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Krzysztof Grabowski
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo,
Na przestrzeni ostatnich lat wielkopolska wieś przeżywa
znaczący postęp, zarówno w zakresie dostępu do podstawowych mediów, takich jak bieżąca woda, kanalizacja,
czy też Internet, jak również pod względem kulturalnym
i rozrywkowym. Pięknieje również przestrzeń publiczna, zagospodarowywana w taki sposób, aby cieszyć oczy mieszkańców, ale także umożliwiać aktywny wypoczynek na
świeżym powietrzu. Nie sposób nie zauważyć, że w znacznej mierze pozytywne zmiany, zachodzące na obszarach
wiejskich, wynikają z szansy jaką stwarza nam członkostwo
w Unii Europejskiej i idące za tym możliwości ubiegania
się o dotacje dla realizowanych przedsięwzięć. Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oferuje
szerokie spektrum narzędzi, dzięki którym z optymizmem
patrzymy w przyszłość, licząc na kontynuację dotychczasowego postępu, jaki dokonuje się na terenach wiejskich.
Drugi kwartał 2016 roku, który podsumowujemy w tym
numerze biuletynu „Nasza euroPROWincja”, upłynął pod
znakiem ważnych decyzji i momentów historycznych dla
wielkopolskiej wsi. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa
się uroczystość podpisania umów na realizację lokalnych
strategii rozwoju, która miała miejsce 17 maja 2016 r. Tego
dnia, w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
podpisałem umowy z 31 Lokalnymi Grupami Działania na
łączną kwotę ponad 320 milionów zł. Dzięki tym środkom
ogłaszane będą konkursy na realizację konkretnych projek-

tów, służących mieszkańcom naszego województwa. Niezwykle ważny aspekt, priorytetowo traktowany podczas
opracowywania strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność, stanowi fakt, że ich realizacja przyczyni
się do stworzenia nowych miejsc pracy. Już wkrótce poznamy pierwsze owoce przedsięwzięć współfinansowanych
w ramach podejścia LEADER. Pozostając w tym temacie,
przygotowaliśmy dla Państwa mapę oraz bazę adresową
wszystkich Lokalnych Grup Działania, funkcjonujących na
terenie województwa. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa cenne i przydatne źródło informacji.
Na łamach tego numeru biuletynu przedstawiamy także
relację z udziału Wielkopolski w targach AGROTRAVEL, czyli
kieleckich Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki, które
odbyły się w kwietniu. O tym, jak dużą wagę przywiązujemy do rozwijania współpracy z partnerami zagranicznymi,
przekonacie się Państwo czytając artykuł nt. czerwcowej
wizyty delegacji z Hesji w Wielkopolsce oraz obecności naszego województwa na Festynie Letnim Hesji w Berlinie na
początku lipca. Poznacie również nowych członków Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, którym 15 czerwca
2016 r. w Tłokini Kościelnej wręczyłem certyfikaty członkowskie podczas V Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Wielkopolska.
Serdecznie zachęcam do lektury.
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strategii rozwoju
– To bardzo ważny dzień dla naszego województwa – tymi
słowami Wicemarszałek Krzysztof Grabowski rozpoczął
uroczystość podpisania umów z Lokalnymi Grupami Działania, która odbyła się 17 maja 2016 r. w Sali Sesyjnej Urzędu
Marszałkowskiego. – Za chwilę przekażemy ponad 320 milionów złotych na dalszy rozwój naszego regionu, na realizację
zadań w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność – dodał gospodarz spotkania.

Kolejny etap, to ocena złożonych wniosków przez komisję ds. wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność, w skład której weszli przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu oraz eksperci zewnętrzni.
W efekcie, 21 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę ocenionych lokalnych strategii
rozwoju, a majowa uroczystość stanowiła ukoronowanie
dotychczasowych wysiłków.

Źródło: Archiwum UMWW

W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyli przedstawiciele 31 Lokalnych Grup Działania, które pozytywnie przeszły proces oceny strategii. Realizacja 29 LSR będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a 2 LSR ze
środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Lokalna Strategia Rozwoju to podstawowy dokument wyznaczający na najbliższe lata kierunki działania LGD, wynikający z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014–2020. Wprawdzie cele i zadania, jakie wyznaczyły
sobie poszczególne grupy są dość zróżnicowane, to koncentrują się one wokół kilku najważniejszych zagadnień.
Należą do nich: poprawa jakości życia, rozwój przedsiębiorczości, promocja obszaru objętego LSR oraz stworzenie nowych miejsc pracy. Kluczem do tego jest aktywizacja
i podnoszenie kompetencji mieszkańców, wzmocnienie
kapitału społecznego oraz wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Nic dziwnego, że prace nad stworzeniem strategii trwały
w poszczególnych grupach wiele miesięcy. Po zdiagnozowaniu kluczowych problemów dotyczących obszarów, na
których funkcjonują Lokalne Grupy Działania, kolejne etapy
obejmowały: ustalenie celów i planów działania, budżetu,
komunikacji, monitoringu i ewaluacji. Za każdym z tych
haseł, kryją się dni i tygodnie mozolnej pracy. Równolegle w wielu miejscach prowadzono konsultacje społeczne
z mieszkańcami, aby powstający dokument jak najlepiej
dostosować do ich oczekiwań. Kompletne strategie zostały złożone w postaci wniosków do konkursu ogłoszonego
przez Zarząd Województwa w dniach od 10 listopada do
30 grudnia 2015 roku.
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Po podpisaniu dokumentów przez przedstawicieli wszystkich grup oraz wykonaniu wspólnych fotografii z Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim oraz dyrektorem
Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Izabelą
Mroczek, w imieniu beneficjentów głos zabrał Franciszek
Marszałek – prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Okno Południowej Wielkopolski”, który powiedział: – Opracowanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wymagało dużego nakładu czasu oraz ciężkiej pracy.
Podjęty trud został nagrodzony dzisiaj, kiedy podpisujemy
umowę na miliony złotych. Jednocześnie musimy pamiętać,
że realizacja tej umowy stawia przed Stowarzyszeniem nowe
wyzwania, ale i możliwości rozwoju obszaru objętego LSR.
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Z kolei Krystyna Sikora – prezes Stowarzyszenia Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania dodała: – Jesteśmy zadowoleni
z podpisania dzisiejszej umowy. Na te środki czeka mnóstwo
ludzi, pełnych chęci do działania. Zresztą, już w pierwszym
rozdaniu zrealizowaliśmy wiele inicjatyw lokalnych i jestem
przekonana, że tak będzie również teraz. Tym większa jest nasza radość, że możemy urzeczywistnić kolejne pomysły, które pomogą ludziom spełnić ich marzenia i upiększyć ziemię
ostrzeszowską.
Wielu beneficjentów wyrażało przekonanie, że realizacja Strategii zwiększy atrakcyjność obszaru objętego
LSR i wpłynie na jego rozwój, czyniąc go przyjaznym dla
wszystkich mieszkańców. Racjonalne wykorzystanie środków unijnych sprawiło, że wizerunek wielkopolskiej wsi
w ostatnich latach uległ dalszej poprawie. Świat jednak

nie stoi w miejscu, każdy dzień przynosi nowe wyzwania, a oczekiwania mieszkańców całkiem słusznie są coraz
większe. Zadania ujęte w Lokalnych Strategiach Rozwoju
wyzwalają aktywność w lokalnych społecznościach oraz
chęć do dalszego działania.
Przekonanie to podziela Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, który kończąc spotkanie powiedział: – Gratuluję wszystkim Lokalnym Grupom
Działania, których strategie zostały przyjęte do realizacji i życzę, by te fundusze były jak najlepiej wykorzystane. Porównanie zrealizowanych w ramach poprzedniej perspektywy
zadań, liczby podpisanych umów i wydanych pieniędzy, pokazuje, jak ważna jest rola Lokalnych Grup Działania, które są
dla Samorządu Województwa sprawdzonym partnerem.
Podpisane umowy otwierają całe spektrum możliwości, jakie oferuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 w ramach podejścia „LEADER”. Lokalne Grupy
Działania zaczną już wkrótce ogłaszać konkursy na konkretne rodzaje operacji. Pieniądze zostaną rozdysponowane
m.in. na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich, tworzenie inkubatorów przetwórstwa
lokalnego, czy też projekty grantowe, zakładające np. inwestycje w infrastrukturę publiczną.

Źródło: Archiwum UMWW

W podobnym tonie wypowiedziała się dla naszej redakcji
Irena Wojciechowska – wiceprezes LGD „Puszcza Notecka”:
– Dwóch starostów oraz burmistrzowie i wójtowie naszych
ośmiu gmin, które tworzą LGD „Puszcza Notecka” zwrócili
uwagę na podniosły charakter uroczystości wieńczącej starania o przydział środków finansowych. Ważne jest to, że te
środki finansowe są dystrybuowane przez lokalną społeczność
i dla lokalnej społeczności. Chciałabym przy okazji podkreślić
zaangażowanie Marszałka Krzysztofa Grabowskiego oraz
całego zespołu Departamentu PROW pracującego pod kierownictwem dyrektor Izabeli Mroczek, którzy nie tylko przygotowali dzisiejszą uroczystość ale przede wszystkim, pomagali
nam przejść przez wstępny etap przygotowań. Zawsze mogliśmy i możemy liczyć na kompetentną pomoc całego Departamentu PROW w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim.

Źródło: Archiwum UMWW

Z pewnością przyczyni się ona do rozwoju obszaru i aktywizacji jego mieszkańców, przede wszystkim poprzez włączanie się
partnerów społecznych, publicznych i gospodarczych, a także
mieszkańców, do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw
oddolnych.
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Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło”
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk*, tel. (61) 888 44 56, 735 043 432
Gminy: Buk, Dopiewo, Stęszew

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.
ul. Kolska Szosa 3, 62-700 Turek, tel. (63) 289 36 57, 601 614 609
Gminy: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Kościelec, Malanów,
Przykona, Turek, Władysławów, Goszczanów (woj. łódzkie)

Lokalna Grupa Działania – „Z Nami Warto”
ul. Dzieci Wrzesińskich 9, 62-300 Września, tel. (61) 438 50 18
Gminy: Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Nowe Miasto nad Wartą,
Pyzdry, Września, Żerków

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”
Czermin 47, 63-304 Czermin, tel. (62) 741 68 91
Gminy: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew

Stowarzyszenie „Solna Dolina”
ul. Kościelna 5/15, 62-650 Kłodawa, tel. 603 994 142
Gminy: Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka, Przedecz

Stowarzyszenie „Dolina Noteci”
ul. Sienkiewicza 2, 64-800 Chodzież, tel. 693 933 246
Gminy: Budzyń, Chodzież Miasto, Chodzież Gmina, Szamocin

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”
ul. Dworcowa 62, 62-400 Słupca, tel. (63) 241 00 73
Gminy: Lądek, Ostrowite, Powidz, Słupca Miasto, Słupca Gmina,
Strzałkowo, Zagórów

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”
Łubowo 1, 62-260 Łubowo, tel. (61) 427 59 50
Gminy: Czerwonak, Gniezno, Łubowo, Kleszczewo, Kłecko,
Kostrzyn, Mieleszyn, Pobiedziska, Swarzędz

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”
ul. Główna 3, 62-571 Stare Miasto, tel. 665 550 131
Gminy: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto, Tuliszków
Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”
ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk, tel. (63) 245 18 58
Gminy: Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek
Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”
ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów, tel. (62) 586 03 20
Gminy: Czajków, Doruchów, Grabów nad Prosną, Kobyla Góra,
Kraszewice, Mikstat, Ostrzeszów
Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski
ul. Jana Pawła II 2, 63-604 Baranów, tel. 737 486 540
Gminy: Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Kępno, Perzów,
Rychtal, Trzcinica
Stowarzyszenie „LGD 7-Kraina Nocy i Dni”
ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, tel. (62) 76 37 068
Gminy: Blizanów, Ceków Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek,
Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Lisków, Żelazków
„Między Ludźmi i Jeziorami”
ul. Plac Wolności 2, 62-530 Kazimierz Biskupi, tel. (63) 240 26 03
Gminy: Kazimierz Biskupi, Kleczew, Skulsk, Ślesin, Wilczyn
Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior
ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko, tel. (68) 414 53 91
Gminy: Bojanowo, Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Poniec, Przemęt,
Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Wolsztyn
Lokalna Grupa Działania KOLD
Rynek 33/1, 64-310 Lwówek, tel. (61) 44 24 160
Gminy: Duszniki, Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl,
Opalenica, Pniewy
Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel. (61) 227 12 16
Gminy: Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec,
Rakoniewice, Wielichowo
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Okno Południowej Wielkopolski”
ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn, tel. (62) 725 06 23
Gminy: Krotoszyn, Nowe Skalmierzyce, Ostrów Wielkopolski,
Raszków, Sulmierzyce, Zduny
Stowarzyszenie Światowid
Małachowo-Szemborowice 12, 62-230 Witkowo, tel. 510 209 483
Gminy: Czerniejewo, Niechanowo, Orchowo, Trzemeszno, Witkowo
Stowarzyszenie Długosz Królewski
ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny, tel. (62) 769 82 22
Gminy: Brzeziny, Sieroszewice, Szczytniki, Błaszki (woj. łódzkie)

Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 255 24 89
Gminy: Damasławek, Gołańcz, Kiszkowo, Margonin, Mieścisko,
Skoki, Wapno, Wągrowiec, Rogoźno
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska
Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów, tel. (67) 263 33 98
Gminy: Jastrowie, Krajenka, Lipka, Okonek, Tarnówka,
Zakrzewo, Złotów Miasto, Złotów Gmina
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”
Pobórka Wielka, 89-340 Białośliwie, tel. 666 957 513
Gminy: Białośliwie, Łobżenica, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie,
Piła, Szydłowo, Wysoka, Wyrzysk, Ujście
Stowarzyszenie „Puszcza Notecka”
ul. Dworcowa 18, 64-400 Międzychód, tel. 506 087 607
Gminy: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Obrzycko Miasto,
Obrzycko Gmina, Sieraków, Wronki, Ostroróg
Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania
ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków, tel. (67) 344 16 53
Gminy: Czarnków Miasto, Czarnków Gmina, Drawsko, Krzyż Wlkp.,
Lubasz, Połajewo, Wieleń, Trzcianka
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, tel. 883 777 918
Gminy: Murowana Goślina, Oborniki, Ryczywół, Suchy Las
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”
ul. Powstańców Wlkp. 43, 63-830 Pępowo, tel. (65) 573 63 00
Gminy: Dolsk, Gostyń, Jutrosin, Kobylin, Kościan, Krobia, Krzywiń,
Miejska Górka, Pakosław, Pępowo, Piaski, Rawicz
Stowarzyszenie „Wielkopolska z wyobraźnią”
ul. Borecka 23, 63-720 Koźmin Wielkopolski, tel. 782 386 222
Gminy: Borek Wlkp., Koźmin Wlkp., Pogorzela, Rozdrażew
Lider Zielonej Wielkopolski
ul. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. (61) 28 52 470
Gminy: Brodnica, Czempiń, Dominowo, Jaraczewo, Mosina, Jarocin,
Kotlin, Krzykosy, Kórnik, Książ Wlkp., Śrem, Środa Wlkp., Zaniemyśl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”
ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 254 74 41, 506 256 186
Gminy: Gołańcz, Kiszkowo, Margonin, Oborniki, Rogoźno Wlkp.,
Skoki, Szamocin, Wągrowiec, Wyrzysk
Nadnotecka Grupa Rybacka
ul. Dąbrowskiego 8/501 502, 64-920 Piła, tel. (67) 351 08 55
Gminy: Czarnków, Chodzież, Drawsko, Krzyż Wlkp.,
Szydłowo, Trzcianka, Wieleń

* wskazano adresy biur LGD
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W dniach 8–10 kwietnia 2016 r. w Kielcach odbyły się
VIII Międzynarodowe Targi Agroturystyki i Turystyki
Wiejskiej AGROTRAVEL z udziałem Wielkopolski, reprezentowanej przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego. Trzydniowa impreza przyciągnęła ponad
20 tys. zwiedzających, skuszonych możliwością znalezienia oferty wypoczynku na łonie natury. Atuty turystyczne swoich regionów zaprezentowało przeszło
130 wystawców z Polski i zagranicy. Tegorocznym krajem partnerskim targów były Włochy, które promowały uroki regionu Umbria, słynącego z produkcji uwielbianych na całym świecie trufli.
Stoisko Wielkopolski o powierzchni 60m² przyciągało
uwagę odwiedzających bogactwem barw, zapachów
i smaków. Połączenie wikliny, drewna, żywych kwiatów oraz kolorowych dekoracji z makramy autorstwa
Jolanty Surmy sprawiło, że goście nie mieli problemów z jego odnalezieniem. Tradycyjny swojski chleb,
aromatyczne wędliny, delikatne ciasto drożdżowe
z różaną konfiturą, zdrowe nalewki to tylko część
smakołyków, jakie czekały na uczestników targów.
Wszystkie produkty do degustacji przygotowane zostały przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Wielkopolska, na podstawie tradycyjnych przepisów.

– Uczestnictwo w targach tematycznie związanych z turystyką wiejską jest znakomitą formą promocji naszego
województwa. Oferta, którą prezentujemy w tym roku
pokazuje całe spektrum aktywności na obszarach wiejskich, od rolnictwa po działalność kulturalną – powiedział Wicemarszałek Krzysztof Grabowski.
Tego dnia nasze stoisko odwiedzili przedstawiciele
innych województw, m.in. Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska,
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan
Krajewski oraz Starosta Łowicki Krzysztof Figat.
Podczas tegorocznej edycji kieleckich targów, na
zaproszenie Samorządu Województwa, nasz region
reprezentowały trzy Lokalne Grupy Działania, które zaprosiły do współpracy miejscowe organizacje
i przedsiębiorstwa, aby wspólnie promować produkty
turystyczne Wielkopolski. LGD-7 Kraina Nocy i Dni eksponowała walory kuchni kaliskiej, korzystając z obecności Marty i Patryka Różalskich, właścicieli Zajazdu
„Noce i Dni” w Russowie. Przedstawiciele tego regionu
zachęcali do zwiedzania Kalisza, najstarszego miasta
w Polsce oraz jego okolic, gdzie nie brakuje różnorakich atrakcji turystycznych.

Źródło: Archiwum UMWW

Pierwszego dnia targów stoisko Wielkopolski odwiedził jego gospodarz, Wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski, który wspólnie z prezesem
LGD Gościnna Wielkopolska i zarazem senatorem RP
Marianem Poślednikiem wziął udział w uroczystym
otwarciu imprezy.

LGD Puszcza Notecka, reprezentowana podczas targów przez Wiceprezes Irenę Wojciechowską, zaprosiła
do współpracy przedstawicieli ośrodka wypoczynkowego Olandia z Prusimia, aby wspólnymi siłami pokazać piękno i lokalne przysmaki Krainy 100 Jezior, położonej w północno-zachodniej części Wielkopolski.
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LGD Gościnna Wielkopolska przybyła do Kielc, aby
promować swój lokalny produkt turystyczny w postaci oferty Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobii,
w której znajduje się m.in. Izba Biskupiańska poświęcona najmniejszemu mikroregionowi folklorystycznemu w Polsce. Drugą atrakcją tej części stoiska był
kącik ziołolecznictwa przygotowany przez Stowarzyszenie Ziołowieś z Pępowa.

warsztatów tzw. carvingu, czyli rzeźbienia w warzywach i owocach, poprowadzonych przez Martę i Patryka Różalskich. Członkinie Stowarzyszenia Ziołowieś z Pępowa poprzez pokazy parzenia ziołowych
herbat oraz warsztaty odlewania ziołowych mydełek wskazywały korzyści płynące z ziołolecznictwa,
z kolei Jolanta Surma uczyła techniki ozdobnego
wyplatania kolorowych sznurków. Całości towarzyszył akompaniament akordeonisty Zenona Kucharskiego.
Udział Wielkopolski w wydarzeniu był możliwy dzięki
zaangażowaniu Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego oraz wsparciu finansowemu Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014–2020.
– Serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom i wystawcom wielkopolskiego stoiska za ogromny wkład pracy oraz zaangażowanie w promowaniu naszego regionu
– podsumował Wicemarszałek Krzysztof Grabowski.
Tegoroczne targi Agrotravel pokazały, że turystyka na
obszarach wiejskich cieszy się niegasnącym zainteresowaniem, a wypoczynek na wsi to nie tylko świeże
powietrze i cisza, ale też okazja do aktywnego spędzenia wolnego czasu.

Źródło: Archiwum UMWW

Zwiedzający, którzy przybyli na stoisko Wielkopolski mieli nie tylko okazję poznać ofertę turystyczną,
czy skosztować regionalnych przysmaków, ale też
aktywnie włączyć się do uczestnictwa w odbywających się warsztatach. Namiastkę tego, co można zobaczyć w Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi
zaprezentowali jego pracownicy. Marek Hałas przygotował pokazy pozłotnictwa materiałów drewnianych, natomiast Daria Andrzejewska poprowadziła
warsztaty malowania zabawek z drewna, w których
z zapałem brały udział nie tylko dzieci, ale również
dorośli. Zdolności plastyczne uczestników targów
sprawdziła też Monika Jaśkiewicz z LGD-7 Kraina
Nocy i Dni, w zajęciach sztuki władania pędzlem
i farbami.
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz wędzenia potraw, przygotowany przez Pawła Ludka,
szefa kuchni ośrodka Olandia, który uczył jak w domowych warunkach zamarynować i uwędzić kurczaka. Z niemniejszą ochotą goście włączali się do
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V Forum Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Wielkopolska
15 czerwca 2016 r. do grona uczestników projektu pn. Sieć
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska dołączyło sześciu nowych członków, chcących promować swoje produkty spożywcze, potrawy oraz miejsca przy wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na forum wojewódzkim, krajowym
i ogólnoeuropejskim. Zyskują one taką możliwość, ponieważ
Wielkopolska od ośmiu lat należy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, która zrzesza 44 regiony
z kilkunastu krajów europejskich, w tym 10 z Polski. Inicjatywa zrodziła się w Skandynawii w latach 90. XX wieku i ma na
celu tworzenie oraz rozwijanie platformy wzajemnej wymiany
doświadczeń kulinarnych, organizacyjnych i marketingowych
pomiędzy jej uczestnikami, czyli producentami żywności wysokiej jakości, przetwórcami, a także restauracjami, gospodami, czy gospodarstwami agroturystycznymi. Wszystko to ma
pomóc w sprzedaży tradycyjnych produktów regionalnych,
kreować ruch turystyczny w miejscach opartych o kulinarne atrakcje, a w szerszym zakresie przyczynić się do zachowania lokalnego dziedzictwa kulinarnego oraz odtworzenia
smaków przeszłości, na podstawie receptur przekazywanych
z pokolenia na pokolenie.

Okazją do uroczystego przyjęcia nowych członków Sieci było
V Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w urokliwym pałacu w Tłokini Kościelnej w Gminie Opatówek. W trakcie uroczystości certyfikaty nowym
członkom wręczył Wicemarszałek Krzysztof Grabowski wraz
z przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Czesławem Cieślakiem oraz
dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem
Beerem. Do elitarnego grona członków Sieci dołączyło sześć
podmiotów, zlokalizowanych w różnych stronach naszego województwa. Są to: Piekarnia „Iwona” Mariusz Woelk we
Wronkach, „Miodosytnia” Michał Imbiorowicz w Przybrodzinie, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Waldi” Mirosław Wysiadły
w Grodzisku Wielkopolskim, Gospodarstwo Pasieczne„Radziejewski” w Dusznikach, „APM-EVENT” – Restauracja Hotel Pałac
Tłokinia w Tłokini Kościelnej oraz firma „Microfood” Piotr Burczyk w Ostrzeszowie. Pokrótce zaprezentujemy profile świeżo
upieczonych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska.

Źródło: Archiwum UMWW

Źródło: Archiwum UMWW

Piekarnia „Iwona” otrzymała certyfikat na siedem produktów:
chleb orkiszowy, chleb staropolski, chleb razowo-ziarnisty, chleb
czarny więzienny, chleb wiejski oraz na bułkę poznańską i bułkę
grahamkę. Pieczywo jest ręcznie ważone, skręcane i wydłużane,
produkuje się je na naturalnym zakwasie bez dodawania jakichkolwiek ulepszaczy. Składniki do wyrobu chleba pochodzą z terenu województwa wielkopolskiego, np. mąka sprowadzana jest
z młyna, znajdującego się w Międzychodzie.
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„Miodystynia” oferuje miody pitne, wytwarzane poprzez naturalną fermentację miodu pochodzącego z pasieki zlokalizowanej w Powidzkim Parku Krajobrazowym. Wysoką jakość
produktów powstających w tym miejscu gwarantują starannie wyselekcjonowane dodatki, do których należą najwyższej
klasy drożdże oraz świeżo tłoczone soki. Certyfikatem Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska wyróżniony został
miód pitny trójniak sycony „Dzikie pszczoły”.

Oprócz powiększenia grona o sześciu nowych członków, Sieć
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska wzbogaciła się o kolejny produkt. Należąca do Sieci od czterech lat Spółdzielnia
Mleczarska Udziałowców ze Strzałkowa, poszerzyła certyfikowany asortyment produktów o Twaróg Wiejski ze Strzałkowa.
Spółdzielnia znana jest od lat z wysokiej jakości produkowanych wyrobów. Posiada trwałą pozycję na rynku, a za swoją
działalność zdobyła wiele prestiżowych nagród.

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Waldi” rozpoczynał swoją
działalność od produkcji wyrobów sprzedawanych klientom
indywidualnym. Popyt na produkty masarni był jednak tak
wielki, że w 1998 roku właściciel kupił ubojnię, mieszczącą się
w pobliskim Ptaszkowie, co pozwoliło na bezpośredni dostęp
do surowca o najwyższej jakości. Dziś firma posiada nowoczesną linię ubojową, pozwalającą na ubój 70 sztuk trzody chlewnej na godzinę. Zakład uzyskał certyfikat na cztery swoje
produkty: Bułczankę Grodziską, Kiełbasę Grodziską, Salceson
Ozorowy Grodziski i Pasztetową Grodziską.

Doroczne spotkania członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Wielkopolska służą nie tylko wręczeniu certyfikatów członkowskich nowym uczestnikom przedsięwzięcia, ale również
integracji wszystkich podmiotów, wykorzystujących charakterystyczne niebieskie logo z białą czapką kucharską. Organizowane forum sprzyja wzajemnemu poznaniu oraz wymianie poglądów i doświadczeń. Każdorazowo dla uczestników
przewidziany jest również atrakcyjny pokaz kulinarny. W tym
roku swoje umiejętności zaprezentował, znany z telewizyjnych programów kucharz i podróżnik – Robert Makłowicz.

Gospodarstwo Pasieczne Radziejewski powstało 11 lat temu.
W jego skład wchodzą dwie pasieki zlokalizowane w Dusznikach i w Wilczynie. Gospodarstwo zajmuje się produkcją nieprzetworzonych produktów pszczelich takich jak miód, pyłek,
wosk, kit pszczeli. Jednak główny produktu handlowy stanowi
tutaj miód i to właśnie na jego pięć rodzajów gospodarstwo
otrzymało certyfikat. Są to: miód lipowy, miód rzepakowy,
miód wielokwiatowy, miód akacjowy oraz miód nektarowo –
spadziowy.

Najbliższa szansa na zaprezentowanie się członków wielkopolskiej Sieci już we wrześniu. Od 24 do 27 września w Poznaniu odbędą się targi Smaki Regionów, będące gratką dla
wszystkich miłośników tradycyjnej polskiej żywności opartej
na dawnych recepturach. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu i rozkoszowania się smakami Wielkopolski.

Żurek na białej kiełbasie, cielęcy kotlet mielony z buraczkami
na ciepło i ziołowym puree ziemniaczanym, pierożki z dziczyzną na szpinaku z sosem kurkowym i wiele innych potraw
z wielkopolskich produktów to specjalności restauracji „Pałac
Tłokinia”, za które otrzymała ona certyfikat Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Wielkopolska. Szczególnym rarytasem są dania
z Kuchni Pani Chrystowskiej. Menu restauracji jest bardzo
urozmaicone i zmienia się w zależności od pory roku. Cechuje
je sezonowość, a dobierane produkty wyróżniają się najwyższą jakością.

Źródło: Archiwum UMWW

W grupie nowych członków sieci jest również rodzinna firma
„MicroFood” z Ostrzeszowa. Ambicją właścicieli było stworzenie idealnej przekąski, czyli takiej, która byłaby zarazem
zdrowa i całkowicie naturalna. Udało się to osiągnąć dzięki
unikatowej na skalę światową technologii suszenia owoców
metodą próżniową. Dzięki zastosowaniu podciśnienia intensywne parowanie zachodzi nawet w niskich temperaturach.
W roku 2014 produkty Puffins Wiśnia 40g oraz Puffins Jabłko
30g zdobyły certyfikat Dobry Produkt w kategorii Innowacyjny Produkt. Teraz na te dwa produkty, a także kolejny – Puffins
Truskawka, firma otrzymała Certyfikat Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska.
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Współpraca regionalna pomiędzy Hesją a Wielkopolską,
poparta umową partnerską zawartą przed szesnastoma
laty, stanowi przykład, jak dobre relacje przekładają się
na wzajemną wymianę doświadczeń z pożytkiem dla
mieszkańców obu regionów. Cenne kontakty, które nawiązuje się przy okazji wzajemnych spotkań, owocują
pomysłami wdrażanymi na co dzień, również poprzez
inicjatywy podejmowane na szczeblu europejskim,
a także dzięki programom unijnym.
Nieodłącznym elementem budowania i podtrzymywania relacji z zagranicznymi regionami partnerskimi są
wspólne wizyty w terenie, pokazujące od praktycznej
strony efekty działań wdrażanych na szczeblu regionalnym. Okazją do zaprezentowania Wielkopolski przed
przedstawicielami niemieckiego landu Hesja, było spotkanie zorganizowane z inicjatywy Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego,
które odbyło się 2 czerwca 2016 r. w powiecie słupeckim.
Na zaproszenie Marszałka odpowiedziała Beatrix Tappeser, Sekretarz Stanu w Heskim Ministerstwie Środowiska,
Ochrony Klimatu, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów.
Wspólnie z pięcioosobową delegacją oraz przedstawicielami Wielkopolski wzięła udział w bogatym programie, przygotowanym przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego, władz lokalnych powiatu słupeckiego oraz
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Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. Stronę polską reprezentowali m.in. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski
oraz Starosta Słupecki Mariusz Roga.
– Cieszę się, że partnerstwo pomiędzy Hesją a Wielkopolską stale się rozwija, m.in. dzięki takim inicjatywom.
Z dumą prezentujemy wiejskie oblicze naszego regionu.
Wielkopolska wieś przeżyła w ostatnich latach ogromny
postęp, co postaramy się pokazać naszym dzisiejszym gościom – powiedział na wstępie Wicemarszałek Krzysztof
Grabowski.
W dalszej części spotkania zaproszeni goście wraz z gospodarzami udali się z wizytą studyjną prezentującą projekty zrealizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
ukazującą dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi.
Głównym założeniem wizyty było pokazanie najbardziej
urokliwych miejsc w rejonie Słupcy, jak również zaprezentowanie zmian, jakie dokonały się na wsi dzięki zaangażowaniu unijnych funduszy w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013.
Po uroczystym powitaniu w Starostwie Powiatowym
w Słupcy, podczas którego wyemitowano film pokazujący dotychczasowe projekty LGD, uczestnicy wyjechali

BL1
1DI
I"1
1AD:7
7,ZCHK
KMJ
J1"
"YC7
7IL
LXI
I"
do Strzałkowa, aby odwiedzić tamtejszą Spółdzielnię Mleczarską Udziałowców. Mleczarnia jest jednym
z członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska.
Goście mieli okazję dowiedzieć się, jak powstają przetwory mleczne, podyskutować na tematy branżowe oraz
skosztować wielokrotnie nagradzanych serów, jogurtów
i masła ze Strzałkowa.
Następnie uczestnicy udali się do Lądku, aby w asyście
wozów strażackich dotrzeć do remizy OSP, gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami gminy oraz strażakami. Dużą dozę wrażeń zapewniła wizyta w Grodzie
Słowiańskim, położonym na terenie Ośrodka Edukacji
Przyrodniczej w Lądzie. W tej trakcie zaprezentowane
zostały typowe atrakcje, jakie czekają na turystów odwiedzających to miejsce, czyli pokazy walk rycerskich,
prezentacja uzbrojenia średniowiecznego wojownika,
czy degustacja tradycyjnego, polskiego bigosu.
W drodze na teren gminy Zagórów, goście zatrzymali
się w lądzkiej Marinie, przystani położonej nad Wartą,
by następnie udać się do stajni Stanisława Figlerowicza
w Kościółkowie i podziwiać pokazy jazdy konnej oraz
ujeżdżania.

i urządzenia do produkcji wysokiej jakości miodów pitnych. Po degustacji smacznych miodów uczestnicy spotkania przenieśli się na plażę przy restauracji „Jabłona”
w Powidzu, gdzie czekały na nich przycumowane jachty.
Na zakończenie dnia goście odbyli rejs po Jeziorze Powidzkim i odwiedzili Ośrodek Wypoczynkowy „Łazienki”
w Powidzu. Dodatkową atrakcją był spacer nową promenadą, zbudowaną przy ośrodku dzięki dotacji z PROW
2007–2013.

Kolejnym ciekawym punktem programu, przenoszącym
uczestników do gminy Powidz, była wizyta w rodzinnym
gospodarstwie rolno-pasiecznym i miodosytni „Dary ula”
Michała Imbiorowicza w Przybrodzinie, który ze środków otrzymanych w ramach „LEADERA” zakupił maszyny
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W czasie wizyty delegacji z Hesji nie brakowało rozmów
na temat sytuacji rolników, ich problemów i sukcesów.
Uczestnicy dyskutowali również na temat roli, jaką Lokalne Grupy Działania odgrywają w realizacji polityki rozwoju regionu. Tego typu spotkania budują więzi
i pomagają wymieniać doświadczenia. Przedstawiciele
niemieckiego landu byli pod ogromnym wrażeniem
gościnności oraz życzliwości gospodarzy i wyrazili wolę
dalszych, wspólnych spotkań.
Na kolejne efekty udanej współpracy nie trzeba było
długo czekać. Już 5 lipca, korzystając z zaproszenia Premiera Hesji Volkera Bouffiera, Wielkopolska wzięła udział
w Festynie Letnim w Przedstawicielstwie Kraju Związkowego Hesja przy Rządzie Federalnym w Berlinie. Uroczystość, zorganizowana w centrum Berlina, przyciągnęła
blisko 2000 osób związanych ze światem polityki, kultury oraz biznesu na czele z gościem honorowym wydarzenia, Kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

W trakcie uroczystości doszło do spotkania pomiędzy
Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim a kanclerz
Angelą Merkel. Krótka rozmowa dotyczyła nie tylko prezentowanego dziedzictwa kulinarnego, ale również rodzinnych związków kanclerz Merkel z Wielkopolską.

Nasze województwo, reprezentowane przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego miało okazję do
pochwalenia się swoimi regionalnymi specjałami na
stoisku, które przygotowała Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski z siedzibą w Środzie
Wielkopolskiej. Goście mogli skosztować m.in. tradycyjnych wyrobów wędliniarskich, aromatycznych
nalewek, a także zdrowych produktów mleczarskich
i swojskiego chleba. Kolorytu naszej ekspozycji nadał
koncert kapeli dudziarskiej z Czempinia, stanowiący
akcent kulturalny przygotowanych atrakcji.
Stoisko Wielkopolski, do odwiedzania którego zachęcała
kanclerz Angela Merkel, cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników festynu. Gościliśmy na nim m.in.
Premiera Hesji wraz z małżonką, Ministra Hesji ds. Europejskich, Sekretarza Stanu ds. Europejskich oraz członków Parlamentu Krajowego Hesji.
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– Wielkopolska jest regionem partnerskim Hesji od blisko 16
lat. Zaproszenie na dzisiejszą uroczystość świadczy o bliskości naszych relacji i potwierdza, że współpraca rozwija
się we właściwym kierunku. Cieszę się, że możemy promować naszą regionalną kulturę i kuchnię również poza granicami Polski – podkreślił Wicemarszałek Krzysztof Grabowski, występujący w roli gospodarza naszego stoiska.

V^
^FCV,V
VWX
XCIL
L1I
IJ

Pyry z gzikiem
Jak twierdzą smakosze są potrawy dla których warto przejechać kilkaset kilometrów. I choć: „piękna nasza Polska cała”
– każdy region ma swoją potrawę, z której słynie w całym
kraju. Kuchnie regionalne zachwycają i często są dodatkowym argumentem, by odwiedzić dany zakątek. Na Suwalszczyźnie będą to kartacze, na Podhalu moskole i oscypki,
na Śląsku rolada z modrą kapustą a u nas w Wielkopolsce,
oczywiście pyry z gzikiem.

nalna, z czasem nabrała szlachetności, doczekała się
kolejnych wariantów smakowych i stała się kulinarnym przebojem.

Podawane w wielu restauracjach, gospodach i zajazdach
a przede wszystkim w domach. Jest to danie do zrobienia
w tempie błyskawicznym, sycące i jednocześnie lekkie.
Każdy ma swój własny przepis na gzik, każdy woli inny, na
przykład bardzo kremowy i śmietanowy, z niewielką ilością
cebulki i szczypiorku. Odrobinę śmietany można zastąpić
mlekiem lub jogurtem. Zresztą, ile kuchni, tyle wersji tej
prostej zdałoby się potrawy.

Czytelnikom spoza Wielkopolski podajemy przepis.

Potrawa znana od XIX wieku początkowo tylko w postne piątki jako danie bezmięsne. Choć wydaje się ba-

Składniki:
t 1 kostka białego sera śmietankowego
t 1/2 szklanki śmietany 18%
(ewentualnie jogurt lub mleko)
t 1/2 cebuli
t garść szczypiorku
t sól, pieprz
t 1 kg ziemniaków
Wykonanie:
Ziemniaki gotujemy w mundurkach, bo bez zachowania tego elementu potrawa traci na swojej wyjątkowości. W tym czasie mieszamy bardzo dokładnie
ser ze śmietaną (ewentualnie jogurtem naturalnym).
Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji dodajemy
cebulkę i szczypiorek oraz przyprawiamy do smaku.
Całość możemy okrasić masłem.

Źródło: www.gdywbrzuchuburczy.blogspot.com/

Koneserzy wybiorą wersję z ziemniakiem pieczonym
na ogniu, w skórce. Najbardziej popularna jest wersja z ziemniakami w mundurkach, czyli ziemniakami
ugotowanymi bez obierania, które obiera się na talerzu lub zjada w całości. Jest też wersja „fastfoodowa”
ocierająca się o profanację – najzwyklejsze ziemniaki
z masełkiem.

Czasem jeszcze dla przybyszów spoza Wielkopolski
wydaje się być szokująca – jak to ziemniaki z twarogiem mam jeść? Ale wystarczy spróbować, by miłość
do gzika pozostała na zawsze.
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