Znaczącą rolę instrumentu RLKS 
w rozwoju Wielkopolski podkreśla 
także Jacek Gursz, Przewodniczą-
cy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Wielkopolski: 

- Fundusze pozyskane za pośrednic-
twem lokalnej grupy działania zmieniły 
oblicza wielkopolskich wsi. Nie ma bar-
dziej skutecznego instrumentu rozwoju 
nakierunkowanego wprost na rozwój 

obszarów wiejskich, zapewniającego tak szerokie spektrum 
wsparcia: od tworzenia ogólnodostępnej infrastruktury, przez 
rozwój przedsiębiorczości, po inicjatywy aktywizujące lokalną 
społeczność. Jako prezes lokalnej grupy działania Stowarzyszenie 
 „Dolina Noteci” oraz burmistrz Chodzieży, będącej beneficjentem 
tych środków uważam, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
podjął bardzo dobrą decyzję przekazując na RLKS dodatkowe 
środki z programu regionalnego. Dzięki nim wzbogacimy ofertę 

skierowaną do mieszkańców nawet najmniejszych miejscowości. 
Tylko w latach 2014-2020 na obszarze zarządzanej przeze mnie 
LGD przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzez Rozwoju Obszarów Wiejskich udało się uruchomić po-
nad 40 nowych przedsiębiorstw, zainwestować w utworzenie 20 
obiektów infrastruktury publicznej, wesprzeć działające mikro 
i małe przedsiębiorstwa, a także utworzyć inkubator przetwór-
stwa lokalnego.  Cieszy mnie zaufanie, jakim obdarzono lokal-
ne grupy działania – proces wdrażania strategii jest niełatwy, 
a włączenie finansowania z aż trzech funduszy, wymagać bę-
dzie jeszcze większego zaangażowania, jednak warto podjąć to 
wyzwanie. Dzięki wspólnym wysiłkom sprawiamy, że obszary 
wiejskie Wielkopolski stają się dobrym miejscem do życia i pro-
wadzenia działalności gospodarczej.

Zespół będzie spotykać się co najmniej raz na kwartał, a za-
gadnień do omówienia nie brakuje – pod koniec bieżącego 
roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje ogłosić 
konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność. Najbliższe miesiące będą więc czasem 
intensywnych prac nad tworzeniem nowych strategii oraz 
opiniowania dokumentacji konkursowej.

Inauguracyjne spotkanie wojewódzkiego zespołu roboczego ds. realizacji instrumentu RLKS odbyło się 31 marca w Poznaniu
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145 milionów złotych na gospodarkę 
wodno-ściekową
Od 1 do 15 kwietnia 2022 r. trwał nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ście-
kowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Zarząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków na działania 
w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów 
budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę, odprowa-
dzania i oczyszczania ścieków lub gromadzenia wód opado-
wych i roztopowych. Fundusze unijne pozwolą także na zakup 
i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodo-
ciągowych. Z takiej szansy skorzystać mogą gminy, spółki, 
w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu 
terytorialnego, a także związki międzygminne. Środki pocho-
dzą z wydłużonego o dwa lata Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach nowego Europejskie-
go Instrumentu Odbudowy. Pieniądze z tego funduszu mają 
łagodzić skutki kryzysu, który wywołała pandemia COVID-19.

Zapotrzebowanie na inwestycje wodno-kanalizacyjne na ob-
szarach wiejskich województwa wielkopolskiego wciąż jest 
bardzo duże. Regularnie sygnalizują to włodarze gmin, któ-
rych głos staramy się wspierać, apelując do Ministra Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi o dodatkowe środki. W tym roku udało 
się wygospodarować nową pulę aż 145 milionów złotych. 
Co ważne, wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do 
100% kosztów kwalifikowalnych swoich projektów – podkreśla 
wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski. 

Pomoc przewidziano dla zadań zaplanowanych do realizacji na 
terenie miejscowości liczących do 5 tysięcy mieszkańców. Zmia-
ną w stosunku do dwóch wcześniejszych naborów wniosków 
przeprowadzonych w obecnej perspektywie programowej 
jest rozszerzenie zakresu wsparcia o możliwość budowy lub 
przebudowy podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej 
pojemności co najmniej 100m3. Powstanie takich zbiorników 
można uwzględnić również w ramach projektu obejmujące-
go budowę lub przebudowę systemu kanalizacji deszczowej.  
Zmianie uległ także limit środków, który wcześniej wynosił 
2 miliony złotych na beneficjenta. Obecnie jest to 5 milionów 
złotych na obszar gminy, w której realizowane są dofinanso-
wane inwestycje.

REALIZACJA PROW

ZUK Dopiewo „Budowa magistrali wodociągowej Konarzewo-Dopiewiec oraz kanalizacji sanitarnej w Konarzewie w Gminie Dopiewo”
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O kolejności przysługiwania wsparcia decydować będzie suma 
punktów przyznanych na podstawie kryteriów, które wynikają 
z ministerialnego rozporządzenia i są podane do wiadomości 
publicznej. Uwzględniają one podstawowy dochód podatkowy 
gminy, odnoszony do średniej wojewódzkiej w przeliczeniu 
na mieszkańca. Kolejne kryteria odnoszą się do wskaźnika 
zwodociągowania lub skanalizowania gminy, który określa 
ile procent mieszkańców ma dostęp do tego rodzaju usług. 
Dodatkowy punkt przyznawany jest operacjom realizowanym 
na terenie powiatów, w których stopa bezrobocia w ostatnich 
12-tu miesiącach była na poziomie wyższym lub równym śred-
niej wojewódzkiej. Dwoma punktami premiowane są z kolei 
zadania zaplanowane  na obszarze gminy, na którym jednolita 
część wód powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem 
celów środowiskowych wskazanych w planach gospodarowa-
nia wodami na obszarach dorzeczy. Należy dodać, że waga 
tego kryterium zmniejszyła się w porównaniu z wcześniejszy-
mi naborami, kiedy to jego spełnienie premiowane było aż 
5 punktami. Zwiększono natomiast znaczenie kryterium prefe-
rującego operacje, które uwzględniają łącznie koszty z zakresu 
gospodarki wodnej i ściekowej (z 1,5 do 2,5 punktów). Wyso-
ko punktowane będą operacje dotyczące budowy podziem-
nych zbiorników retencyjnych. Jeżeli ich kubatura przekracza 
1000m3 przyznaje się aż 8 punktów, powyżej 500m3 - 4 punkty, 
a w przypadku zbiorników o pojemności przekraczającej 200m3 

- 2 punkty. Pół punktu uzyskają operacje realizowane w związ-

ku z tworzeniem infrastruktury Internetu szerokopasmowego.

Poza tym pod uwagę brane są również kryteria uwzględniające 
specyfikę danego województwa. W Wielkopolsce łatwiejszą 
drogę do uzyskania dofinansowania będą mieli ci wniosko-
dawcy, których planowana operacja przewiduje zastosowa-
nie rozwiązań polegających na gromadzeniu i wykorzystaniu 
zebranych wód opadowych lub roztopowych na cele inne 
niż rolnicze. Premiowane będą również projekty zakładające 
przeznaczenie istotnej części kosztów kwalifikowalnych na 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dodatkowe 
punkty otrzymają operacje uwzględniające przebudowę sieci 
wodociągowej lub kanalizacji sieciowej, które wybudowano 
przed 2000 r. albo budowę, przebudowę lub wyposażenie 
budynków technicznych obsługujących sieć wodociągową 
lub sieć kanalizacyjną. 

Realizacja operacji objętych dofinansowaniem musi zakończyć 
się do 30 czerwca 2025 r. Przypomnijmy, że wartość pomocy 
dotychczas udzielonej ze środków Unii Europejskich benefi-
cjentom PROW 2014-2020 na inwestycje wodno-kanalizacyjne 
to blisko 151 milionów złotych. Docelowo na wsparcie tego 
typu zadań w obecnej perspektywie programowej skiero-
wane zostaną środki rzędu niemal 300 milionów złotych. 
Rozstrzygnięcie zakończonego naboru planowane jest na 
drugie półrocze 2022 r. 

Budowa magistrali wodociągowej Konarzewo-Dopiewiec oraz kanalizacji sanitarnej w Konarzewie w gminie Dopiewo
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Nowe środki na scalanie gruntów

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Sca-
lanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowy-
waniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Wnioski można było składać od 25 kwietnia do 9 maja  
2022 roku. O fundusze na ten cel może ubiegać się starosta 
jako organ prowadzący i wykonujący postępowanie scale-
niowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Korzyści płynące ze scalenia gruntów to nie tylko doprowa-
dzenie do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek 
składających się na gospodarstwo i poprawa rozłogu gospo-
darstw, ale także stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa regulacji 
stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem. Po za-
kończeniu postępowania scaleniowego właściciele gruntów 
rolnych gospodarować będą na zwartym, łatwo dostępnym 
obszarze.

W Wielkopolsce, w perspektywie finansowej 2014-2020, 
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich dofinansowane zostały dwa projek-
ty scaleniowe. Jeden z nich dotyczy obrębu ewidencyjnego 
Kwileń w gminie Chocz, powiat pleszewski. Umowa pomiędzy 
Samorządem Województwa Wielkopolskiego a powiatem 
pleszewskim została zawarta 29 marca 2017 r. Celem inwesty-
cji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych 
poprzez wykonanie scalenia gruntów w miejscowości Kwileń. 
Postępowanie scaleniowe w obrębie ewidencyjnym Kwileń 
zostało zakończone decyzją Wojewody Wielkopolskiego 
z grudnia 2021 roku. Obecnie trwają przygotowania doku-
mentacji do przeprowadzenia zagospodarowania poscalenio-
wego. Do końca bieżącego roku zostanie przeprowadzone 
przez Starostę Pleszewskiego postępowanie, mające na celu 
wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej dróg i ro-
wów. Całkowita powierzchnia objęta scaleniem to ponad 378 
ha, w tym ponad 279 ha gruntów rolnych oraz ponad 38 ha 
gruntów leśnych. Grunty te należą do 78 gospodarstw rolnych. 

Drugi projekt realizowany jest przez powiat czarnkowsko-
-trzcianecki i dotyczy obiektu Przybychowo w gminie Poła-
jewo. Celem operacji jest poprawa wyników gospodarczych 
wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji 
i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększe-
niu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także 
zróżnicowania produkcji rolnej. Całkowita powierzchnia ob-
jęta scaleniem to ponad 886 ha, w tym ponad 642 ha grun-
tów rolnych oraz ponad 170 ha gruntów leśnych. Grunty te 
należą do 52 gospodarstw rolnych. 

Postępowanie scaleniowe w obrębie ewidencyjnym Przy-
bychowo zostało zakończone a decyzja z końcem stycznia 
2022 roku stała się ostateczna. Zdaniem Stanisława Pochylu-
ka, wójta gminy Połajewo, korzyści jakie wynikną ze scalenia 
gruntów w miejscowości Przybychowo to przede wszystkim 
uporządkowanie wielkości i ilości nieruchomości rolnych na 
terenie wsi Przybychowo, likwidacja niepotrzebnych dróg, 
a także oznakowanie działek nowymi punktami granicznymi 
(kamieniami). Ponadto uzyskane środki finansowe przyczynią 
się do poprawy funkcjonalności urządzeń wodno-melioracyj-
nych oraz nawierzchni wszystkich ważnych dróg gminnych 
we wsi Przybychowo. Obecnie trwają przygotowania do 
uruchomienia procesu  zagospodarowania poscaleniowego.

Pomoc przyznawana powiatom ma formę refundacji aż 100% 
poniesionych kosztów kwalifikowalnych. To ważne i potrzebne 
inwestycje w naszym regionie. Przyczyniają się do poprawy 
struktury obszarowej gospodarstw rolnych, stwarzając ich 
właścicielom lepsze warunki do uprawy roślin.

Zakończenie realizacji wszystkich przedsięwzięć, które ob-
jęte zostaną dofinansowaniem, musi nastąpić najpóźniej 
w pierwszej połowie 2025 roku. Efekty scalania i zagospo-
darowania poscaleniowego służyć będą wielu pokoleniom 
wielkopolskich rolników.
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Rozdrobnienie działek wybranych gospodarstw rolnych w miejscowości Kwileń 
gmina Chocz
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Targi Polskich Win i Winnic WINO wypełniły 
hale Międzynarodowych Targów Poznańskich
Od 17 do 19 marca 2022 roku goście targów WINO mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą rodzimej branży wi-
niarskiej. Na terenie hali Międzynarodowych Targów Poznańskich swoje produkty zaprezentowało kilkudziesięciu 
wystawców z różnych zakątków Polski. Zwiedzający, oprócz degustacji wina, mogli rozsmakować się w licznych na-
lewkach, miodach, piwach oraz serach, a także poznać typowe akcesoria i technologie winiarskie. 

Tegoroczne Targi wina rozpoczęła uroczysta ceremonia, pod-
czas której przybyłych gości powitali m.in. wicemarszałkowie 
województwa wielkopolskiego: Wojciech Jankowiak i Krzysztof 
Grabowski oraz Prezes Międzynarodowych Targów Poznań-
skich Tomasz Kobierski. Inauguracji towarzyszyło wręczenie 
nagród dla finalistów konkursu WINOPL zorganizowanego 
z myślą o polskich producentach wina. Pośród tegorocznych 
laureatów znalazły się 3 winiarnie z Wielkopolski. W kategorii 
białe wino: srebrny i brązowy medal otrzymały kolejno winnice 

„Vera” i „Katarzyna”, z kolei w kategorii wino czerwone, srebr-
nym medalem mogła się pochwalić winnica „Lipka Wielka”. 

W ostatniej dekadzie polska branża winiarska zanotowała dyna-
miczny wzrost, regionalne wina cieszą się coraz większą rozpo-
znawalnością i popularnością w kraju i na świecie. W tym roku 
na wielkopolskim stoisku zaprezentowało się, aż 9 producentów 
wina i serów – mówi wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

Do Poznania, aby wspólnie uczcić święto wina przyjechało 
ponad kilkudziesięciu wystawców z całego kraju. Regionami, 
które mogły pochwalić się największą reprezentacją były Ma-
łopolska, Wielkopolska oraz Lubuskie. Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, który aktywnie uczestniczy w promocji 

regionalnych producentów, po raz drugi zorganizował udział 
wielkopolskich winiarzy w targach. Na stoisku przygotowanym 
przez urząd można było skosztować produkty z następujących 
winnic: Lipka Wielka (gmina Lwówek), Vera (gmina Skulsk), 
Edison (gmina Tarnowo Podgórne), Katarzyna (gmina Grodzisk 
Wielkopolski), Morena (gmina Puszczykowo), Enosfera (gmi-
na Kwilcz) oraz Jaworowo (gmina Słupca). Ponadto, na gości 
odwiedzających stoisko, czekały wpisane na listę Dziedzi-
ctwa Kulinarnego Wielkopolski sery Grądzkie oraz rozmaite 
wyroby serowe przygotowane przez serownie „Mera Vallis”. 

Trzydniową ekspozycję targów uzupełniły liczne wydarzenia 
promujące polskie winiarstwo. Dla uczestników zorganizowa-
no: interesujące prelekcje, prezentacje poszczególnych winnic, 
komentowane degustacje przez zawodowych somelierów 
oraz warsztaty. Podczas wydarzenia zaprezentowali się nie 
tylko producenci win. Wśród wystawców  znaleźli się również 
wytwórcy serów, naturalnie produkowanych soków, korków 
do wina oraz biżuterii. Ponadto, stoiska poszczególnych wo-
jewództw stały się miejscem spotkań oraz dzielenia się do-
brymi praktykami przez przedstawicieli najlepszych polskich 
winiarni, którzy z przyjemnością opowiadali o swojej pasji do 
produkcji trunków. 
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Napój z hyćki (hyczki) - kwiatu czarnego bzu

Napój ten, został wpisany na listę produktów tradycyjnych w kategorii „Napoje w województwie wielkopolskim”. 
Czarny bez kwitnie w maju i czerwcu, tworząc skupiska białych, drobnych kwiatów. Przyrządzanie syropu z kwia-
tów bzu jest jednym z tradycyjnych sposobów konserwowania soków owocowych. Sposób ten był bardzo popular-
ny zanim zaczęto wytwarzać soki tłoczone „na zimno”. Otrzymany napój, charakteryzuje się przyjemnym smakiem 
i egzotycznym aromatem, przypominającym owoce południowe. Roślina ma niezliczone zastosowania w medycynie 
naturalnej. Powszechnie, robi się napary z kwiatów bzu i pije przy kaszlu, astmie i przeziębieniu.

Składniki:

• 30 baldachów kwiatów czarnego bzu 

• 1,5 kg cukru

• 3 cytryny 

• 30-50 g kwasku cytrynowego

• 1 l wody

Sposób przygotowania napoju:

W pierwszej kolejności około 30 świeżo zebranych, kwit-
nących baldachów czarnego bzu należy starannie opłukać 
na sicie i dobrze odsączyć z wody, a następnie oskubać 
kwiatki z szypułek. Gdy to mamy gotowe, myjemy cytryny 
i kroimy je w kostkę razem ze skórkami. W dużym słoju 
mieszamy oskubane płatki z cukrem, cytryną i kwaskiem 
cytrynowym, nakrywamy i pozostawiamy na 48 godzin 
w chłodnym i ciemnym miejscu. Po tym czasie dolewamy 
1 l przegotowanej wody, dokładnie mieszamy, a następnie 
odcedzamy tak, aby syrop był klarowny. Napój rozlewa-
my do małych butelek lub słoików. Pasteryzujemy przez 
15 minut w prawie wrzącej wodzie lub przechowujemy 
w lodówce.
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