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PROMOCJA PROW

Chętnie dzielimy się doświadczeniem
Samorządowcy z województwa warmińsko-mazurskiego poznali dobre praktyki realizacji PROW 2014-2020 w Wielkopolsce.
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K

rajowa Sieć Obszarów
Wiejskich ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z rozwojem
obszarów wiejskich w Polsce.
Dowodem na to jest współpraca między regionami,
która przybiera formę m.in.
wzajemnych wizyt studyjnych. Cel tych wizyt to przede
wszystkim poznanie przykładów dobrze zrealizowanych
zadań w poszczególnych
województwach przy wsparciu ze środków unijnych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
– Jesienią 2019 r. grupa samorządowców z Wielkopolski
miała okazję poznać dobre
praktyki PROW w województwie warmińsko-mazurskim.
Zaprosiłem wówczas gospodarzy, aby w ramach rewizyty odwiedzili nasz region i porównali efekty wdrażanych
działań w gminach wiejskich
województwa wielkopolskiego z efektami, które mogą
zaobserwować na swoim terenie – mówi wicemarszałek
Krzysztof Grabowski.
Okres pandemii uniemożliwił zorganizowanie takiego
wyjazdu w 2020 r., ale okazja
do tego zrodziła się na prze-

Delegacja z Warmii i Mazur, z Sylwią Jaskulską z zarządu województwa na czele, stanęła w towarzystwie samorządowców z Wielkopolski do pamiątkowego zdjęcia przed pomnikiem Fryderyka
Chopina w Antoninie.

Wizyta w obserwatorium astronomicznym w Parzynowie
w gminie Kobyla Góra (powiat ostrzeszowski) wzbudziła duże
zainteresowanie gości.

łomie września i października 2021 r. Termin był nieprzypadkowy, bo w programie,
poza tematyką związaną z realizacją PROW, uwzględniono obecność delegacji 2 października na targach Smaki
Regionów oraz jubileuszowej
gali konkursu Wielkopolski
Rolnik Roku.
Dwa dni wcześniej 20-osobowa grupa samorządowców
z Warmii i Mazur, z członkiem
zarządu województwa Sylwią
Jaskulską na czele, odwiedziła południową część naszego regionu. We współpracy
z samorządami gminnymi,

Przyszłości”, LGD funkcjonującą na terenie powiatu pleszewskiego. Goście mogli
również podziwiać pięknie
odrestaurowany Pałac Książąt Radziwiłłów w Antoninie
w gminie Przygodzice.
Obiekt słynie m.in. z tego,
że na zaproszenie księcia Antoniego Radziwiłła przebywał w nim Fryderyk Chopin.
Na pamiątkę tego wydarzenia
przed pałacem znajduje się
pomnik kompozytora. Po latach świetności budynek popadł w niemal kompletną ruinę, ale w drugiej połowie lat
70. XX wieku, dzięki staraniom

LGD oraz producentami zrzeszonymi w Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Wielkopolska,
Urząd Marszałkowski w Poznaniu przygotował atrakcyjny program wizyty studyjnej.
Goście poznali historię tłoczni soków TeSO Izabela Płonka
w miejscowości Kolonia Kokanin w gminie Żelazków, gdzie
mogli też skosztować świeżo
wytłoczonych soków.
Zapoznali się z efektami
realizacji PROW 2014-2020
w gminach Lisków, Dobra,
Przygodzice oraz Mikstat.
W Parzynowie w gminie Kobyla Góra uczestnicy wyjazdu

obejrzeli obserwatorium astronomiczne będące jednym
z miejsc objętych dofinansowaniem w ramach inicjatywy
LEADER, realizowanej przy
udziale Ostrzeszowskiej LGD.
W programie wizyty uwzględniono też miejsca, którymi
Wielkopolska może poszczycić się w kontekście dbałości
o dziedzictwo historyczne.
Delegacja z Warmii i Mazur
zwiedziła zamek w Gołuchowie należący do Muzeum Narodowego w Poznaniu. W jednej z sal odbyła się prezentacja przygotowana przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla

Jerzego Waldorffa, został wyremontowany. Obecnie pałac
stanowi własność Centrum
Kultury i Sztuki w Kaliszu, instytucji należącej do samorządu województwa.
W spotkaniach z przedstawicielami województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczyli m.in. wicemarszałek
Krzysztof Grabowski, radna
województwa Joanna Król-Trąbka, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich UMWW
Izabela Mroczek i samorządowcy z południowej Wielkopolski.

Od blisko 150 lat kobiety za- a także uczestnicząc w tarmieszkujące obszary wiej- gach i wystawach krajowych
skie integrują się w ramach oraz zagranicznych, regulardobrowolnych, samorząd- nie zaprasza do współpracy
nych i niezależnych orga- przedstawicielki KGW. Koła
nizacji, zwanych kołami go- biorą również udział w konspodyń wiejskich.
kursach, przede wszystkim
KGW dbają o to, aby tra- tych o tematyce kulinarnej, jak
dycje, obrzędy, sztuka ludo- „Nasze Kulinarne Dziedzictwo
wa i inne elementy folkloru, – Smaki Regionów”, którego fia także dawne przepisy kuli- nał krajowy organizowany jest
narne, przekazywane z poko- rokrocznie w hali Międzynarolenia na pokolenie, nie zostały dowych Targów Poznańskich
zapomniane. Trudno wyobra- – zauważa wicemarszałek
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zić sobie uroczystości
Krzysztof
Grabowski.
kowe, obchody dni gmin, jarW tym roku Urząd Marszałmarki i festiwale wiejskie bez kowski w Poznaniu wyszedł
obecności kół, które przygo- z inicjatywą zorganizowania
towują na te okazje lokalne konkursu pt. „Aktywne koła
przysmaki i tradycyjne wyro- gospodyń wiejskich w Wielby rękodzielnicze.
kopolsce”. Jego celem jest
– Samorząd Województwa przede wszystkim wyróżnieWielkopolskiego, organizu- nie i wspieranie działań podejjąc wydarzenia plenerowe, mowanych przez KGW w re-
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Aktywne koła gospodyń wiejskich w Wielkopolsce

Gala finału krajowego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. W gronie nagrodzonych „Perłami” z Wielkopolski znalazły się dwa koła: Grupa dla Rybna Wielkiego (gmina
Kiszkowo) i KGW Kurnatowice (gmina Kwilcz).

gionie, ale również promocja
dziedzictwa kulturowego i kulinarnego. Konkurs ma przyczynić się też do zwiększenia
rozpoznawalności Sieci Dzie-

dzictwa Kulinarnego Wielkopolska oraz podnoszenia
świadomości mieszkańców
województwa na temat żywności regionalnej. Nagrody fi-

nansowe dla laureatów i wyróżnionych zostaną ufundowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich.

Do pierwszego etapu tego
konkursu, polegającego
na zaprezentowaniu w formie opisowej między innymi działalności, aktywności,
dostępności w mediach społecznościowych, szczególnych osiągnięć oraz sukcesów w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych, zgłosiło się aż
60 kół. Jury konkursu, powołane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, wyłoni
20 kół z największą liczbą
punktów, które w ramach
drugiego etapu będą miały
za zadanie przygotować wypiek – słodki lub słony – nawiązujący swoim wyglądem
do logo Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Wielkopolska.
Laureatów i wyróżnionych
poznamy do końca listopada 2021 r.
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