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Dla turystów nad Prosną
Fundusze z PROW 2014-2020 przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu.

Dwie lokalne grupy dzia-
łania z województwa 
wielkopolskiego zreali-

zowały wspólne zadanie pn. 
„PROSNA – Popłyń Rzeką Ot-
wórz Się Na Atrakcje”. Funkcjo-
nujące na obszarze południo-
wej Wielkopolski Stowarzy-
szenie „Wspólnie dla Przyszło-
ści” (powiat pleszewski) oraz 
LGD 7 – Kraina Nocy i Dni (po-
wiat kaliski), dzięki środkom 
europejskim przeznaczonym 
na wsparcie projektów współ-
pracy pomiędzy LGD, wyposa-
żyły w obiekty małej architek-
tury turystycznej tereny bez-
pośrednio sąsiadujące z rzeką 
Prosną. Inwestycja umożliwiła 
stworzenie oferty skierowanej 
do kajakarzy oraz osób wypo-
czywających nad tą malowni-
czą rzeką.

– Realizacja projektu 
współpracy z sąsiednią Lo-
kalną Grupą Działania „LGD 
7 – Kraina nocy i dni” była 
naturalną odpowiedzią na 
zgłaszane przez mieszkań-
ców potrzeby wykorzystania 
lokalnych walorów przyrod-

niczych. Wybudowana infra-
struktura dla mieszkańców 
i turystów cieszy się ogrom-
ną popularnością, chociaż-
by podczas spływów kajako-
wych czy festynów – mówi 
Sławomir Spychaj, prezes LGD 
Stowarzyszenie „Wspólnie dla 
Przyszłości”. – Świetnym po-
mysłem był konkurs na logo 
projektu współpracy, skiero-
wany do mieszkańców na-
szych obszarów. Pomimo ros-

nących cen materiałów, udało 
się znaleźć wykonawców prac 
budowlanych i wspólnie wy-
pracować ciekawą inicjatywę.

Możliwość aktywnego spę-
dzenia wolnego czasu w oto-
czeniu fauny i flory powiatów 
pleszewskiego i kaliskiego 
przyczynia się do zwiększe-
nia liczby turystów z terenów 
LGD, a także spoza tych obsza-
rów. W ramach projektu po-
wstały przystanie wyposażo-

ne w altany ogrodowe, ławki 
i stoły piknikowe. Pomyślano 
także o miejscach na ognisko, 
koszach, stojakach na rowe-
ry, grach plenerowych, ekolo-
gicznym oświetleniu oraz tab-
licach informacyjnych. 

Na terenie Stowarzyszenia 
„Wspólnie dla Przyszłości” ta-
kie miejsca powstały w gmi-
nach Chocz, Czermin oraz Gi-
załki. Na terenie „LGD 7 – Kra-
ina Nocy i Dni” infrastrukturę 

zbudowano w gminach: Bliza-
nów, Godziesze Wielkie, Koź-
minek, Ceków-Kolonia, Opa-
tówek, Stawiszyn oraz Żelaz-
ków.

Partnerzy projektu przepro-
wadzili też kampanię promo-
cyjną na obszarze obu LGD. 
Powstała również mapa pro-
mująca turystykę kajakową 
i rowerową. Społeczność lo-
kalna została dodatkowo za-
angażowana w realizację 

przedsięwzięcia za sprawą 
konkursu na logo projektu 
współpracy. W tym przedsię-
wzięciu mogli wziąć udział 
wszyscy mieszkańcy z obsza-
ry obu LGD, a zwycięzca otrzy-
mał nagrodę w postaci apara-
tu fotograficznego. 

Całkowity koszt projektu, 
dofinansowanego z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020, wy-
niósł 240 tysięcy złotych.

PROMOCJA PROW

Statut szyty na miarę 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Kołaczkowie jako part-
ner Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich realizuje projekt 
pn. „Wielkopolska Akade-
mia Sołtysa”. Jego głównym 
celem jest stworzenie wzor-
cowego statutu dla każdego 
sołectwa w gminie.

Dofinansowany projekt za-
kłada przeprowadzenie cyklu 
jednodniowych szkoleń oraz 
organizację wyjazdu studyj-
nego dla 25 uczestników: 
sołtysów i sołtysek, członków 
rad sołeckich, wiejskich lide-
rów oraz urzędników z gmi-
ny Kołaczkowo i gmin sąsia-
dujących.

Całość zadania ukierunko-
wana jest na rozwój kompe-
tencji sołtysów i członków 
rad sołeckich. Podczas szko-
leń uczestnicy doskonalą 
kompetencje miękkie z za-
kresu przywództwa i lidero-
wania oraz odpowiedniego 
reagowania na sytuacje stre-
sowe i krytykę. Istotne będą 
też warsztaty dotyczące kom-
petencji twardych, ugrunto-

wujące wiedzę o uwarunko-
waniach prawnych, w jakich 
działają sołectwa i ludzie nimi 
zarządzający.

Finalnym efektem całej 
operacji ma być opracowa-
nie statutu sołeckiego, stwo-
rzonego podczas specjalnej 
wizyty studyjnej, połączonej 
z zajęciami na temat tego 
typu dokumentów.

W następnej kolejności sta-
tuty te zostaną poddane pod 
ocenę prawną i przekazane do 
konsultacji, by finalnie mogły 

zostać przyjęte przez Radę 
Gminy Kołaczkowo. 

– Liczymy bardzo mocno, 
że dzięki temu statuty sołe-
ckie nie będą tylko i wyłącz-
nie pustym dokumentem, ale 
stana się dopasowanymi do 
rzeczywistości sołeckich świa-
dectwami ukazującymi świa-
domość wiejskich liderów, 
sprzyjającymi również włą-
czeniu społecznemu – mówi 
Mariusz Gomulski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kołaczkowie.

„Eko wieś” – warsztaty pachnące tradycją 
Już po raz trzeci Wielko-
polskie Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Lokalnych „Zielo-
na Kropka” zorganizowało, 
w partnerstwie z wielkopol-
skim oddziałem Stowarzy-
szenia Krajowe Forum Ko-
biet, wyjazdowe warsztaty 
kulinarne pn. „Eko wieś”.

Głównym celem projektu, 
dofinansowanego ze środ-
ków Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich, było przeszko-
lenie uczestników z zakresu 
usprawnień w produkcji wy-
robów spożywczych, np. kieł-
basy, masła oraz krówek. War-
sztaty, w których udział wzięło 
blisko 250 osób z powiatów 
średzkiego, ostrzeszowskie-
go, grodziskiego oraz wrze-
sińskiego, odbyły się w sierp-
niu w Muzeum Narodowym 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
-Spożywczego w Szreniawie.

Jak podkreśla prezes Wiel-
kopolskiego Stowarzyszenia 
Inicjatyw Lokalnych „Zielona 
Kropka” Monika Mazur, świa-
domość mieszkańców obsza-
rów wiejskich i miejskich na 
temat możliwości czy korzyści 

finansowych, jakie daje pro-
dukt regionalny – mimo wielu 
informacji pojawiających się 
w prasie oraz w internecie – 
jest nadal znikoma.

– Realizując operację „Eko 
wieś”, chcieliśmy, aby uczest-
nicy wykorzystali swoje moż-
liwości i pozyskali wiedzę o al-
ternatywie zarobkowej, jaką 
dają wytworzone przez nas 
samych produkty. Podczas 
spotkań poruszany był, jak-
że ważny dziś, problem mar-

notrawstwa żywości i kwestia 
wyrobów ekologicznych – do-
daje Monika Mazur.

W Szreniawie goście zapo-
znali się z eksponatami muze-
alnymi, przy pomocy których 
dawniej wytwarzano pro-
dukty tradycyjne oraz włas-
noręcznie wykonywali te wy-
roby przy użyciu współczes-
nego sprzętu, poznając przy 
tym cały proces technologicz-
ny „od surowca do gotowego 
wyrobu”.
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Uczestnicy szkoleń zorganizowanych w ramach Wielkopolskiej 
Akademii Sołtysa.
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Spływy kajakowe zyskują na popularności. Zrealizowany przez dwie wielkopolskie LGD projekt 
współpracy podnosi jakość oferty turystycznej w tym zakresie.
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Nowopowstała infrastruktura przyczynia się do wzrostu ruchu 
turystycznego na obszarze dwóch LGD, które zrealizowały pro-
jekt współpracy.
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W ramach projektu „Eko wieś” odbyły się warsztaty kulinarne.
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