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Szanowni Państwo,
Zakończyliśmy prace związane z przygotowaniem projektu „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020”. Program został przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany do akceptacji Komisji
Europejskiej.
Prace związane z przygotowaniem Programu trwały od 2012 r. Dokument został opracowany na
podstawie przepisów UE, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1305/2013 oraz projektów aktów wykonawczych Komisji Europejskiej. Opracowanie projektu Programu było poprzedzone trzema etapami konsultacji, w których uczestniczyły m.in. organizacje branżowe,
związki zawodowe, organizacje pozarządowe, instytucje naukowo – badawcze, podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerzy działający na rzecz ochrony środowiska, podmioty
odpowiedzialne za promowanie równości i niedyskryminacji, samorząd terytorialny wszystkich szczebli, a także administracja rządowa i osoby fizyczne. Równolegle prowadzone były także konsultacje online poprzez stronę internetową Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich. Odbyło się też wiele spotkań i konferencji prezentujących założenia nowego programu,
podczas których wszyscy zainteresowani mogli zgłaszać swoje postulaty i komentarze. Łącznie w trakcie konsultacji projektu PROW 2014-2020 ponad 2000 podmiotów zgłosiło pisemne uwagi i postulaty. Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji publicznych oraz w ramach oceny ex-ante, zostały w miarę
możliwości uwzględnione w dokumencie przekazanym do Komisji Europejskiej.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie realizował cel ogólny i te cele
szczegółowe „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa”, które odpowiadają celom
Wspólnej Polityki Rolnej oraz unijnym priorytetom rozwoju obszarów wiejskich.
Przyjęto, że celem programu będzie przede wszystkim poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. PROW 2014-2020 będzie realizował wszystkie z sześciu priorytetów wyznaczonych dla wspólnotowej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro, w tym 8 598 280 814 euro środki UE
(EFRROW), natomiast ok. 4 915 014 186 euro wkład krajowy.
Mam nadzieję, że powyższy sposób postępowania pozwolił na przygotowanie optymalnego programu, zapewniającego dalszy zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce.

Marek Sawicki

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

WWW.KSOW.GOV.PL
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>> Zdaniem eksperta

Co dalej z biopaliwami?
Co dalej z biopaliwami?
Biopaliwa miały korzystnie wpływać na klimat, ale okazało się, że część z nich może mieć
negatywny wpływ na środowisko i dostępność
żywności. Dlatego też Unia Europejska (UE)
zaproponowała zmianę swojego podejścia,
wycofując się z promocji biopaliw pierwszej
generacji, czyli wytwarzanych ze zbóż i innych
surowców spożywczych. Ciągle jednak kraje
członkowskie nie osiągnęły porozumienia politycznego w sprawie celów ich zużycia, które
miałyby wejść w życie w 2020 roku.
Kiedy w styczniu 2008 roku Komisja Europejska (KE) opublikowała projekt dyrektywy
o odnawialnej energii (przyjętej półtora roku
później przez Parlament Europejski i Radę jako
2009/28/WE), w biopaliwach upatrywano nadziei na walkę z niekorzystnymi zmianami klimatu, poprawę bezpieczeństwa energetycznego, nowe miejsca pracy i poprawę dochodów
w rolnictwie. Wtedy też ustalono, że w 2020
roku 10% zużycia energii w transporcie ma
stanowić energia pochodząca ze źródeł odnawialnych. W praktyce oznacza to zastosowanie
biopaliw. Nie wprowadzono odgórnych celów
zużycia na lata przed wejściem w życie tej dyrektywy, ale kraje członkowie wprowadziły
własne pułapy – w Polsce zużycie reguluje Narodowy Cel Wskaźnikowy, który na 2014 rok
ma wynieść 7,1%.
KE zleciła też szereg opracowań naukowych,
które miały wykazać, jaki wpływ będą mieć
biopaliwa nie tylko na środowisko, ale także na
ekonomię i społeczeństwo. Badania miały nie
tylko wyliczyć faktyczną emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, ale także pokazać, czy
uprawy na cele energetyczne mają wpływ na
strukturę własności ziemi i upraw, zarobki, zasoby wodne czy dostępność żywności. Wyniki
były rozbieżne, ale pomimo to KE postanowiła zweryfikować swoje podejścia do biopaliw.
Szacuje się, że UE będzie musiała sprowadzać
2
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około 1/3 paliwa lub surowców do jego produkcji, bo sama nie da rady zaspokoić popytu
wygenerowanego przez obowiązkowy, 10%
cel zużycia.
Biopaliwa są faktycznie bio?
KE zleciła w sumie 15 badań nad różnymi
rodzajami biopaliw. W UE surowcem produkcyjnym są przede wszystkim zboża i buraki
cukrowe w przypadku bioetanolu, a biodiesel
wytwarzany jest z rzepaku. Na świecie jest podobnie: bioetanol powstaje głównie z kukurydzy (USA) i trzciny cukrowej (Brazylia), a biodiesel z oleju palmowego i soi (Azja, obie Ameryki).
Jeśli policzyć emisję spalin generowaną przez
ropę i benzynę i porównać z wynikami spalania odpowiedników biopaliwowych, to paliwa
z odnawialnych źródeł energii zapewniają redukcję emisji gazów cieplarnianych. Zasoby
surowcowe są odnawialne, a więc praktycznie
niewyczerpywalne (pokłady ropy są ograniczone). Jeśli jednak do tego bilansu dodać emisję
do atmosfery gazów cieplarnianych, powstałą
z tytułu upraw energetycznych, czyli wliczając
produkcję nawozów, uprawę, przerób surowca i produkcję z niego paliwa, to zdaniem KE
biodiesel generuje wyższą emisję gazów do atmosfery niż ropa. Bioetanol na ogół pozwala
na oszczędność emisji zanieczyszczeń w procesie spalania.
Badania pokazały także, że popyt na biopaliwa w UE może mieć wpływ na użytkowanie
nawet 4,5 miliona hektarów ziemi ornej na
świecie. To obszar porównywalny z terytorium
Danii. Zapotrzebowanie na biopaliwa spowoduje popyt na surowce produkcyjne, które
trzeba gdzieś uprawiać. Zasoby ziemi są dość
ograniczone. Część potrzebnego obszaru można uzyskać dzięki zagospodarowaniu terenów
odłogowanych lub nieużytków. Zachodzi jednak uzasadniona obawa, że spora część ziemi
potrzebna do uprawiania roślin na cele enerWIOSNA 1/2014
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getyczne będzie pochodzić z dwóch źródeł:
zastąpienia przeznaczenia terenów wykorzystywanych dotychczas na uprawy żywnościowe lub przekształcenia terenów naturalnie
zielonych i habitatów. Krótko mówiąc, mogą
być wycinane lasy, osuszane bagna itd., co doprowadzi do degradacji środowiska naturalnego, wyniszczenia gatunków zwierząt, może też
pogorszyć bilans tlenu i dwutlenku węgla, bo
to lasy są przecież zielonymi płucami planety.
Dodatkowo, tam, gdzie teraz uprawia się zboże
do produkcji chleba, będzie uprawiać się zboże
do produkcji paliwa. W opinii KE może to skutkować podwyżkami cen żywności, prowadzić
do eskalacji głodu w krajach rozwijających się.
W tym miejscu trzeba zauważyć, że wykorzystanie zbóż na cele paliwowe w Polsce i UE
jest marginalne, a negatywne zmiany, których
obawia się KE, mogą dotyczyć krajów trzecich.
Dodatkowo biopaliwa i biopłyny produkowane
z surowców rolniczych zgodnie z dyrektywą
2009/28/WE muszą spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju, czyli między innymi zapewniać określone progi redukcji emisji gazów
cieplarnianych do atmosfery. Bez spełnienia
tych warunków nie będą uznane za powstałe z
odnawialnych źródeł. Warto też zaznaczyć, że
projekt Wspólnej Polityki Rolnej na lata 20142020 zakłada zazielenianie, czyli między innymi obowiązek odłogowania 5-7% ziemi ornej
z powodów ekologicznych w gospodarstwach
powyżej 15 hektarów. To dodatkowo ograniczy podaż ziemi, choć obecnie trudno jest
wskazać, w jakim stopniu wpłynie na uprawy
energetyczne.
W krajach trzecich istnieje także uzasadniona obawa, że uprawy energetyczne wymuszą
komasację gruntów, co może nastąpić z pogwałceniem prawa i doprowadzić do wysiedleń, a wskutek tego całe rodziny stracą kawałek gruntu rolnego, dzięki któremu mogły żyć.
Problem jest dość poważny i realny. W 2013
roku w Brazylii przegłosowano kontrowersyjną ustawę, umożliwiającą przekwalifikowanie
części Amazonii pod uprawy rolne (do tej pory
było to nielegalne, ale praktyka bywała różWWW.KSOW.GOV.PL

na). Na części ziemi miałyby powstać plantacje
trzciny cukrowej do produkcji bioetanolu. Jednak sami Brazylijczycy protestowali przeciwko
temu rozwiązaniu, uznając, że może ono negatywnie wpłynąć na postrzeganie brazylijskiego
bioetanolu – do tej pory uważany jest za ekologiczny rodzaj paliwa. Pomysłodawcy i obrońcy tego rozwiązania argumentują jednak, że
ustawa nie dotyczy terenów leśnych, a jedynie
sawannowych, gdzie od dawna nie ma drzew, i
jest legalizacją faktycznego stanu rzeczy.
Ekspertyzy Komisji od razu wzbudziły wiele
kontrowersji. Kwestionowano nie tylko metodologię, ale i same wnioski. W 2011 roku na
zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
przygotował ekspertyzę, w której zaprezentowano wyniki badań gospodarstw uprawiających
zboża i rzepak pod kątem ich wykorzystania do
produkcji biopaliw. Na potrzeby ekspertyzy
użyto metodologii Komisji Europejskiej. W Polsce nie stosuje się tak dużo nawozów, odmienne są też warunki pogodowe i glebowe. Duże
oszczędności emisji gazów cieplarnianych do
atmosfery można osiągnąć także dzięki odpowiednim agrotechnikom. Dlatego też okazało
się, że biopaliwo z polskich pszenicy i rzepaku
spełnia wszystkie restrykcyjne kryteria Komisji
Europejskiej dotyczące zrównoważonego rozwoju. W przypadku kukurydzy, poza obszarami
pięciu województw (podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego
oraz zachodniopomorskiego) można śmiało
również mówić o spełnieniu kryteriów. Podobnych wyników jest więcej, co każe podchodzić
krytycznie do danych zaprezentowanych przez
unijne władze.
Generacje biopaliw
Mianem biopaliw określa się paliwa powstałe
z odnawialnych źródeł energii. Biopaliwa można produkować z surowców jak zboża, buraki
cukrowe i trzcina cukrowa, czyli spożywczych
lub z traw, drzew, a także z odpadów poubojowych, komunalnych czy produkcyjnych jak
Biuletyn KSOW
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wióry. Biopaliwa powstałe z surowców spożywczych określa się mianem biopaliw pierwszej generacji, a pozostałe ─ drugiej generacji
(lub celulozowymi, bo zwykle oparte są na tym
surowcu). Obecnie na skalę przemysłową produkuje się jedynie biopaliwa pierwszej generacji. W UE głównym surowcem są zboża i buraki
cukrowe oraz rzepak, w USA kukurydza i soja,
w Brazylii trzcina cukrowa. Biopaliwa drugiej
generacji mogą być wytwarzane praktycznie z
każdej biomasy. To bardzo ważne, bo pozwala
zagospodarować różnego typu odpadki organiczne. Problemem jest jednak obecnie cena
enzymów potrzebnych w procesie produkcji.
Jest ona na tyle wysoka, że powstałe w ten
sposób paliwo jest zbyt drogie wobec ropy
naftowej i nikt by go nie kupił na stacji benzynowej.
Obecnie przyjmuje się, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat powinny powstać enzymy na tyle tanie, że umożliwią komercjalizację
biopaliw celulozowych. Brazylijczycy zapowiedzieli jednak, że zrobią to dwa razy szybciej.
Paliwa drugiej generacji zrewolucjonizowałyby
rynek. W ich przypadku do minimum została
zredukowana konkurencja o ten sam surowiec
pomiędzy przemysłem spożywczym a paliwowym – czy bardziej obrazowo: pomiędzy człowiekiem, który chce zjeść, a człowiekiem, który chce zatankować samochód. Paliwa drugiej
generacji uważane są obecnie za faktycznie
bio, bo mają zapewniać redukcję emisji gazów
cieplarnianych do atmosfery. Brakuje jednak
wiarygodnych badań potwierdzających taką
tezę. Bardzo ważne jest też zagospodarowanie
biomasy, która obecnie nie ma zastosowania
przemysłowego i jest odpadem.
Produkcja i zużycie biopaliw
W UE produkuje się przede wszystkim biodiesla i w mniejszej ilości bioetanol. W 2011
roku produkcja biodiesla wyniosła 8,6 mln ton.
Z kolei bioetanolu w 2012 roku wyprodukowano 4,84 mld litrów. Możliwości produkcyjne są
jednak znacznie większe. EBB, związek producentów biodiesla szacuje je na 23,5 mln ton
4
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biodiesla, a ePURE, związek sektora bioetanolu na 8,1 mld litrów bioetanolu. Natomiast
największymi producentami biopaliw na świecie są USA i Brazylia. Obecnie w USA około
35% zbiorów kukurydzy (około 125 mln ton)
jest przetwarzanych na bioetanol. W środkowo-południowej Brazylii, skąd pochodzi około
90% trzciny cukrowej w tym kraju, do produkcji bioetanolu zużywa się około 330 mln ton
surowca, co stanowił 55% zebranej trzciny.
Według EurObserv’Er w 2012 roku w UE zużycie biopaliw w transporcie wyniosło 14,42
mln ton ekwiwalentu ropy naftowej (wliczając
oleje roślinne). W relacji rocznej zużycie było o
3% wyższe. Bioetanol stanowił 20% zużytych
biopaliw. Udział biopaliw w zużyciu paliw ogółem wyniósł 4,7%. Biorąc pod uwagę relacje
pomiędzy produkcją a zużyciem, można przyjąć, że około 30% biodiesla i około 15% bioetanolu pochodzi z importu. W UE najwięcej
biopaliw spalanych jest w Niemczech (3 mln
ton ekwiwalentu ropy), Francji (2,7 mln ton) i
Hiszpanii (1,9 mln ton). Udział zużycia biopaliw
w tych trzech krajach stanowi nieco ponad połowę zużycia w całej UE. Niemcy i Francuzi deklarują, że 100% zużytych biopaliw pochodzi
ze zrównoważonych źródeł. W Polsce zużycie
oszacowano na około 1 mln ton, co dało 5. wynik w UE (6% udział).
W Polsce udział biokomponentów w paliwach ropopochodnych określają krajowe przepisy, zgodnie z którymi dozwolony jest 5%
udział bioetanolu jako dodatku w paliwie, a
7% w przypadku estrów. Obecnie trwają prace
nad zmianą przepisów, które podwyższą dozwolony udział bioetanolu w paliwach ropopochodnych do 10%. Oprócz paliw z dodatkiem
biokomponentów możliwe jest wprowadzanie
na rynek biopaliw z zawartością 85% bioetanolu (E85), a także zawartością 20% i 100%
estrów czyli tzw. biopaliwa B20 i B100. W USA
dla pojazdów wytworzonych po 2001 roku za
bezpieczny uznano E10, czyli paliwo z dodatkiem 10% bioetanolu. W Brazylii w 2013 roku
sprzedaż FFC, czyli samochodów wyposażonych w silnik przystosowany do spalania wysoWIOSNA 1/2014
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kospirytusowej mieszanki paliwowej, wyniosła
95% sprzedaży ogółem. W tym kraju obowiązuje obecnie także minimalny próg blendingu
bioetanolu w wysokości 25% (w mieszance
paliwowej bioetanol musi stanowić przynajmniej 1/4). Trzeba też pamiętać, że biopaliwa
są mniej wydajne energetycznie od paliw kopalnych. Przyjmuje się, że w przypadku bioetanolu wydajność w porównaniu z benzyną jest
niższa o około 1/3, a dla biodiesla wobec ropy
(ON) o 8%. W praktyce oznacza to, że dla przejechania tej samej liczby kilometrów potrzeba
odpowiednio więcej paliwa. Dlatego też biopaliwa muszą być odpowiednio tańsze od paliw
tradycyjnych, żeby ich tankowanie było opłacalne dla kierowców.
Zmiana podejścia o 180 stopni
Deforestacja, zmiany użytkowania ziemi
i podobne skutki określa się mianem ILUC,
czyli pośrednią zmianą użytkowania gruntów
rolnych z tytułu upraw energetycznych. Jeśli
wziąć to pod uwagę, to w ocenie różnych ekspertów, w tym z KE, biopaliwa przestają być
bio, a czasem nawet mogą okazać się gorsze
dla środowiska niż paliwa powstałe na bazie
ropy naftowej. Dlatego KE zdecydowała się
zmienić swoje podejście do biopaliw. Jeszcze
pod koniec 2012 roku zaproponowano, żeby
utrzymać ogólny cel dla energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych w transporcie w wysokości 10% w 2020 roku (czyli bez zmian wobec obecnie obowiązujących przepisów), ale
ograniczyć do 5% zużycie biopaliw pierwszej
generacji. Pozostała część celu miałaby być
wypełniona biopaliwami drugiej generacji. KE
przedstawiła listę surowców jak łupiny, plewy, algi, odpady przemysłowe z biomasy itd.,
z których biopaliwa liczyłyby się podwójnie lub
w większym stopniu do ogólnego celu. ILUC
miałby być zaś stosowany do celów informacyjno-statystycznych, ale nie decydowałby o
dopuszczeniu do rynku. Premiowanie biopaliw
drugiej generacji pozwoliłoby „jedynie na papierze” osiągnąć cel zużycia energii z OZE w
transporcie, bo fizycznie byłoby to niemożliwe
WWW.KSOW.GOV.PL

ze względu na koszty. Warto w tym miejscu
przypomnieć, że w okresach drogich surowców i taniej ropy opłacało się płacić karę za
zbyt niskie zużycie biopaliw zamiast dodawać
biopaliwo do paliwa. Pozostawienie ILUC jako
narzędzia dostarczającego jedynie danych, pozwoliłoby zaś na używanie biodiesla.
Propozycja KE wywołała ostry sprzeciw ze
strony unijnych producentów biopaliw, bardziej przypadła zaś do gustu ekologom, którzy
jednak podkreślali zbytnio zachowawcze podejście w kwestii ILUC. Reakcja producentów
biopaliw w UE nie mogła dziwić. Obecnie zużycie biopaliw w UE stanowi 4,7% spalanego
paliwa ogółem. Z tego 80% stanowi biodiesel,
a pozostałą 1/5 bioetanol. Pięcioprocentowy
limit oznaczałby brak perspektyw rozwoju dla
biopaliw w UE, dodatkowo rynek bioetanolu
mógłby być zmarginalizowany, bo zużycie dotyczy transportu, gdzie pojazdy w dużej mierze
wyposażone są w silniki o zapłonie samoczynnym. Unijny sektor biopaliw podnosił kwestię
zachęcania przez UE do produkcji biopaliw,
np. ulgami podatkowymi lub obowiązkowymi
poziomem bio dodatku, co wymusiło ogromne inwestycje. Teraz nagle z zielonego światła
dla sektora, zapala się czerwone. Limit zużycia
miałby mieć też negatywne skutki na zatrudnienie w sektorze i dochody rolników.
Propozycja KE rozpoczęła dyskusję nad
zmianą kształtu dyrektywy 2009/28/WE tzw.
„dyrektywy ILUC”. We wrześniu 2013 roku
Parlament Europejski (PE) przegłosował własną propozycję. Projekt PE jest zbliżony do
założeń Komisji Europejskiej. Zachowano w
nim cel 10% energii z odnawialnych źródeł
w 2020 roku w zużyciu energii w transporcie
ogółem. Jednak maksymalnie 6% z tego mogłyby stanowić paliwa pierwszej generacji (KE
zaproponowała udział o 1 pp. niższy). Biopaliwa drugiej generacji lub zaawansowane mają
stanowić przynajmniej 2,5% ogólnego celu. Ich
produkcja nie mogłaby jednak prowadzić do
nadmiernego wyeksploatowania lasów, naruszenia bioróżnorodności lub zaburzenia unijnej
polityki w odniesieniu do śmieci i odpadów.
Biuletyn KSOW
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Już w 2016 roku 0,5% zużycia w transporcie
miałyby stanowić zaawansowane biopaliwa.
W 2020 roku udział paliw odnawialnych w zużyciu benzyny miałby stanowić przynajmniej
7,5%. Parlament chciał także, żeby ILUC, czyli
pośrednie zmiany użytkowania gruntów z tytułu upraw energetycznych, był obowiązkowy
od 2020 roku. Taki zapis, w przypadku gdyby
zmiany zostały przyjęte również przez Radę,
oznaczałby koniec biodiesla z rzepaku i oleju
palmowego w UE.
Wspólne stawisko próbowały wypracować także kraje członkowskie na Radzie UE.
Ich propozycja zakładała, że zużycie biopaliw
pierwszej generacji nie może być niższe niż
7%. Kraje członkowskie na Radzie nie uzgodniły również wspólnego stanowiska w zakresie
obowiązkowego limitu dla paliw drugiej generacji czy ILUC. Ze względu na wybory do Europarlamentu w maju 2014 roku i wygaśnięcie
kadencji obecnej Komisji Europejskiej w październiku, porozumienie w tej sprawie raczej
nie nastąpi przed 2015 rokiem.

Kolejne propozycje zmiany dyrektywy
2009/28/WE w odniesieniu do biopaliw pokazują po pierwsze, że zwrot polityki biopaliwowej w UE jest faktem i paliwa pierwszej generacji nie będą dłużej promowane – przynajmniej
nie w takim zakresie, jak wcześniej. Po drugie
wyraźnie widać, że osiągnięcie konsensusu
będzie bardzo trudne, bo interesy poszczególnych krajów są rozbieżne. Podnoszenie limitu
dla biopaliw pierwszej generacji ma zbliżyć
stanowiska i uspokoić nieco biopaliwowych lobbystów, ale politycy dają do zrozumienia, że
stawiają na paliwa celulozowe, które powstają
z niespożywczych surowców. Pozwala to na
minimalizację zarzutów o przyczynianie się do
głodu i niekorzystnych zmian społeczno-gospodarczych w krajach trzecich. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie i w Rosji, skąd kraje unijne
importują większość energii, skłoniły Radę do
wezwania Komisji do ograniczenia uzależniania
od importu energii i paliw. To może mieć istotny wpływ również na kształt unijnej polityki
biopaliwowej.
Łukasz Chmielewski, FAMMU/FAPA
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Jak prowadzić sprzedaż
bezpośrednią produktów
rolnych?
Pod koniec minionego roku (w dniach 16-17
grudnia) przeprowadzone zostało szkolenie dla
33 doradców rolnych z zagadnień związanych
ze sprzedażą bezpośrednią produktów rolnych.
Szkolenie było częścią pilotażowego projektu
realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, dotyczącego rozwoju marketingu bezpośredniego,
w szczególności sprzedaży bezpośredniej na lokalnych targowiskach. Jego celem było stworzenie niezbędnej podstawy w zakresie znajomości
technik, form oraz narzędzi wspierania sprzedaży
bezpośredniej, a także przekazanie umiejętności
potrzebnych przy prowadzeniu szkoleń i zajęć
warsztatowych dla rolników i przedsiębiorców,
wykorzystując przykłady dobrych praktyk, a także analizę potrzeb klientów i zastosowanie wybranych narzędzi marketingowych. Projekt objął
m.in. analizy sytuacji w innych państwach o rozwiniętym systemie sprzedaży bezpośredniej
i przedstawienie dobrych praktyk słuchaczom.
Jak wynika z rozwiązań przyjętych w innych
krajach Wspólnoty, z którymi mogli zapoznać się
słuchacze szkolenia, istnieją różne formy prowadzenia sprzedaży bezpośredniej ─ począwszy od
sprzedaży w gospodarstwach, przez targowiska
i stragany, a skończywszy na systemach dostaw
stałych lub abonamentowych oraz spółdzielczych sklepach rolnych. Wszystkie zaprezentowane przykłady pokazują jednak, że uruchomienie sprzedaży bezpośredniej wymaga podjęcia
szeregu decyzji, w tym dotyczących organizacji
sprzedaży, często zainwestowania środków finansowych i dysponowania czasem na podjęcie
takiej działalności. Jednocześnie pozwala to jedWWW.KSOW.GOV.PL

nak na skrócenie łańcucha dostaw i bezpośredni
kontakt z konsumentem oraz wyższe zyski dla
rolnika, który pomija pośrednika – będącego kolejnym kanałem dystrybucji produktów.
Wychodząc z założenia, że analiza i ocena dobrych praktyk w zakresie sprzedaży bezpośredniej jest bardzo dobrą metodą zapoznania się ze
sprawdzonymi rozwiązaniami i wypracowywania
kierunków rozwoju, odwołano się zarówno do
przykładów z zagranicy, jak również i z Polski.
Podczas zajęć wykładowych zaprezentowano
m.in. przykład działania na rzecz wzmocnienia
sprzedaży bezpośredniej, zrealizowanego we
Włoszech. W tym kraju sprzedaż bezpośrednia
odbywa się najczęściej w dostosowanych odpowiednio pomieszczeniach przedsiębiorstwa rolnego, natomiast mniejszy udział w tym zakresie

mają sklepy firmowe, targi rolne oraz dostawy do
domu klienta realizowane przez gospodarstwa.
We Włoszech w sprzedaż bezpośrednią zaanBiuletyn KSOW

7

>> Plan działania SC KSOW 2012-2013

gażowanych jest 17% wszystkich gospodarstw,
w szczególności w północno-zachodniej części
tego kraju. W całym kraju funkcjonuje aktualnie
ok. 800 targów rolnych. Jednym z wyróżniających się pod tym względem regionów jest Toskania, gdzie w 2007 roku powstał projekt „Krótki
łańcuch dostaw – regionalna sieć na rzecz promocji produktów rolnych Toskanii”, finansowany
ze środków gminnych i regionalnych. W ramach
projektu zrealizowany został targ rolny na obrzeżach miasta Lucca. Początkowe środki w przypadku utworzonego rynku zostały wykorzystane
m.in. na zakup wyposażenia, materiały marketingowe promujące rynek, a także na pokrycie
kosztów usług montażu i demontażu urządzeń
oraz kosztów kontroli. Produkty, które są sprzedawane na rynku, pochodzą wyłączenie od rolników z regionu Lucca i zostały wytworzone w ich
gospodarstwach. Wprowadzony został również
regulamin cen produktów przetworzonych, które
nie mogą być wyższe od tych w sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwie, a także cen świeżych
owoców i warzyw, które nie mogą być wyższe od
ceny hurtowej o więcej niż 30%. Po trzech latach
funkcjonowania rynku rolnicy wnoszą półroczną
opłatę na pokrycie kosztów kontroli oraz składkę
na finansowanie sprzątania rynku przez firmę zewnętrzną. Oprócz kontroli na rynku, odbywają się
także zaplanowane kontrole w miejscu wytworzenia produktu ─ pobierane są wówczas próbki
w celu weryfikacji podanych wartości produktu
oraz jego pochodzenia. W sytuacji stwierdzenia poważnych uchybień, producent otrzymuje
decyzję o wykluczeniu z udziału w rynku, drobniejsze nieprawidłowości są sankcjonowane zawieszeniem udziału na okres od 3 do 10 sobót
handlowych. Na rynku zabrania się sprzedaży
produktów kupionych od firm trzecich, a stałe
stoiska są podzielone według poszczególnych
grup produktów (sery, miody, owoce i warzywa,
oliwy i wina, rośliny i kwiaty, itp.).
Sprzedaż bezpośrednia jest również dobrze
rozwinięta w Niemczech. Przykładowo w Bawarii dla wielu tamtejszych gospodarstw jest
ona bardzo istotnym elementem prowadzonej
8
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działalności ─ stanowi kolejną formę działalności zarobkowej, poza produkcją rolną. Według
definicji stworzonej przez Bawarskie Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa sprzedaż
bezpośrednią należy rozumieć jako sprzedaż
produktów rolnych od producenta do konsumenta w gospodarstwach, na targowiskach lub
we własnych sklepach. Najpopularniejszą formą
jest zdecydowanie sprzedaż w gospodarstwach,
ale rolnicy prowadzą również sprzedaż na targowiskach oraz w sklepach powstających przy
gospodarstwie rolnym. W Bawarii funkcjonują
także spółdzielcze sklepy rolne, dzięki którym
grupa rolników sprzedaje swoje produkty za pośrednictwem jednego sklepu, dostarczając w ten
sposób konsumentom szerszą gamę produktów
w jednym miejscu. Targowiska są nieodłącznym
elementem większości miast w Bawarii. Sprzedaje się na nich sezonowe oraz lokalne produkty,
często kilka razy w tygodniu. Produkty sezonowe
z własnej produkcji stanowią także asortyment
oferowany w sklepach znajdujących się przy gospodarstwach. W ostatnim czasie wielu sprzedawców bezpośrednich otworzyło takie sklepy
przy swoich gospodarstwach, przeznaczając na
ten cel specjalne pomieszczenia, oddzielne części
budynku lub dobudówki. Ta forma sprzedaży jest
jednak uważana za pracochłonne zajęcie z punktu widzenia właścicieli gospodarstw i generujące niekiedy dodatkowe koszty wynikające z koniecznych modyfikacji budynków lub budowy
nowych obiektów. Obecnie Bawarskie Centrum
Badań ds. Rolnictwa pracuje nad przygotowaniem centralnej platformy internetowej, łączącej
różne inicjatywy regionalne i sprzedawców bezpośrednich.
Polskie przykłady to dwie ciekawe inicjatywy funkcjonujące stosunkowo od niedawna (ok. trzech lat):
OdRolnika.pl – jest to forma sprzedaży internetowej produktów z małych i rodzinnych gospodarstw rolnych, powstała przy wsparciu jednej
z lokalnych grup działania oraz Krakowska Kooperatywa Spożywcza, w ramach której grupa
zorganizowanych konsumentów na podstawie
aktualnego zapotrzebowania nabywa produkty
WIOSNA 1/2014
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za pośrednictwem jednego z członków, który
zajmuje się ich transportem. Druga inicjatywa
opiera się na współpracy z rolnikami, pozwalając
na negocjację cen bezpośrednio z wytwórcami
produktów rolno-spożywczych.
Grupa zagadnień przedstawionych podczas
zajęć wykładowych, objęła również podstawy
marketingu w produkcyjnym gospodarstwie
rolnym, a także sposoby dystrybucji i sprzedaży
produktów rolno-spożywczych, ze szczególnym
uwzględnieniem sprzedaży targowiskowej. Doradcy rolni zdobyli także wiedzę z zakresu zasad
odpowiedniej prezentacji produktów, pozwalającej zorientować się konsumentom w potencjalnym wyborze. Istotną częścią przekazywanej
wiedzy było także szkolenie na temat zachowania konsumentów w miejscach sprzedaży, a także konieczności prowadzenia działań promocyjnych. W tym zakresie ważną rolę odgrywają

umiejętności miękkie, wśród których uczestnicy
mogli poznać zasady obsługi klienta i techniki
sprzedaży.
Projekt pilotażowy objął również warsztaty,
zrealizowane na miejskim targowisku (program
„Mój rynek”), a także część zdalną w formie szkolenia internetowego, zapewniającego uzupełnienie wiedzy dotyczącej sprzedaży bezpośredniej.
Podczas realizacji szkolenia pojawiły się sugestie dotyczące skutecznego rozwijania sprzedaży
bezpośredniej w Polsce, wśród których wymienić
należy m.in. kwestię tworzenia wspólnie przez
rolników tzw. sklepów wiejskich, gdzie konsument będzie mógł znaleźć szeroki asortyment
produktów.
Przygotowano na podstawie materiałów dostarczonych przez realizującego projekt (relacja ze szkolenia, Skrypt dla rolników i przedsiębiorców).
>> Plan działania SC KSOW 2012-2013

V edycja konkursu
Przyjazna Wieś
„Przyjazna wieś” to organizowany w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich konkurs na
najlepszy projekt wspierający rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich, współfinansowany z funduszy europejskich. W ubiegłorocznej edycji konkurs realizowany był w podziale
na dwie kategorie: infrastrukturę techniczną i infrastrukturę społeczną oraz w dwóch
etapach: I - regionalnym i II - ogólnopolskim.
Do etapu ogólnopolskiego zgłoszonych
zostało 29 projektów - 14 w kategorii technicznej i 15 w kategorii społecznej. 13
grudnia 2013 roku, w trakcie ogólnopolskiej
konferencji ogłoszono wyniki V edycji konkursu.
WWW.KSOW.GOV.PL

Z okazji finału V edycji konkursu „Przyjazna
wieś” – na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich
przy wsparciu środków unijnych zorganizowana
została konferencja pn. „Wsparcie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich w nowym
okresie programowania UE na lata 2014-2020.”
Do udziału w ubiegłorocznej edycji konkursu
zaproszone zostały wszystkie gminy wiejskie
i miejsko-wiejskie w Polsce, które realizowały
inwestycje przyczyniające się do rozwoju społecznego i gospodarczego polskiej wsi.
Warunkiem udziału w konkursie było zakończenie projektu (tj. zatwierdzenie sprawozdania końcowego) przed upływem terminu skłaBiuletyn KSOW

9

dania formularzy zgłoszeniowych do I etapu
konkursu.

informatycznego i szkolenie dla mieszkańców terenów wiejskich)”

Wyniki V edycji konkursu „Przyjazna wieś” na
najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu
środków unijnych.

Rozmowa z Elżbietą Pawlak, sekretarzem
gminy Borek Wielkopolski:

W kategorii „infrastruktura techniczna”:
Miejsce 1 – Powiat Przasnyski „Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej”, woj.
mazowieckie.
Miejsce 2 – Gmina Płaska „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie kanału augustowskiego na terenie gminy Płaska”, woj.
podlaskie.
Miejsce 3 – Gmina Janów Podlaski „Rozbudowa i przebudowa gminnego targowiska w Janowie Podlaskim”, woj. lubelskie.
W kategorii „infrastruktura społeczna”:
Miejsce 1 – Gmina Borek Wielkopolski „Moja
miejscowość na portalu internetowym - Internetowe Kroniki Wsi (przygotowanie systemu informatycznego i szkolenie dla mieszkańców terenów wiejskich)”, woj. wielkopolskie.
Miejsce 2 – Gmina Rudniki „Przebudowa budynku biblioteki w Rudnikach wraz z jego częściową adaptacją na Galerię Osobliwości Przyrodniczych i Punkt Informacji Turystycznej”, woj.
opolskie.
Miejsce 3 – Gmina Bełżyce „Szkoła na miarę
XXI wieku - kompleksowa modernizacja Szkoły
Podstawowej w Babinie gm. Bełżyce”, woj. lubelskie.
Przedstawiamy projekty, które zostały najwyżej ocenione w obu kategoriach konkursowych.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013
Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”
„Moja miejscowość na portalu internetowym –
Internetowe Kroniki Wsi (przygotowanie systemu
10 Biuletyn KSOW

Gmina Borek Wielkopolski idzie z duchem
czasu, inwestując w edukację mieszkańców
związaną z elektronicznymi środkami przekazu.
– To prawda, Internetowe Kroniki Wsi to rodzaj nowoczesnego nośnika przekazu, który już
w niedalekiej przyszłości może zastąpić tradycyjną formę porozumiewania się z mieszkańcami przy pomocy komunikatów papierowych.
W ramach zrealizowanego przez naszą gminę
projektu został stworzony system, pozwalający na wykonanie stron internetowych wszystkich stołectw oraz podłączenie ich do portalu,
pełniącego funkcję lokalnego środka przekazu.
Kroniki są nie tylko opisywaniem zdarzeń i historii wsi, służą również do szybkiego kontaktowania się z mieszkańcami.
To dość innowacyjne działanie na terenach
wiejskich.
– Rzeczywiście, na wsiach mieszkańcy rzadziej niż w miastach korzystają z internetu,
chociaż niemal w każdej miejscowości mają już
do niego dostęp. My postanowiliśmy to zmienić. W naszym projekcie uczestniczyły 44 osoby, po dwie z każdego sołectwa gminy. Zostały
one przeszkolone z zakresu pisania materiałów
dziennikarskich, tworzenia fotografii reporterskiej i obróbki zdjęć oraz systemu zarządzania
treścią (CMS). Teraz uczestnicy tych szkoleń
zajmują się bezpośrednią obsługą stron, ale
udział w ich tworzeniu biorą mieszkańcy, należący do różnych grup wiekowych, o zróżnicowanych zainteresowaniach, wspólnie angażując się w tworzenie kronik wsi.
Czy do tych nowatorskich działań udało się
przekonać również starsze pokolenie mieszkańców?
– Dzięki projektowi wiele osób, dla których
korzystanie z komputera i internetu było nie
WIOSNA 1/2014
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lada wyzwaniem, przekonało się, że jest to dla
nich osiągalne, a przełamywanie barier przynosi sporą satysfakcję i zwiększa wiarę we własne możliwości. Wzrosła przy tym integracja
społeczna, młodzi i starsi nauczyli się ze sobą
współpracować. Wnuczkowie uczyli dziadków
surfowania po internecie i po pewnym czasie
okazywało się, że nie jest to tak skomplikowane, jak się początkowo wydawało.
Czy Internetowe Kroniki Wsi, utworzone
w ramach projektu, żyją dalszym życiem?
– Kroniki są na bieżąco uaktualniane, a inicjatywa w tym zakresie należy do mieszkańców.
Gmina dała narzędzie i nadzoruje działanie
systemu, a sołectwa we własnym zakresie podejmują decyzje o tym, co jest ważne dla ich
małej społeczności i co powinno znaleźć się
w sieci. Do kronik trafiają zarówno aktualne
informacje z życia wsi, jak również zapowiedzi organizowanych imprez, różnego rodzaju
ogłoszenia i obwieszczenia, a także ciekawe
historie dotyczące samych mieszkańców. Pojawiające się komentarze są potwierdzeniem,
że strony „żyją”. A pracownicy gminy starają się
mobilizować do korzystania z nowego narzędzia promocji wsi, bo jest to także znakomity
przekaźnik informacji samorządowej. Wszelkie
bieżące wiadomości przeznaczone dla sołtysów, wysyłane są na skrzynki mailowe kronikarzy, z których, po wydrukowaniu, trafiają do
sołtysów i na tablice ogłoszeń. Jest to dla nas
najszybsza forma kontaktu z terenem.
Czy z projektowych środków udało się także zakupić sprzęt komputerowy, z którego
mogą korzystać wszyscy mieszkańcy?
– Budżet projektu był niewielki, około 20 tys.
zł, więc żadne trwałe środki w postaci komputerów nie zostały zakupione. Nasi kronikarze pracują na własnym sprzęcie. Pozostały
natomiast, cenniejsze od komputerów, trwałe
wartości społeczne. Nabyte umiejętności przydają się w trakcie wykonywanej pracy zawodowej lub pomogły w jej znalezieniu, a kontakty
i przyjaźnie nawiązane podczas trwania proWWW.KSOW.GOV.PL

jektu nie skończyły się wraz z jego zamknięciem i trwają nadal. Cel projektu, zakładający
aktywizację i integrację społeczności wiejskiej
został osiągnięty z nawiązką.
Rozmawiała: Janina Tomczyk
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013
Działanie 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą”
„Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej”
Rozmowa ze Sławomirem Czaplickim, kierownikiem Referatu Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy Starostwa Powiatowego w Przasnyszu:
Przygotowanie uzbrojonych działek, gotowych pod inwestycje w Przasnyskiej Strefie
Gospodarczej potraktowano naprawdę priorytetowo. Dlaczego?
– Projekt obejmuje zasięgiem powiat przasnyski, gminę Przasnysz, byłe lotnisko w m.
Sierakowo. Zarówno teren powiatu, jak i gminy
charakteryzuje się znacznym niedorozwojem
infrastruktury technicznej, niedopasowanej do
potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców. Realizacja projektu pozwoliła na udostępnienie
atrakcyjnie położonych i dobrze skomunikowanych terenów pod inwestycje, a przecież ma to
niebagatelne znaczenie dla przyciągnięcia potencjalnych inwestorów. Z tych też powodów
inwestycja była traktowana jako priorytetowa.
To też promocja tej części Mazowsza jako regionu przyjaznego dla inwestorów i nowych
technologii.
Realizacja tego przedsięwzięcia sporo kosztowała. – 34 mln zł z dofinansowaniem 28
mln zł. Ale w zamian otrzymaliśmy potężny obszar kompleksowo przygotowany pod inwestycje.
Całość to 306 ha, z tego 107 ha to lotnisko biznesowo-turystyczne, a 55 ha zostało włączone do
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
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Czy na tym terenie już inwestują przedsiębiorcy? Czy widać efekty?
– Na dzień dzisiejszy sprzedaliśmy 50 ha
ziemi dla około 30 przedsiębiorców. Wydaliśmy już 15 pozwoleń na budowę. Są to m.in.
fabryki peletu, dwie mleczarnie, betoniarnia,
mniejsze firmy. Cyklicznie organizujemy przetargi na kolejne działki i zainteresowanie jest
spore. W pierwszej kolejności otworzyliśmy się
na rynek lokalny, ale później będziemy starali
się przyciągnąć także inwestorów zagranicznych. Analizując sytuację w firmach już działających w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej,
widzimy, że znajdują tam pracę osoby z tego
rejonu, z tego powiatu. Stąd przewidujemy, że
kiedy pojawią się tu więksi inwestorzy, to wtedy także zatrudnienie znajdą osoby stąd. Niewątpliwie strefa będzie miała duże znaczenie,
jeśli chodzi o zmniejszenie poziomu bezrobocia w powiecie.
Przasnyska Strefa Gospodarcza stawia wyraźnie na innowacyjność.
– Przede wszystkim zwróciłbym uwagę na
umowę, jaką podpisaliśmy z Politechniką Warszawską. Dotyczy ona wdrażania patentów
i rozwiązań, które opracowali naukowcy z tej
uczelni. Czyli tego, czego polskiej gospodarce

najbardziej potrzeba, a więc kooperacji przedsiębiorców z nauką. W tym celu odbywają się
spotkania i udało się „zarazić” przedsiębiorców
ze strefy niektórymi rozwiązaniami. Naukowcy i przedsiębiorcy będą pisali wspólnie unijne
projekty w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020. Kładzie ona duży nacisk na
innowacje i na pewno można uzyskać niezłe
dofinansowanie na ciekawe projekty badawczo-wdrożeniowe. W przyszłości, przy ścisłej
współpracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi oraz Agencją Rozwoju Mazowsza,
planuje się utworzenie struktur klastrowych,
wykorzystujących potencjał przedsiębiorstw
zlokalizowanych w strefie. Myśląc o innowacyjności, spore nadzieje wiążemy z rozwojem
Odnawialnych Źródeł Energii.
Jakie inwestycje będą realizowane w strefie?
– Jest mowa o solarach, fotowoltaice. Dotyczy to firm zajmujących się produkcją podzespołów, ale pojawił się też pomysł utworzenia
przez konkretną firmę farmy fotowoltaicznej.
Nadwyżki byłyby nabywane przez starostwo
i użytkowane np. przez obiekty naszej własności, chociażby szkoły. Ale to jeszcze kwestia
przyszłości.
Rozmawiał: Seweryn Pieniążek

Polska sieć odnowy
i rozwoju wsi
W 1997 roku woj. opolskie wdrożyło Program
Odnowy Wsi. W skali kraju było to pionierskie i innowacyjne działanie. Ryszard Wilczyński, obecny
wojewoda opolski, inicjator programu i animator
działań na rzecz odnowy wsi, podczas obchodów
XV-lecia Odnowy Wsi w Polsce (Prószków w woj.
opolskim, 18-19 października 2012 r.) zaproponował utworzenie sieci gmin o szczególnych dokonaniach na rzecz odnowy i rozwoju wsi. Koncepcja
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ta spotkała się z aprobatą samorządów gminnych.
Zaproszenie wojewody przyjęło 36 wójtów i burmistrzów z 15 województw. W Strumieniu w woj.
śląskim, 11 marca 2013 roku samorządowcy
podpisali porozumienie o utworzeniu Polskiej
Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW). Obecnie w sieci są 43 gminy z całej Polski, przewodniczy jej burmistrz Strumienia p. Anna Grygierek.
Prezydium Sieci ponadto tworzą szefowie gmin:
WIOSNA 1/2014
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Gogolin (opolskie), Dzierżoniów (dolnośląskie),
Gniewino (pomorskie), Morawica (świętokrzyskie).
Tworzenie się PSORW, jak również podejmowane
przez nią działania są wspierane przez Regionalny
Sekretariat KSOW i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Krajowe Stowarzyszenie
Sołtysów, Fundację Wspomagania Wsi oraz Śląski
Związek Gmin i Powiatów, który przyjął rolę sekretariatu Sieci.
Formułą działania Sieci jest partnerstwo członków PSORW na rzecz upowszechniania i wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania rozwojem
opartym na modelu partycypacyjnym oraz poszukiwanie nowych rozwiązań dla wsi i obszarów
wiejskich. Członkowie Sieci zamierzają stosować
i upowszechniać odnowę wsi jako sprawdzoną
ideę, metodę i proces rozwojowy polegający na
wykorzystaniu zasobów i rewitalizacji przestrzeni
wiejskiej oraz wzmacnianiu społeczności wiejskich
poprzez tworzenie wsi profilowanych i tematycznych, o określonych specjalizacjach, ze skutecznymi pomysłami na swą przyszłość. Sieć jest zainteresowana aktywnym włączaniem do swych prac
środowisk naukowych i artystycznych, skorzystaniem z doświadczenia ekspertów, praktyków
samorządowych, liderów organizacji pozarządowych i wiejskich, w czym szczególną rolę może
odegrać Europejskie Stowarzyszenie Odnowy
i Rozwoju Wsi ARGE.
Działalność Sieci promuje partycypacyjny model zarządzania lokalnymi sprawami publicznymi.
Przybiera to formę organizacji cyklicznych spotkań Prezydium i ogółu członków, tematycznych
konferencji o charakterze wizyt studyjnych prezentujących najlepsze praktyki i wzorce odnowy
oraz rozwoju wsi na przykładzie gminy będącej
gospodarzem spotkania. Przedsięwzięciami tymi
były: międzynarodowa konferencja „Tworzenie
Sieci Najlepszych” w Kamieniu Śląskim (maj 2013)
połączona z czwartym spotkaniem sieci laureatów
konkursu o „Europejską Nagrodę Odnowy Wsi”
(konkurs organizuje ARGE) oraz spotkanie „Menedżerskie zarządzanie a strategia rozwoju gminy”
w Gniewinie (wrzesień 2013). Odbywają się bilateralne partnerskie wizyty i rewizyty radnych, praWWW.KSOW.GOV.PL

cowników gmin i liderów społeczności wiejskich
zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju
lokalnego. Pierwsze spotkania dowodzą jak istotna jest wzajemna inspiracja, wymiana idei i wiedzy
oraz szeroko rozumiane know-how na rzecz transferu najlepszych wzorców, jak również tworzenie
powiązań między uczestnikami tej wymiany. Prezentację działalności sieci można znaleźć na stronie internetowej www.psorw.odnowawsi.pl, którą
administruje Śląski Związek Gmin i Powiatów.
Pierwszą dużą inicjatywą podjętą przez PSORW
jest projekt utworzenia w Polsce Sieci Najciekawszych Wsi (SNW). Koncepcja Sieci dostępna
jest na stronie www.dziedzictwowsiopolskiej.pl
i na podanej wyżej stronie PSORW. Zamysł powstał po wizycie wojewody wraz z ekspertami we
Francji w maju 2012 r. Podróż służyła zapoznaniu
się z działalnością Stowarzyszenia „Najpiękniejsze Wsie Francji” oraz z metodologią i kryteriami
przyjmowania miejscowości do sieci „Najpiękniejszych Wsi Francji”.
Dla PSORW i omawianej inicjatywy ważne było
Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim pt. „Sieć Najciekawszych Wsi – sposób na
zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce” 3 października 2013 r. Wzięło w nim udział
ponad 80 osób, m.in. przedstawiciele ministerstw,
burmistrzowie i wójtowie reprezentujący gminy
członków PSORW, wojewódzcy konserwatorzy
zabytków, przedstawiciele urzędów marszałkowskich oraz reprezentanci świata nauki i organizacji
pozarządowych. W trakcie spotkania przedstawiono założenia projektu wdrożeniowego SNW,
który ma doprowadzić do wyłonienia w każdym
województwie wsi o odpowiednim potencjale
dziedzictwa kulturowego predysponującym ją do
uczestnictwa w Sieci. Materiały ze spotkania dostępne są na stronie www.psorw.odnowawsi.pl.
Ciąg dalszy stanowiło spotkanie w Jemielnicy
w woj. opolskim (5 listopada 2013 r.) pn. „Projekty wdrożeniowe Sieci Najciekawszych Wsi”.
Miało ono charakter warsztatowy. Uczestniczyło
w nim ponad 65 osób, w składzie podobnym jak
w Forum Debaty Publicznej. Wojewódzcy konserwatorzy zabytków przedstawili uzupełnione
Biuletyn KSOW 13

>> Plan działania SC KSOW 2012-2013

wyniki kwerendy, która pozwoliła wytypować ok.
140 wsi w Polsce z zasobem kulturowym na tyle
znaczącym, że, w ramach projektu wdrożeniowego należy dokonać oceny ich potencjału pod
kątem możliwości spełnienia kryteriów uczestnictwa w Sieci. W ramach spotkania przeprowadzono symulację prac ekspertów podczas wizyty
oceniającej walory wsi. Uczestnicy wyposażeni
w kwestionariusz oceny miejscowości zawierający kryteria uczestnictwa w Sieci oraz plan centrum Jemielnicy, przemierzyli trasę prezentującą
walory wsi. Najważniejszym punktem spotkania
było omówienie dalszej drogi tworzenia SNW.
W każdym z województw, w ślad za kwerendą
wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz po
rozpoznaniu zasobu wsi „przeżyć i emocji” (zob.
koncepcja), zostanie wyłoniona pula miejscowości zdolnych do wypełnienia kryteriów uczestnictwa w Sieci. Zapewne wiele z nich wymagać
będzie działań dostosowawczych na podstawie
odpowiednio przygotowanego planu. Uczestni-
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cy spotkania ocenili też możliwość uruchomienia
projektu wdrożeniowego SNW w swoich województwach. Będzie to zadanie Grup Roboczych,
jakie po spotkaniu w Jemielnicy należy utworzyć
w każdym z województw.
Dla inicjatywy rok 2014 będzie okresem realizacji projektów wdrożeniowych (wyłonienie potencjalnych uczestników Sieci Najciekawszych Wsi,
regionalnych struktur organizujących Sieć w województwach oraz opracowania planów działań na
rzecz spełnienia warunków uczestnictwa w Sieci).
Natomiast spotkania członków PSORW będą
koncentrować się wokół problematyki ekonomii
społecznej, oświaty, polityki senioralnej oraz wsi
tematycznych. Na zaplanowanym na 12-13 maja
2014 roku spotkaniu w Morawicy (woj. świętokrzyskie) poza omówieniem tematu zarządzania
oświatą w małych i średnich gminach, zostanie
podpisane Porozumienie na rzecz utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce.

WIOSNA 1/2014

Jubileuszowe Targi
AGROTECH 2014
W dniu 7 marca br. na terenie Centrum Kongresowego Kielce odbyła się interesująca konferencja
dotycząca „Możliwości rozwoju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i na
obszarach wiejskich”. Okazją do jej zorganizowania
była coroczna impreza wystawiennicza – Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH,
które w tym roku odbyły się już po raz dwudziesty. Organizatorzy podkreślali jak ważne jest to
wydarzenie dla przedstawicieli sektora rolnego,
którzy mogą zapoznać się z nowoczesną techniką i technologią, pomocną przy prowadzeniu
gospodarstwa rolnego oraz z ofertą najnowszego
sprzętu rolniczego. Na miejscu mogą też wybrać
odpowiednie maszyny rolnicze, potrzebne w dalszej części roku podczas prac polowych. Tegoroczne targi były rekordowe pod względem liczby
wystawców – 620 z 15 państw, w tym także m.in.
z Korei Południowej.
W ramach targów, które odbywały się częściowo na nowych powierzchniach wystawienniczych,
program obejmował m.in. rozstrzygnięcie konkursu „Maszyna Rolnicza Roku 2014”, finał krajowy
Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2014,
debatę Izb Rolniczych nt. „Gospodarstwa rodzinne – rozwój, możliwości korzystania z WPR 20142020, zakup ziemi”, seminarium „Biobased Economy”, a także wyż. wym. konferencję.
Organizatorem konferencji nt. rozwoju OZE
w rolnictwie było Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
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woju Wsi. Udział części wykładowców w tym
przedsięwzięciu był natomiast finansowany z Planu działania KSOW na lata 2014-2015.
Prelegenci skupiali się na tematyce związanej
z rozwojem energetyki odnawialnej na obszarach
wiejskich, w tym na technologiach dotyczących
mikro i małych instalacji, wsparciu w tym zakresie
oraz planowanymi regulacjami prawnymi.
Zainteresowane poruszaną tematyką osoby
zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi wygłoszonymi prezentacjami, które zostały zamieszczone m.in. na stronie Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (w zakładce dotyczącej odnawialnych źródeł energii). Prezentacje odnoszą się do
aktualnej sytuacji w sektorze, a także do wyzwań
stojących przed polską energetyką. Jednym z priorytetów polityki energetycznej Polski do 2030
roku. jest rozwój wykorzystania odnawialnych
źródeł energii, w tym biopaliw, a głównym celami
w tym zakresie są: zrównoważone wykorzystanie
obszarów rolniczych na cele OZE oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej, opartej na lokalnie dostępnych
surowcach m.in. poprzez wdrożenie programu
budowy biogazowni rolniczych oraz efektywne
wykorzystanie biomasy. Eksperci zaprezentowali
również perspektywy dalszego rozwoju tej dziedziny i założenia systemu wsparcia OZE w kontekście zasobów finansowych i potencjału technicznego.
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Wydarzenia w regionach
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W poszukiwaniu skarbów Ducha Gór
Dolny Śląsk to wyjątkowe miejsce. Obfituje w nieodkryte jeszcze tajemnice, niezwykłe
zabytki, magiczne miejsca, czy zachwycające
krajobrazy. Ale Kraina Ducha Gór to więcej
niż krajobraz Karkonoszy, Rudaw Janowickich,
Gór Kaczawskich i Izerskich. To także więcej
niż zabytki i historia – to kraina pełna magii,
opowieści nie z tego świata i legend, zamków,
pałaców, sztolni i ukrytych skarbów, dawno
zapomnianych rzemiosł i smaków dzieciństwa.
Jeśli nie wiesz kim był Rzepiór, Tragarze, co
to jest Haft Zachełmiański, Pierniczki Trzcińskie, czy jak zniknęła Miedzianka – poszukaj
produktów i wydarzeń lokalnych opatrzonych
znakiem Skarby Ducha Gór – marką lokalną, utworzoną przez Lokalną Grupę Działania
Partnerstwo Ducha Gór.
Już od 2004 roku Partnerstwo Ducha Gór
poszukuje osób, produktów i tradycji, na których można byłoby budować tożsamość i wizerunek regionu. W przypadku całego województwa dolnośląskiego kwestia tożsamości
i tradycji nie jest taka oczywista, ze względu
na skomplikowaną historię. Po II Wojnie Światowej Dolny Śląsk zasiedlili ludzie wielu narodowości, którzy przywieźli ze sobą różne
tradycje. Ponadto w regionie obecne są także
ślady wcześniejszych tradycji. Co zatem stanowi o tożsamości regionu?
Produkt lokalny – wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowane w sposób niemasowy i przyjazny dla
środowiska, z surowców lokalnie dostępnych,
oparty na lokalnej tradycji. Produkt lokalny
staje się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego
charakteru oraz angażowanie mieszkańców
w rozwój przedsiębiorczości lokalnej (Olga Gałek, 2002 rok).
Marka lokalna to wyraz wspólnych działań
aktywnych osób zaangażowanych w rozwój
WWW.KSOW.GOV.PL

regionu, w którym żyją i z którego są dumni.
Marka lokalna to określenie wyróżników, przesłania, zasad przyznawania. Jest dziełem grupy
osób, które cenią region, jego mieszkańców
i tworzone przez nich produkty i usługi. Dzięki
ich energii i pracy marka lokalna to nie puste
słowo i znaczek, to ludzie oraz produkty lub
usługi, które są ambasadorami regionu i marki
lokalnej.
Poza innymi aspektami, najważniejsze jest
znalezienie takich produktów, z którymi utożsamiają się mieszkający tutaj ludzie. Zatem
najważniejsza jest świadoma praca z ludźmi
nad produktami wytwarzanymi na małą skalę, tradycyjnymi. Istotne jest również wspólne
wypracowanie zasad i znaku marki lokalnej. Od
2013 roku produkty LGD Partnerstwo Ducha
Gór będą opatrzone własnym znakiem.
Niezwykle ważne jest stworzenie warunków do promocji i sprzedaży tych produktów.
Bez aspektu ekonomicznego nie ma sensu
zachęcać ludzi do kultywowania tradycji i podejmowania wysiłku nad ich odtwarzaniem
czy przetwarzaniem, aby dostosować je do
współczesnych wymagań. Dlatego stworzyliśmy miejsce sprzedaży tych produktów w postaci Skarbca Ducha Gór – Galerii Produktu
Lokalnego w Karpaczu, przy ulicy Konstytucji
3 Maja 25. To wyjątkowe miejsce, w którym
prowadzimy sprzedaż produktów lokalnych
Kotliny Jeleniogórskiej i regionalnych z Dolnego Śląska, w tym żywności. Galeria należy do
sieci Kulinarnego Dziedzictwa Dolnego Śląska.
Sprzedaje produkty opatrzone Marką Lokalną
Skarby Ducha Gór, certyfikowane jako produkty tradycyjne lub ze znakiem Dziedzictwo
Kulinarne Dolnego Śląska. Galeria to nie tylko
sklepik z produktami, to również:
• informacja turystyczna Krainy Ducha Gór
i promocja oferty turystycznej, kulturalnej,
kulinarnej itp.,
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•

lokalny punkt konsultacyjny produktu
lokalnego, regionalnego, tradycyjnego
i oznaczeń UE, edukacji w zakresie legalizacji sprzedaży i wprowadzania do obrotu,
• kreatywne miejsce, wokół którego integrują się rzemieślnicy, artyści i producenci,
a także restauratorzy i partnerzy świadczący usługi turystyczne lub okołoturystyczne,
• miejsce promowania lokalnej żywności,
produktów i usług.
Wprowadzamy w życie idee – „Kupuj lokal-

ra zakłada sprawiedliwy i oddolny charakter,
a także angażuje ludzi do działania. To jedyne
przedsięwzięcie tego rodzaju w kraju.
LGD Partnerstwo Ducha Gór jest także pomysłodawcą imprezy lokalnej Festiwal Ducha
Gór, której trzecia edycja odbędzie się w lipcu
2014 roku. Częścią imprezy jest Festiwal Smaków Liczyrzepy, który realizujemy z partnerem
Dwór Liczyrzepy, Atar sp. z o.o. To festiwal
kulinarny. Jego uczestnicy mogą wziąć udział
w konkursie na danie Liczyrzepy i Kuchnię Liczyrzepy (drużyny).

ne, autentyczne, polskie produkty”, „Wspieraj
lokalnych producentów”, „Jedz to, co masz najbliżej”.
Podstawą działania galerii jest jej niekomercyjny charakter. Galeria jest prowadzona na
zasadzie sprawiedliwości społecznej – producenci lokalni i z regionu są członkami stowarzyszenia, zarabiają na koszty prowadzenia
przedsięwzięcia, a ich celem nie jest zysk. Ten
sposób działania to ekonomia społeczna, któ-

Konkurs na danie ma na celu poszukiwanie potraw charakterystycznych dla Kotliny Jeleniogórskiej, a drużyny kucharskie serwują dania, których
składnikami są lokalne produkty. W konkursach
biorą udział koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne oraz osoby, które chcą się
podzielić swoimi tradycyjnymi przepisami.
LGD Partnerstwo Ducha Gór organizuje także:
» Wędrówki po Krainie Ducha Gór na podstawie
gry edukacyjnej „Tajemnice Krainy Ducha Gór” (au-
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torski pomysł LGD Partnerstwo Ducha Gór). Bezpłatne wędrówki z przewodnikiem, których trasy
przebiegają również przez otwarte pracownie.

spodarstwa „Kozia łąka”, Salami z owcy wrzosówki z gospodarstwa „Kowalowe Skały”, Rogaliki Karkonoskie Barbary Matyi, Pierniczki

» Otwarte pracownie – domowe muzea tj.
miejsca praktycznego wytwarzania produktów
lokalnych i kultywowania tradycji lokalnych
(autorski pomysł LGD Partnerstwo Ducha
Gór). Wystawy i koncerty, zwiedzanie tradycyjnych muzeów we wszystkich gminach LGD.
» Urodziny Ducha Gór, którego organizatorem są Tajemnice Karkonoskie s. c. – prywatne
interaktywne muzeum w Karpaczu, we współpracy z LGD Partnerstwo Ducha Gór. Formuła
festiwalu jest otwarta i w kolejnych latach będzie uzupełniana o nowe wydarzenia, spójne
z koncepcją festiwalu.
» Konkurs Skarby Ducha Gór – poszukiwanie produktów i usług oraz nadawanie marki
lokalnej Skarby Ducha Gór. Odbyły się już 3
konkursy, wyłaniające co roku produkty w 3
kategoriach:
- rzemiosło lokalne,
- produkt żywnościowy lokalny,
- pamiątka lokalna.
Wśród nagrodzonych lokalnych produktów
żywnościowych są Sery Kozie Łomnickie z go-

Trzcińskie, galaretka malinowa z Agroturystyki
Konopka z Czernicy, zupa jagodowa Barbary Matyi, Pierożki Podgórzyńskie i Pampuchy
Koła Gospodyń Wiejskich z Podgórzyna oraz
zupa górska Wandy Karbowskiej. W kategorii rzemiosła i pamiątki nagrodzono do tej
pory samochody z drewna owocowego Rafała Espenszyta, Anioły Karkonoskie ze starego
drewna Beaty Makutynowicz, Torbę Wędrowca z filcu Agaty Kowal-Ruschil, bransoletkę
z haftem zachełmiańskim Jolanty Piątkowskiej,
obrazy tworzone metodą intarsji Jerzego Błażejewskiego, rzeźby Rzepióra Dawida Pietrasa
i wiele innych.
Nie tylko produkty mogą być opatrzone znakiem marki lokalnej Skarby Ducha Gór. Marka
lokalna to także miejsca, usługi lub wydarzenia.
Przykładami mogą być przedsięwzięcia i producenci, którzy prowadzą domowe muzea:
• Gospodarstwo „Kozia Łąka” w Łomnicy Bożeny i Daniela Sokołowskich, wytwarzające
certyfikowane tradycyjne Sery Kozie Łomnickie.

WWW.KSOW.GOV.PL
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Gospodarstwo rolne Wiktora i Janiny Zimmerów w Łomnicy z uprawami roślinnymi,
hodowlą byków i kur z wolnego chowu,
przy którym powstaje „Sklep u gospodarza”,
Gospodarstwo „Kowalowe Skały” Agaty
i Rolanda Ruschil z hodowlą owiec wrzosówek,
Agroturystyka „Konopka” w Czernicy
w starym przysłupowym domu, szczycąca
się chlebem na zakwasie i własnymi warzywami,
Piekarnia Piernikowy.pl w Trzcińsku, specjalizująca się w pieczeniu pierników trzcińskich oraz żytniego chleba na zakwasie.
Karkonoskie Smaki Barbary Matyi, zajmującej się wytwarzaniem konfitur i Rogalików
Karkonoskich.

» Wydarzenia:
Przesiecka Kąpiel Morsów w Wodospadzie
Podgórnej, odbywająca się w ostatnich dniach
roku, realizowana przez Przesiecki Klub Morsów oraz Stowarzyszenie Odnowy Przesieki.
To wydarzenie, podczas którego LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz lokalni producenci pro-
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mują i sprzedają produkty lokalne.
Interaktywne muzeum „Tajemnice Karkonoskie” poświęcone postaci Ducha Gór, które powstało w 2012 roku w Karpaczu. To miejsce,
w którym można zobaczyć kim był i jakie postacie przybierał Duch Gór.
LGD Partnerstwo Duch Gór zorganizowało
także konkursy: fotograficzne – W Ogrodzie
Ducha Gór oraz Zobacz Ducha Gór (we współpracy z tygodnikiem Nowiny Jeleniogórskie),
a także konkurs plastyczny i wiedzy dla dzieci,
we współpracy ze szkołami obszaru LGD.
By móc promować i pokazywać Skarby Ducha Gór, czyli krajobraz, zasoby kulturowe oraz
produkty, usługi i wydarzenia, powstaje przewodnik w wersji elektronicznej (dostępny będzie na www.krainaduchagor.pl) i papierowej
oraz aplikacja na telefon obejmująca obszar
LGD Partnerstwo Ducha Gór, która zostanie
uruchomiona w 2014 roku.
Dorota Goetz,
Prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór
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Pomagamy pszczelarzom
i pszczołom w Kujawsko-Pomorskiem
Miód i produkty pszczele cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem konsumentów, ze
względu na znane już od wieków rozliczne
właściwości prozdrowotne. W obliczu spadku
populacji pszczół i owadów zapylających, coraz
bardziej doceniana jest ich obecność w przyrodzie i znaczenie dla rolnictwa oraz ogrodnictwa.
Warunki przyrodnicze i środowiskowe większości regionów Polski, w tym województwa kujawsko-pomorskiego, sprzyjają rozwojowi gospodarki pasiecznej. Jednak czynnikiem ograniczającym
zainteresowanie tą działalnością jest bardzo duża
pracochłonność oraz stosunkowo niska opłacalność produkcji.
Mając na względzie potrzebę rozwijania wiedzy i umiejętności pszczelarzy, w województwie kujawsko-pomorskim podejmowanych

WWW.KSOW.GOV.PL

jest wiele przedsięwzięć na rzecz gospodarki pasiecznej, realizowanych przy wsparciu
środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
W 2013 roku sfinansowano zimowy cykl szkoleń dla pszczelarzy, wizytę studyjną na XXXXIII
Międzynarodowym Kongresie Apimondia
w Kijowie, a także doroczne spotkania i konferencje.
„Otwarta pasieka – szkolenie dla adeptów
pszczelarstwa”
Wraz z początkiem 2014 roku, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczął
się całoroczny cykl szkoleń przeznaczonych
dla adeptów pszczelarstwa, którzy chcą rozpocząć hodowlę pszczół. W czterech pasiekach:
pod Toruniem, w okolicach Górzna, Chełmży
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i Łasina chętni mogli skorzystać z rad i praktyki doświadczonych pszczelarzy. Uczestnicy
wyposażeni w specjalny strój ochronny będą
korzystali ze sprzętu, narzędzi i materiałów
przygotowanych do przeprowadzenia szkoleń.
Tematyka szkoleń i praktyk dotyczyć będzie
prowadzenia pasieki: wyposażania, zapewniania higieny i zabezpieczania uli, sposobów
oceny rodzin pszczelich, zabezpieczania przed
chorobami, odbierania miodu, jego konfekcjonowania oraz zagospodarowania innych produktów z pasieki.
„Pszczelarska praktyka a nowe rozwiązania” – cykl szkoleń dla pszczelarzy
Wszyscy wiedzą, że pszczoły są owadami pożytecznymi, nie wszyscy jednak uświadamiają
sobie dlaczego. Tymczasem praca pszczół ma
ogromne znaczenie dla różnorodności gatunkowej na naszej planecie, dla wielkości plonów
zbóż, warzyw czy owoców. Jednak pszczelarze
mają coraz większe problemy z hodowlą tych
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pożytecznych owadów, ze względu na wysokie
zagrożenie chorobami oraz stosowanie pestycydów w rolnictwie.
W pierwszym kwartale 2014 roku, Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu oraz Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy, przeprowadzili cykl szkoleń skierowany do
pszczelarzy oraz wszystkich zainteresowanych
tematyką hodowli pszczół. Spotkania szkoleniowe odbyły się w czterech różnych lokalizacjach regionu toruńskiego i bydgoskiego.
Uczestnicy szkoleń mieli możliwość zapoznania się z problematyką gospodarki pasiecznej,
skuteczną ochroną owadów, stosowanymi
rozwiązaniami w żywieniu pszczół. Podczas
spotkań omówiono zagadnienia związane z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem
pszczół oraz praktyczne aspekty wykorzystania wiedzy na temat genetycznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia oraz produkcyjności rodzin pszczelich we własnych
pasiekach.
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XXII Forum Pszczelarzy w Przysieku k. Torunia
29 marca 2014 roku odbyło się XXII Forum
Pszczelarzy w Przysieku, którego celem była integracja środowiska pszczelarskiego. Ubiegłoroczna edycja forum przyciągnęła blisko 700
osób. W programie tegorocznego Forum znalazły się m.in. specjalistyczne wykłady, prezentacje, konkursy oraz pokazy nowych technik
i technologii stosowanych w pszczelarstwie,
które wpływają na zwiększenie produkcji miodu. Część merytoryczna obejmowała wykłady

nt. rozwoju rodziny pszczelej oraz prawidłowego dokarmiania pszczół. W trakcie Forum
zasygnalizowano również aktualne problemy,
z którymi boryka się branża pszczelarska.
Wszystkie inicjatywy podjęte na rzecz kujawsko-pomorskiego pszczelarstwa odbyły się
dzięki partnerskiej współpracy z Regionalnym
Związek Pszczelarzy w Toruniu oraz Pomorsko-Kujawskim Związkiem Pszczelarzy w Bydgoszczy.
>> woj. łódzkie

Targowy początek roku
Już od kilku lat Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Łódzkiego każdy rok rozpoczyna pod znakiem międzynarodowych imprez
targowych. Ten okres zaczyna się od owocowo-warzywnych targów zagranicznych,
a kończy na turystycznym akcencie w rodzimej
Łodzi. Nie inaczej rozpoczął się dla łódzkiego
KSOW-u rok 2014.
W styczniu i lutym bieżącego roku delegacja
województwa łódzkiego dwukrotnie odwiedziła Berlin. Było to możliwe dzięki środkom
zabezpieczonym w budżecie Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego. Pierwszą imprezą były Międzynarodowe
Targi Spożywcze „Grüne Woche”, które trwały od 17 do 26 stycznia. Zgromadziły tysiące
osób, zaangażowanych w produkcję spożywczą, ogrodniczą i rolniczą. Producenci z całego
świata przyjeżdżają do Berlina w czasie „Zielonego Tygodnia”, aby obserwować trendy na
rynkach produktów spożywczych, promować
swój wizerunek oraz nawiązywać kontakty biznesowe. Kolejną imprezą targową w Berlinie
były Międzynarodowe Targi Owoców i Warzyw „Fruit Logistica”. To znane na całym świecie targi branży owocowo-warzywnej.
WWW.KSOW.GOV.PL

Tematyka wystawy obejmuje wszystkie elementy związane z funkcjonowaniem tego rynku ─ począwszy od uprawy, poprzez transport,
przechowywanie, aż po zbyt. Jest to corocznie
organizowana impreza, skierowana głównie
do sprzedawców, przetwórców i producentów
maszyn sektora owocowo-warzywnego z całego świata. Na obydwu wydarzeniach w Berlinie pojawiła się także reprezentacja województwa łódzkiego, urzędnicy, przedstawiciele
władz oraz przedsiębiorcy, którym leży na sercu rozwój produkcji rolniczej w województwie
i zagraniczna promocja rodzimych produktów.
Byli tam więc przedstawiciele samorządów
i instytucji rolniczych, lokalnych grup działania,
firm i przedsiębiorstw z naszego regionu oraz
grup producentów rolnych i przetwórców.
Zupełnie inny charakter mają łódzkie Targi
– Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR,
odbywające się w terminie od 21 do 23 lutego br., a w których uczestniczyliśmy już po raz
czwarty. Stoisko, zorganizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego, wyróżniało się wśród innych przede
wszystkim dzięki wystawcom, którzy nadali mu
wyjątkowy charakter za sprawą barw i smaBiuletyn KSOW 23
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ków obszarów wiejskich z regionu łódzkiego.
Przez trzy dni targowe przy udziale lokalnych
grup działania z województwa, uzdolnieni rękodzielnicy z regionu, osoby zajmujące się
atrakcjami turystycznymi i koła gospodyń wiejskich, prezentowali największe wartości swoich małych ojczyzn i zapraszali do odwiedzenia
łódzkiego, a w szczególności jego pięknych obszarów wiejskich. Odwiedzający mieli szanse
podziwiać wyjątkowe wyroby rękodzielnicze,
spotkać przedstawicieli licznych instytucji i gospodarstw agroturystycznych, dowiedzieć się
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więcej o turystycznych atrakcjach z terenu województwa, posmakować wspaniałych potraw,
przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich i poczuć przedsmak tego, co hojnie oferują gościnne tereny wiejskie łódzkiego. Było
wspaniale! Zainteresowanie zwiedzających
naszym stoiskiem było duże, co dobrze rokuje
na nadchodzący sezon urlopowy. A małe miejscowości mają wiele do zaoferowania, co z powodzeniem udało nam się udowodnić podczas
targów.
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Wyjazd studyjny
do Portugalii
W dniach 24–28 listopada 2013 roku, SR
KSOW zorganizował wyjazd studyjny do Portugalii. Wyjazd miał charakter typowej wizyty studyjnej opartej na spotkaniach z przedstawicielami lokalnej społeczności innego państwa.

regionalny ─ sukces czy porażka?”. Jej uczestnikami byli przedstawiciele lokalnych grup
działania z terenu województwa lubuskiego
oraz tamtejsi producenci wyrobów lokalnych,
tradycyjnych i regionalnych. Podczas spotkania

Służyło to poznaniu dobrych praktyk stosowanych w realizacji działań na tamtejszym obszarze
(w szczególności w zakresie podejścia Leader),
a następnie przeniesienie ich na teren województwa lubuskiego. Zapoznano się z tym, w jaki sposób i na jakich zasadach funkcjonują portugalskie
LGD. Uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele
lokalnych grup działania z terenu województwa
lubuskiego oraz przedstawiciele SR KSOW działającego przy Departamencie PROW.

uczestnicy mieli okazję wysłuchać ciekawych
prelekcji na temat sprzedaży bezpośredniej
i promocji produktów, a także mogli dowiedzieć się jakie wymogi formalne należy spełnić,
by wpisać produkt na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych. Dodatkowo uczestnicy
konferencji wzięli udział w warsztatach kulinarnych oraz warsztatach z dziedziny budowania
marki i dystrybucji produktów tradycyjnych,
lokalnych, regionalnych i ekologicznych.

„Produkt regionalny - sukces czy porażka?”
W dniach 10-11 grudnia 2013 roku odbyła
się dwudniowa konferencja na temat: „Produkt

Grüne Woche 2014
W dniach 17-26 stycznia w Berlinie odbył się
„Die Internationale Grüne Woche”, czyli Mię-

WWW.KSOW.GOV.PL
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dzynarodowy Zielony Tydzień. To największe na
świecie targi rolnictwa, żywności i ogrodnictwa,
które odbywają się co roku w styczniu na terenie
Targów Berlińskich. Przez 10 dni na 124 tys. m²
swoją ofertę przedstawiają wystawcy z 70 krajów.
Podczas tegorocznych targów polscy wystawcy
zajęli jeden sektor wspólnie z francuskimi producentami produktów żywnościowych. Województwo lubuskie w tym roku prezentowało na targach
m.in. swoje unikatowe regionalne wyroby wytwarzane od lat wedle oryginalnych receptur.
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Na zwiedzających czekały produkty piekarnicze, ciasta oraz chleby, ale także wędliny,
miody, produkty czekoladowe, ryby, pierogi,
paszteciki oraz wiele innych produktów regionalnych. Ekspozycję produktów na stoisku
województwa lubuskiego urozmaicił występ
zespołu „Kapela Brzozowski”. Autentyczność
zespołu oraz piękne głosy śpiewających Pań,
skłaniały zwiedzających do zatrzymania się
i posłuchania wpadających w ucho melodii.
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Wojewódzka Konferencja
Agroturystyczna w Miasteczku
Galicyjskim
18 grudnia 2013 roku w Miasteczku Galicyjskim, znajdującym się w Nowym Sączu, odbyła
się konferencja poświęcona agroturystyce. Innowacyjność oraz turystyka wiejska były głównymi tematami rozmów właścicieli gospodarstw
agroturystycznych, bacówek oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Spotkanie
otworzył dr Stanisław Sorys, członek Zarządu
Województwa Małopolskiego.

na coraz większe znaczenie rozwoju agroturystyki i turystyki dla społeczności wiejskich.
Jako punkt odniesienia posłużyły gospodarstwa
zwiedzane podczas wyjazdów studyjnych do
Austrii, gdzie tego typu działalność ma charakter rodzinny i wielopokoleniowy. Przedsięwzięcia w obszarze turystyki wiejskiej mają szanse
na wsparcie z funduszy europejskich dostępnych w latach 2014-2020.

Część merytoryczną konferencji poprzedziło
wręczenie świadectw potwierdzających uzyskanie tytułu czeladnika w zawodzie „baca”. Reprezentant Zarządu Województwa zwracał uwagę

Podczas konferencji debatowano na temat
innowacyjnego podejścia do agroturystyki i turystyki wiejskiej w Małopolsce, Obszarami innowacyjności w agroturystyce i turystyce są:
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produkt turystyczny, marketing i organizacja.
Podczas debaty stwierdzono, że należy dążyć
do stworzenia systemu kreowania jakości usług
wśród usługodawców, stowarzyszeń i lokalnych
grup działania. Pozwoli to na zmianę wizerunku
turystyki wiejskiej z „taniej” na „ciekawą”. Jej innowacyjność oznacza m.in. konieczność konsekwentnego wdrażania procesu komercjalizacji,
kreowania produktów markowych, skutecznego
marketingu i działań projakościowych, profesjonalizmu i współdziałania wiejskich usługodawców oraz realizacji partnerstwa pomiędzy
sektorem prywatnym i publicznym. W trakcie
wykładu o wpływie dziedzictwa kulturowego
na rozwój turystyki wiejskiej podnoszono ideę
turystyki wiejskiej opartej na wielu elementach,
których trzon stanowi społeczność lokalna. Turystyka wiejska determinowana jest walorami

danej okolicy, jej dziedzictwa i kultury, lokalnych
zajęć i trybu życia. Turyści wybierający tego typu
wakacje, poszukują wartościowego i autentycznego kontaktu ze środowiskiem wiejskim i lokalną społecznością. Dziedzictwo kulturowe w turystyce to m.in. świąteczne tradycje (konkurs
na Palmę Wielkanocną w Lipnicy Murowanej,
Misterium Pasyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej,
Bożonarodzeniowy Konkurs Szopek Krakowskich), tradycyjne wioski (Zalipie – malowana
wieś, Chochołów – drewniana zabudowa), dziedzictwo kulinarne (11 spośród 36 polskich produktów regionalnych zarejestrowanych w Unii
Europejskiej pochodzi z Małopolski), a także
dziedzictwo kulturowe polskich górali (niezwykła sztuka, rzemiosło, muzyka), których ojczyzną
jest południe tego regionu.

>> woj. mazowieckie

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim co roku finansuje
w całości lub dofinansowuje około dwudziestu
wydawnictw. Są one traktowane jako podstawowy sposób upowszechniania wiedzy i dobrych praktyk, a przez to, że ich wersje elektroniczne są umieszczane w sieci, można do nich
sięgać w każdej chwili. Wiele z nich towarzyszyło ciekawym przedsięwzięciom KSOW w województwie mazowieckim, a ich publikacja była
okazją do przypomnienia tych wydarzeń.
I tak w ubiegłym roku Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich brała udział w warsztatach etnograficznych „Ginące Zawody” w Kadzidle,
jarmarku końskim w Skaryszewie, XIV Mazowieckich Dniach Rolnictwa w Płońsku – Po28 Biuletyn KSOW

świętnem czy VII Jesiennym Jarmarku „Od
pola do stołu”. Wszystkie cztery wymienione
przedsięwzięcia są cyklicznie wspierane przez
KSOW, a w 2013 roku elementem tego wsparcia były wydane informatory: „13 warsztaty
etnograficzne Ginące Zawody 2013 - Strój
kurpiowski Puszczy Zielonej” (Kadzidło 2013)
i „Skaryszewski Jarmark Koński czyli Wstępy
od A do Z” (Skaryszew 2013) oraz katalogi wystawców i przewodniki tematyczne „XIV Mazowieckie Dni Rolnictwa” (Poświętne 2013)
i „VII Jesienny Jarmark „Od pola do stołu”
(Poświętne 2013). Powyższe tytuły największym zainteresowaniem cieszyły się w trakcie
przywołanych imprez, lecz są także często pobierane z naszej strony internetowej www.mazowieckie.ksow.pl.
WIOSNA 1/2014
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KSOW w 2013 roku wsparł także publikację
specjalistycznych wydawnictw tematycznych,
takich jak „Katalog gospodarstw agroturystycznych Mazowiecko-Podlaskiego Stowa-

(Węgrów 2013) oraz „Wielkie faszerowanie”
(Krasnosielc 2013). Pierwsza z wymienionych
jest przewodnikiem po pograniczu dawnego Mazowsza i Podlasia z sercem tej krainy

rzyszenia Agroturystycznego”, „Nawożenie
buraków cukrowych i kukurydzy” (Poświętne 2013) oraz „Odnawialne źródła energii
obecnie i w nowej perspektywie po 2013 r.”
(Płońsk 2013). Pierwsze z nich zawiera kompleksową informację o ofercie agroturystycznej centralnego i wschodniego Mazowsza
– adresy i opisy gospodarstw. Drugie stanowi zestawienie materiałów seminaryjnych dla
specjalistycznych gospodarstw rolnych o profilu produkcja buraków cukrowych i kukurydzy.
Trzecie natomiast jest pokłosiem konferencji
naukowej zorganizowanej przez Mazowiecki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
KSOW w województwie mazowieckim
szczególnie poleca lekturę dwóch kolejnych
pozycji: „Kraina Mistrza Twardowskiego”

– Węgrowem. Piękne opisy i rzetelne relacje
dają czytelnikowi do ręki najlepszy przewodnik
w odkrywaniu uroków tej części Mazowsza.
Druga publikacja jest małą skarbnicą wiedzy
o kuchni naszych babć, pokłosiem konkursu
kulinarnego w gminie Krasnosielc. Po tę pozycję powinni sięgnąć amatorzy potraw tradycyjnych i regionalnych.
Ostatnie zeszłoroczne wydawnictwo KSOW
to „Dziedzictwo stołu - wędrówki kulinarne
po obszarze mazowieckich lokalnych grup
działania” (Kraków 2013) – kolejna część
z cyklu Mazowieckiej Biblioteki Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich. Po publikacjach „Nawozy zielone na Mazowszu” i „Dobre praktyki
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim” z 2012 roku, przy-
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szedł czas na precyzyjny opis zróżnicowania
kulinarnego poszczególnych subregionów
Mazowsza. Ten element Biblioteki KSOW cieszy się dziś największą popularnością wśród
partnerów. Jeśli do wymienionych publikacji
dołożyć stałą obecność Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w miesięczniku Samorzą-
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du Województwa Mazowieckiego „Kronika
Mazowiecka”, okazuje się, że na Mazowszu
o KSOW dużo się pisze, a i w ramach KSOW
wydaje się i finansuje wiele istotnych materiałów. Pozdrawiamy czytelników ogólnopolskiego Biuletynu KSOW i zapraszamy na
www.mazowieckie.ksow.pl/publikacje.html
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III Edycja Opolskiego Turnieju
Kół Gospodyń Wiejskich
III Edycja Opolskiego Turnieju Kół Gospodyń
Wiejskich odbyła się w dniu 27 listopada 2013
roku w hotelu Arkas w Prószkowie, który zapewnił salę widowiskową dla 260 osób, salę
do prezentacji potraw i planszy konkursowych
oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników
i zaproszonych gości.
Wzorem lat poprzednich, realizowany projekt
miał służyć wsparciu działań na rzecz ochrony
kultury i tradycji obszarów wiejskich oraz promocji produktu tradycyjnego i lokalnego.
W turnieju wzięły udział zespoły – Koła
Gospodyń Wiejskich z woj. opolskiego, które przygotowały aranżacje swoich stanowisk
z produktami tradycyjnymi oraz pracami plastycznymi. Członkinie poszczególnych zespołów przygotowały potrawy z kapusty oraz
plansze –„Nasze Korzenie”. W trakcie trwania
konkursu miały miejsce występy kabaretowe
o tematyce zdrowotnej. Zaproszeni goście
zwiedzali stoiska z planszami tematycznymi
oraz degustowali potrawy konkursowe. Po zakończeniu występów artystycznych drużyny
wykonały piosenki biesiadne, prezentując swoje umiejętności wokalne.
Do rywalizacji zgłosiło się 18 drużyn, natomiast do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się 7 z nich. Rywalizacja przebiegała w czterech kategoriach konkursowych:
• Produkt tradycyjny pochodzenia roślinnego
– dwie potrawy z kapusty
• Praca plastyczna – plansza tematyczna –
„Korzenie naszej wsi”
• Scenka kabaretowa – „Kochane zdrowie” lub
„Przyjazna służba zdrowia”
• Wykonanie 2 piosenek lub miks piosenek
biesiadnych.
Po zakończeniu wszystkich konkurencji pięcioosobowa Komisja konkursowa wyłoniła
trzech laureatów:
I miejsce zajęło KGW Krośnicy, gm. Izbicko,
WWW.KSOW.GOV.PL

II miejsce zajęło KGW Domaszkowice, gm.
Nysa,
III miejsce zajęło KGW Ścinawa Mała, gm. Korfantów.
Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki oraz
nagrody pieniężne. Pozostałe Koła Gospodyń
Wiejskich, biorące udział w turnieju, otrzymały nagrody rzeczowe w postaci aparatów fotograficznych oraz pamiątkowych lalek w stroju opolskim.
Zorganizowany turniej miał na celu integrację międzypokoleniową – jego uczestniczki
były w różnym wieku, co pozwoliło na przenikanie się elementów różnorodności kulturowej
oraz tradycji opolskiej wsi i włączanie młodego
pokolenia w ich kreowanie. W konkursie pokazujemy przywiązanie kobiet do tradycji oraz
otwartość na wyzwania nowoczesnych czasów. – Tych pań nie można już kojarzyć z lepieniem pierogów – podkreśliła Danuta Bajak,
Prezes Zarządu Opolskiego Związku Rolników
i Organizacji Społecznych, która wspólnie
z Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego,
Panem Tomaszem Kostusiem wręczyła pamiątkowe statuetki i nagrody.
Tradycyjnie wszystkim Kołom Gospodyń
Wiejskich uczestniczącym w turnieju złożono
serdecznie podziękowania za trud włożony
w przygotowania oraz pogratulowano im inwencji i zaangażowania.
Szkolenie dla hodowców trzody chlewnej
w Niemczech
W celu zapoznania się z projektami realizowanymi w Unii Europejskiej oraz pogłębienia
wiedzy z zakresu polityki rozwoju obszarów
wiejskich, w dniach 4-7 listopada 2013 roku
zorganizowano wyjazd do Niemiec dla 19-osobowej grupy rolników i hodowców trzody
chlewnej z woj. opolskiego.
Szkolenie
teoretyczno-praktyczne
miało miejsce w Niemczech, w ośrodku szkoBiuletyn KSOW 31
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leniowym znajdującym się w miejscowości
Schwarzenau w Bawarii. Jego zadaniem jest
kształcenie i dokształcanie rolników w kierunku hodowli trzody chlewnej. Oprócz szkoleń

występujące u trzody schorzenia i zwyrodnienia,
a także przyczyny ich powstawania (np. niewłaściwe podłoże). Uczestnicy pojechali również do
ubojni, gdzie został pokazany przebieg poubojo-

ośrodek prowadzi również badania dotyczące
chowu zwierząt, obejmujące takie zagadnienia
jak np. zdrowotność racic, zaopatrzenie w białko i włókno surowe, uprawę soi oraz przede
wszystkim oceny wpływu tych czynników na
produkcję zwierzęcą.
Podczas trzydniowego szkolenia odbyły się
wykłady na temat zapładniania zwierząt oraz
metod diagnozowania prośności, a także zaprezentowano różne sprzęty służące unasienianiu.
Przedstawiono również strukturę służb weterynaryjnych w Bawarii, a następnie omówiono
najczęściej występujące choroby u zwierząt, jak
również możliwości zapobiegania oraz w koniecznych przypadkach ich leczenia.
Istotne jest, że rolnicy mogli zapoznać się nie
tylko z teorią, ale również z praktycznymi rozwiązaniami, jakie stosują nasi zachodni sąsiedzi. Grupa miała okazję zwiedzić nowoczesną
chlewnię oraz tuczarnię, gdzie zostały pokazane

wej oceny mięsności, a także wzięli udział w zajęciach praktycznych w świniarni szkoleniowej, dotyczących m.in. ogółu działań podejmowanych
w związku z porodem u zwierząt.
Badania prowadzone w Schwarzenau dowodzą, jak wiele czynników ma wpływ na zdrowotność trzody: od mikroklimatu w budynkach,
przez szczegółowy skład paszy, po skład chemiczny i biologiczny gnojowicy.
Niemieccy wykładowcy chętnie mówili o swoich błędach popełnianych w czasie wdrażania
wymagań UE, tak aby można było uniknąć ich
u nas. Opolscy rolnicy mieli okazję zapoznać
się z rozwiązaniami, które spełniają najnowsze
unijne wymagania i zasady wzajemnej zgodności, jak również podpatrzeć wiele rozwiązań na
bawarskiej wsi, korzystającej w dużej mierze ze
środków unijnych.
Pobyt w Bawarii dostarczył naszym rolnikom
wielu cennych informacji. Byli oni pod wra-

32 Biuletyn KSOW

WIOSNA 1/2014

>> woj. opolskie

Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej
Już po raz kolejny odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs pn. „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej”– organizowane
corocznie przez Opolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego. W dniu 17 września 2013 roku
miało miejsce posiedzenie Komisji konkursowej
w celu wyłonienia laureatów konkursu pn. „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej”, będącego wojewódzkim etapem krajowego konkursu pn. „Kryształowa Koniczyna”, ogłaszanego
corocznie przez Fundację 4H w Warszawie.
Główną ideą konkursu jest propagowanie takiej działalności na rzecz środowiska wiejskiego, która wykracza poza obowiązki wynikające

Konkurs skierowany był do wszystkich osób,
dla których praca społeczna jest niezwykle
istotnym elementem życia, zarówno zawodowego, jak i prywatnego. Obejmował taką tematykę, jak: osiągnięcia w rozwijaniu oświaty
pozaszkolnej, szczególne zaangażowanie w organizację edukacji na wsi, osiągnięcia w rozwijaniu wolontariatu na rzecz edukacji wiejskiej,
szczególne osiągnięcia naukowe wykorzystywane w praktyce rolniczej.
Do konkursu przystąpiło łącznie 7 osób, spośród których wyłoniono laureatów konkursu:
I miejsce – Pani Marzena Kędra z Prudnika,
Dyrektor w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Moszczance,
II miejsce – Pani Joanna Staroń z Brzegu, nauczycielka i liderka Klubu 4H „Czterolistna Koniczyna”
w Publicznym Gimnazjum w Kościerzycach,
III miejsce – Pani Hanna Węgrzyn z Pawło-

z wykonywanej pracy zawodowej. Podkreśla
się przy tym jak ważną rolę odgrywa wolontariat oraz działania edukacyjne, integrujące i aktywizujące społeczność, niezależnie od wieku
i pochodzenia uczestników.

wiczek, nauczycielka w Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowiczkach.
Osoba, która zajęła I miejsce w konkursie została wytypowana do etapu krajowego konkursu „Kryształowa Koniczyna”.

żeniem ośrodka, jego możliwości i rozwiązań,
które można było tam zobaczyć, a następnie
zastosować w swoim gospodarstwie.
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W czwartkowy poranek, 5 grudnia 2013
roku, w Sali konferencyjnej Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród
oraz poczęstunek dla uczestników.
Warty podkreślenia jest fakt, iż podczas spotkania podsumowującego konkurs wygłoszony został wykład pn.: „Aktywizacja środowisk
wiejskich do podejmowania działań o charakterze edukacyjnym, społecznym, kulturalnym.
Wspieranie aktywnego uczestnictwa dzieci
i młodzieży z Klubów 4H w życiu lokalnym
społeczności wiejskich. Rozwijanie kompetencji kulturowych, edukacji przyrodniczej, europejskiej, wzmacnianie profilaktyki zdrowot-

nej”, który przygotowała Pani Teresa Rączka,
nauczycielka i liderka Klubu 4H „Łosiowiacy”
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie.
Wykład skierowany był przede wszystkim do
wszystkich liderów Klubów 4H, osób aktywnie
zaangażowanych w pracę z dziećmi i młodzieżą.
Coroczne zainteresowanie konkursem pozwala utwierdzić się w przekonaniu, jak istotnym zagadnieniem jest bezinteresowna pomoc, zaangażowanie w prace społeczne czy
działania integracyjne i ogólnorozwojowe.
Wielki ukłon należy skierować do tych wszystkich osób, które wkładają serce i poświęcają
czas w pracę na rzecz innych ludzi.

>> woj. podkarpackie

Finał „Konkursu
Bożonarodzeniowego” – edycja 2013
Trudno znaleźć osobę, u której Święta Bożego
Narodzenia nie wywołują pozytywnych emocji.
Kto nie lubi świątecznych przygotowań, karpia
i barszczyku, zapachu choinki? Święta Bożego
Narodzenia to czas, na który czeka się przez
cały rok. To święta bardzo rodzinne, zwykle spędzane w gronie najbliższych – których tradycje
sięgają odległych czasów. Święta najważniejsze
dla Polaków i jednocześnie najbogatsze w tradycje ludowe. Z Wigilią łączy się wiele wierzeń
i obyczajów połączonych wspólną ideą - przeżywaniem narodzin Boga. Co z nich przetrwało do
dzisiaj? Kto dzisiaj wnosi do pokoju snopy zboża
na urodzaj, niesie opłatek do obory dla zwierząt, które ponoć tej szczególnej nocy mówią
ludzkim językiem? Niektórych z tych zwyczajów
przestrzegamy do dzisiaj, choć nie znamy ich
znaczenia. Samorząd województwa stara się je
przybliżać poprzez Konkurs Bożonarodzeniowy.
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Konkurs został zorganizowany już po raz kolejny przez Samorząd Województwa Podkarpackiego wspólnie z lokalnymi grupami działania.
Jego celem jest prezentacja bogactwa podkarpackiej kultury i tradycji Świąt Bożego Narodzenia. W ten sposób wspiera się także rozwój wsi
poprzez integrację lokalnego środowiska oraz
pobudzanie aktywności jej mieszkańców. Konkurs promuje również działania związane z rozwijaniem wrażliwości estetycznej inspirowanej
kulturą i folklorem oraz wzmacnia poczucie własnej tożsamości.
Do konkursu zgłosiło się 26 lokalnych grup
działania z terenu województwa podkarpackiego, które po wstępnych eliminacjach, przeprowadzonych na swoim obszarze działania,
reprezentowane były głównie poprzez koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia lokalne.
Kapituła konkursowa miała za zadanie wyłonić
WIOSNA 1/2014
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laureatów spośród uczestników prezentujących
tradycyjne polskie stoły wigilijne. Pod uwagę brano ilość potraw na stole, ich powiązanie
z tradycją, estetykę, pracochłonność i różnorodność wykonanych potraw, a także udział zespołu kolędującego.
Najlepsza okazała się LGD „Siedlisko” (powiat kolbuszowski). Drugie miejsce zajęła LGD
„Nowa Galicja” (powiat jasielski), a trzecie LGD
„Nasze Bieszczady”.

WWW.KSOW.GOV.PL

Piękne aranżacje stołów, wspólne kolędowanie oraz różnorodne świąteczne potrawy
przygotowane przez uczestników wprowadziły
wszystkich przybyłych gości w świąteczny klimat.
Okazało się po raz kolejny, że takie spotkania
to znakomita okazja do wymiany doświadczeń,
dobrych praktyk wynikających z bogactwa rodzimych potraw, wykonanych według lokalnych
receptur oraz zgodnie ze zwyczajami okresu Bożego Narodzenia.
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Pomorskie tradycje
bożonarodzeniowe
Boże Narodzenie to jedne z najpiękniejszych
i najradośniejszych świąt w polskiej tradycji. Na
kilka dni przed świętami, 19 grudnia 2013 roku,
Sekretariat Regionalny KSOW zorganizował spotkanie świąteczne dla mieszkańców Trójmiasta
pn. Pomorskie tradycje bożonarodzeniowe. Celem
spotkania było przybliżenie wigilijnych obrzędów
i prezentacja potraw związanych z tradycją Kaszub, Kociewia, Żuław i Powiśla.
Spotkanie odbyło się w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku. Na świątecznie
przystrojonych stołach królowały przede wszystkim różne potrawy z ryb, pierogi z kapustą i grzybami, kompot z suszonych owoców. Nie zabrakło
też przepysznych ciast – świątecznego piernika,
makowca i ciast drożdżowych oraz wielu innych
wyśmienitych potraw regionalnych związanych
z tradycją świąt Bożego Narodzenia, przygotowanych przez panie z kół gospodyń wiejskich z róż-
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nych części Pomorza. Prezentowały one również
własnoręcznie wykonane dekoracje świąteczne
i ozdoby choinkowe.
Spotkanie było też okazją do posłuchania
opowieści na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych oraz ich symboliki. Atrakcją dla
najmłodszych były przepiękne jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach. Jednak najbardziej wyczekiwanym i upragnionym przez dzieci świątecznym gościem był
starszy pan w czerwonym stroju. Jak przystało na
tradycję wigilijną, na spotkanie bożonarodzeniowe przybył Święty Mikołaj z workiem prezentów.
Prawdziwie świąteczny nastrój wprowadził Męski
Chór Śpiewaczy z Trąbek Wielkich, który zaprosił
wszystkich gości do wspólnego śpiewania najpiękniejszych kolęd i pastorałek.
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Znamy najlepszych pomorskich młodych producentów rolnych!
W dniach 2-3 grudnia 2013 roku w Gdańsku
odbyła się Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych organizowana wspólnie przez
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku oraz Sekretariat Regionalny KSOW. W Olimpiadzie uczestniczyli producenci rolni oraz uczniowie
szkół, współprowadzący lub posiadający gospodarstwo rolne, którzy musieli wykazać się szeroką
wiedzą zarówno teoretyczną, jak i umiejętnościami
praktycznymi z zakresu tematyki rolniczej.
Tegoroczna Olimpiada składała się z dwóch części. 2 grudnia 2013 roku w Pomorskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego odbyła się część pisemna
oraz egzamin z wiedzy praktycznej. Natomiast 3
grudnia 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego odbył się finał ustny Olimpiady, w którym rywalizowało sześciu
uczestników z największą liczbą punktów z części testowej. Młodzi rolnicy musieli wykazać się
wiedzą rolniczą, a także znajomością przepisów
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krajowych oraz wymogów unijnych związanych
z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich. Decyzją komisji konkursowej pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów Rolnych na Pomorzu zajął pan Wojciech
Gierszewski. Kolejne miejsca zajęli: pan Jacek
Tarnowski, pan Maciej Murzydło, pani Agnieszka
Siemieniuk, pan Bartłomiej Leszka oraz pan Oskar
Krainik. Wszyscy uczestnicy finału ustnego będą
reprezentować województwo pomorskie w rozgrywkach krajowych Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.
Realizując cele i zadania zawarte w regulaminie
Olimpiady, młodzi producenci rozwijają swoje
umiejętności zawodowe, a jednocześnie pogłębiają wiedzę i doświadczenie. Kolejne edycje
Olimpiady Młodych Producentów Rolnych pokazują też, że młodzi rolnicy są świadomi możliwości, jakie wynikają z naszej obecności w Unii Europejskiej i coraz śmielej sięgają po środki unijne
przeznaczone na rozwój nowoczesnego i konkurencyjnego rolnictwa.
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Międzynarodowe Targi
„Grüne Woche” w Berlinie
W dniach 17-26.01.2014 roku Sekretariat
Regionalny KSOW Województwa Śląskiego
zorganizował wyjazd na Międzynarodowe
Tragi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa
i Ogrodnictwa „Grüne Woche” w Berlinie.
Na tegorocznej edycji targów obok stoiska
województw śląskiego, prezentowały się trzy
lokalne grupy działania: „Zielony Wierzchołek
Śląska”, „Brynica to nie granica” oraz Stowarzyszenie „Żywiecki Raj”. Każda z grup promowała swój obszar działania oraz swoje produkty
regionalne i lokalne. W pierwszych dniach targów dużym zainteresowaniem cieszyły się
produkty spożywcze m.in. oscypki, wędliny,
ogórki kiszone oraz chleb ze smalcem, przy-
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gotowane do degustacji przez „Żywiecki Raj”,
jak również pokaz wyrobów rękodzieła artystycznego. W tych dniach zwiedzającym umilano także czas grą na heligonce. Od 21 stycznia
br. odwiedzający targi mogli spróbować różnego
rodzaju wyrobów cukierniczych, takich jak: pierniki, babki, ciasto drożdżowe, ciastka owsiane
promowane przez LGD „Zielony Wierzchołek
Śląska” oraz skosztować ekologicznych soków
jabłkowych przygotowanych przez LGD „Brynica to nie granica”. Wśród prezentowanych produktów znalazły się również przyprawy, makarony oraz wyroby rękodzielnicze.
Udział w targach był doskonałą okazją do
wymiany doświadczeń, nawiązania współ-
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wykonawców. Zespoły zachwycały regionalnymi strojami ludowymi, a także wykonywanymi
kolędami, będącymi najczęściej własną komPrzegląd Zespołów Kolędniczych Kół Go- pozycją. Każdy zespół otrzymał pamiątkowy
dyplom.
spodyń Wiejskich Podbeskidzia 2014
Głównym celem Przeglądu Zespołów KoW dniu 26 stycznia 2014 roku odbył się V
Przegląd Zespołów Kolędniczych Kół Gospo- lędniczych było pokazanie oraz ochrona tradyń Wiejskich Podbeskidzia zorganizowany dycji i dziedzictwa kulturowego wsi, poprzez
z inicjatywy Rejonowego Związku Rolników, zaprezentowanie tradycyjnych pieśni, strojów,
Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, zwyczajów, a także innego dorobku kulturoweprzy współpracy z Sekretariatem Regionalnym go kół gospodyń wiejskich. Ponadto służy to
także promocji obszarów wiejskich i ich bogacKSOW Województwa Śląskiego.
W przeglądzie uczestniczyło 18 zespołów twa kulturowego, pozwalającej na zwiększenie
kolędniczych z woj. śląskiego i części Mało- atrakcyjności turystycznej regionu oraz intepolski, reprezentujących 5 powiatów i 8 gmin. gracji społeczności wiejskiej, połączonej z proKolędy i pastorałki zaprezentowało ponad 320 mocją zwyczajów świątecznych.
pracy międzynarodowej, jak również do promocji danego regionu.
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Konkursy kulinarne w ramach
„Kalendarza imprez regionalnych”
w 2013 r.
„Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, lokalną i regionalną
województwa warmińsko-mazurskiego” jest
cyklicznym przedsięwzięciem organizowanym
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na Warmii i Mazurach od 2010 roku. W 2013
roku zrealizowano dwanaście wydarzeń, mających na celu promowanie żywności opartej
na surowcach pochodzenia lokalnego oraz
propagowanie i pogłębianie
wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej Warmii, Mazur i Powiśla. Podobnie jak w latach
ubiegłych, podczas każdej z imprez odbywały się konkursy
kulinarne, które przyciągnęły
tłumy zwiedzających. Zebrana publiczność miała okazję
poznać różnorodność i bogactwo smaków lokalnych potraw
przygotowanych w oparciu
o surowce z regionu warmińsko-mazurskiego, jak również
obserwować zmagania konkursowe.
W ramach „Kalendarza imprez” w 2013 roku mieszkańcy
regionu Warmii i Mazur mieli okazję spróbować potraw
z dzika podczas Regionalnego
Festiwalu Kultury Łowieckiej
w Węgorzewie. Dania z kaczki oraz mięso gęsie królowało
w Nidzicy, podczas Regionalnego Festiwalu Potraw z Mięsa
Drobiowego. Miłośnicy innych
rodzajów mięsa mieli okazję do
ich degustacji podczas Regionalnego Festiwalu Potraw z Mięsa
Wieprzowego, Wołowego, Jagnięcego i Koziego, który odbył
WIOSNA 1/2014
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się w Mrągowie. Ryby z warmińsko-mazurskich
jezior promowano w Iławie podczas Regionalnego Święta Ryby. Kolejną imprezą, która przyciągnęła chętnych do spróbowania pysznych
kartaczy, był Regionalny Festiwal Pogranicza
Kartaczewo 2013 w Gołdapi. Wraz z końcem
lata w Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku odbyło się Re-

Wiejskich na lata 2007-2013.
Udział w Targach „Smaki regionów” w Poznaniu oraz w Targach Żywności Ekologicznej
i Tradycyjnej NATURA FOOD w Łodzi
Udział w targach to doskonała okazja do
wymiany poglądów i wskazania kierunków
zmian w zakresie polityki rolnej prowadzonej
na obszarach wiejskich przez samorząd wo-

gionalne Święto Ziół. Miłośnicy potraw z mleka mieli okazję do ucztowania podczas Święta
Mleka w Olecku. Natomiast w sierpniu w Lidzbarku Warmińskim odbył się finał regionalny
konkursów „Smaki Warmii, Mazur i Powiśla”.
Jesień zaowocowała Regionalnym Festiwalem
Runa Leśnego w Piszu, podczas którego uczestnicy konkursów przyrządzali dania z darów lasu.
W Ostródzie królowały ziemniaki podczas Regionalnego Festiwalu Potraw z Ziemniaków,
a w Ełku – miód podczas Regionalnego Święta
Miodu. Organizację wszystkich konkursów kulinarnych dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów

jewództwa warmińsko-mazurskiego. Uczestnictwo w jednych z największych w skali kraju
wydarzeniach targowych, tj. Targach „Smaki
Regionów” w Poznaniu oraz Targach NATURA FOOD w Łodzi, miało na celu promocję
produktów żywnościowych z regionu Warmii
i Mazur. Udział umożliwił również zaprezentowanie w jednym miejscu, w stosunkowo
krótkim czasie, naturalnej, tradycyjnej, lokalnej
i regionalnej żywności, mając na uwadze szerokie grono odwiedzających, zarówno z Polski,
jak i z innych krajów, jak również ofertę innych
uczestników targów.
Podczas wrześniowej edycji Targów „Smaki
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regionów” na stoisku Warmii i Mazur pokazano produkty członków sieci „Dziedzictwo
Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”. Były tam
m.in. ryby wędzone i przetwory z ryb, sery,
wędzonki i produkty mięsne, miody pitne oraz
piwa regionalne. Natomiast podczas październikowej edycji Targów Żywności Ekologicznej
i Tradycyjnej NATURA FOOD na stoisku regionalnym prezentowano naturalne lody, miody
oraz pieczywo.Udział w targach dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013.
Szkolenia i konferencja zorganizowane
przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
W listopadzie 2013 roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zorganizował jednodniowe szkolenie dotyczące zasad integrowanej ochrony roślin (19
listopada) oraz cykl szkoleń dla rolników z regionu Warmii i Mazur pn. „Promowanie zrów42 Biuletyn KSOW

noważonego rozwoju obszarów wiejskich i dobrych praktyk w gospodarce wodnej. Właściwe
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych” (29
października – 22 listopada). Pierwsze z nich
skierowane było do doradców rolniczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Łącznie udział w nim wzięło 97 doradców,
którzy zostali przygotowani do szerzenia wiedzy z zakresu stosowania zasad integrowanej
ochrony roślin, wynikających z postanowień
prawa UE. W szkoleniach dotyczących dobrych
praktyk w gospodarce wodnej uczestniczyły
natomiast w sumie 433 osoby – rolnicy i pracownicy lokalnych samorządów z 19 powiatów
województwa warmińsko-mazurskiego.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego był również organizatorem innego
cyklu szkoleń pn. „Upowszechnianie znajomości przepisów o ochronie zwierząt gospodarskich wśród rolników województwa warmińsko
-mazurskiego”, które odbyły się w terminie 15
października – 8 listopada 2013 roku. Udział
w nich wzięło 406 rolników. Kolejnym wyda-
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rzeniem była konferencja pn. „Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku – wybrane aspekty”, która odbyła się 27 listopada 2013 roku
w Olsztynie. Była ona skierowana przedstawicieli instytucji i organizacji rolniczych, rolników
i doradców. W konferencji wzięło udział 128

WWW.KSOW.GOV.PL

osób. Prelegentami byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Przedsięwzięcia zostały dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
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Konkurs „Przyjazna wieś”
W konkursie ogłoszonym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, którego celem jest nagradzanie
najlepszych projektów zrealizowanych na wsi przy
finansowym wsparciu Unii Europejskiej, 23 gminy
z Wielkopolski zgłosiły łącznie 26 projektów, z czego 15 w kategorii „infrastruktura techniczna” oraz
11 w kategorii „infrastruktura społeczna”.
W październiku odbyło się spotkanie Regionalnej
Komisji Konkursowej oceniającej zgłoszone projekty.

„Wzrost atrakcyjności Gminy Przemęt poprzez
zagospodarowanie terenów przyjeziornych
wraz z adaptacją obiektów historycznych na
cele turystyczne”. Projekt zrealizowano ze
środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Celem projektu była kompleksowa poprawa
infrastruktury turystycznej gminy na obszarze miejscowości: Przemęt, Perkowo, Osłonin,
Kaszczor oraz Wieleń, które położone są wokół

– Po raz kolejny Wielkopolanie pokazali jak
prawdziwa pasja i kreatywność przyczyniają
się do powstania innowacyjnych, nietuzinkowych przedsięwzięć integrujących lokalną społeczność – tymi słowami przywitał zebranych
laureatów Pan Tomasz Bugajski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
W kategorii „infrastruktura techniczna” finalistą konkursu została Gmina Przemęt za projekt

malowniczych jezior. Tereny te charakteryzują
się atrakcyjnym środowiskiem naturalnym, licznymi zabytkami świeckimi i sakralnymi, a także
znakomicie nadają się do wykorzystania na wypoczynek i rekreację dla turystów i mieszkańców gminy.
Rezultaty zakończonego projektu można
obserwować m.in. odwiedzając dawny zbór
ewangelicki w miejscowości Kaszczory. Dzięki
środkom unijnym wyremontowano budynek
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i zaadaptowano go na centrum kulturalno-turystyczne gminy. Obiekt stał się miejscem
wystaw, konferencji i koncertów. Jest jednym z unikatowych projektów w Polsce, który
umożliwił adaptację dawnego budynku sakralnego na cele świeckie.
Na wysoką ocenę Komisji wpływ miało modelowe zwiększenie walorów turystycznych
regionu, poprzez rozbudowę ogólnodostępnej
infrastruktury. W ramach projektu oddano także do użytku m.in. boisko wielofunkcyjne, plac
zabaw, ścianę wspinaczkową, siłownię na wolnym powietrzu oraz plażę wraz z promenadą,
obsadzoną bujną zielenią. Całość projektu jest
spójna, przemyślana i innowacyjna.
W kategorii „infrastruktura społeczna” pierwsze miejsce zdobyła Gmina Borek Wielkopolski
za projekt „Moja miejscowość na portalu internetowym – Internetowe Kroniki Wsi (przygotowanie systemu informatycznego i szkolenie
dla mieszkańców terenów wiejskich)”. Projekt
zrealizowany został w ramach Inicjatywy Leader
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Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
„Internetowe kroniki wsi” są nowoczesnym
systemem połączonych ze sobą witryn internetowych wszystkich sołectw z terenu gminy Borek Wielkopolski. Celem projektu było
stworzenie platformy jako nośnika przekazu,
a końcowym efektem jest funkcjonujący z powodzeniem portal społeczności wiejskich redagowany przez samych mieszkańców wsi. Kroniki zawierają nie tylko opis zdarzeń i historii wsi,
ale służą również do szybkiego kontaktowania
się z mieszkańcami. Projekt przyczynił się do
aktywizacji i integracji społeczności wiejskiej.
Serwis dostępny jest pod adresem www.kronikiwsi.powiatgostyn.pl.
– Jest to już piąta edycja konkursu „Przyjazna
Wieś”. Wszystkie nadesłane projekty do konkursu są najlepszym przykładem dobrze wykorzystywanych funduszy unijnych – podsumował Pan Tomasz Bugajski, członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego.
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Ostatecznie projekt „Internetowe kroniki wsi”
zrealizowany przez Gminę Borek Wielkopolski zdobył I miejsce w kraju w konkursie Przyjazna Wieś,
w kategorii infrastruktura społeczna. Serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
W rogalach świętomarcińskich łatwo się
zakochać…
Rogal z nadzieniem z białego maku jest tradycyjnie przygotowywany w Poznaniu oraz
w większości powiatów województwa wielkopolskiego z okazji dnia św. Marcina, który jest
obchodzony 11 listopada. Jest on także pierwszą
specjalnością z Wielkopolski, wpisaną w 2008
roku do unijnego rejestru produktów o chronionym oznaczeniu geograficznym, która stała się
tym samym prawdziwym symbolem kulinarnym
naszego regionu.
Organizowany od czterech lat Dzień Świętego Marcina jest największą imprezą promującą
Wielkopolskę w Brukseli. W wydarzeniu rokrocznie uczestniczą posłowie do Parlamentu Euro-

pejskiego, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, instytucji unijnych, europejskich regionów
i miast, a także polskie i belgijskie władze samorządowe. Każda kolejna edycja imprezy z roku na
rok cieszy się coraz większą popularnością.
Celem organizacji Dnia Świętego Marcina
jest przybliżenie tradycji związanych z Dniem
Niepodległości oraz zainteresowanie nimi odwiedzających gości. Jest to także okazja do
prezentacji wielkopolskich produktów regionalnych. Delegowana przez Sekretariat Regionalny KSOW wielkopolska grupa, składająca
się z przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania
„Puszcza Notecka”, wyróżnionej za aktywną
promocję regionu Wielkopolski, prezentowała w Brukseli dziedzictwo kulturowe i kulinarne Wielkopolski, m.in. regionalne, tradycyjne
produkty wysokiej jakości, stroje ludowe oraz
materiały promujące turystykę i kulturę wraz
z oryginalnymi projektami realizowanymi na
terenie LGD.

>> woj. zachodniopomorskie

Szkoła
Animatorów Wiejskich 2013
Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zorganizowało już po
raz trzeci cykl szkoleń pn. „Szkoła Animatorów
Wiejskich” (SAW), adresowanych do osób pracujących na co dzień w środowisku wiejskim,
w tym do sołtysów, członków Rad Sołeckich,
pracowników świetlic oraz osób aktywnych
społecznie, które chcą podnosić swoje kompetencje.
Trzecia edycja SAW jest wynikiem zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników, którzy
brali udział w jej poprzednich cyklach. Zależało
nam, aby z podstawowych zagadnień niezbędnych w pracy animatora – lidera przeszkolić
w naszym województwie jak najwięcej osób
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pracujących w środowisku wiejskim, dlatego
kolejna edycja przewidziana dla nowej grupy
uczestników, ma ten sam zakres tematyczny,
co we wcześniejszych cyklach. Celem szkolenia
było pogłębianie wiedzy uczestników na temat
mobilizowania mieszkańców małych społeczności do podejmowania i prowadzenia działalności społecznej poprzez poszukiwanie edukacyjno-społecznych metod rozwijania kapitału
społecznego, kulturowego i ludzkiego, ukierunkowanych na pobudzenie rozwoju przedsiębiorczości środowisk i wspólnot lokalnych.
W ramach SAW w okresie od 27 września
do 10 listopada 2013 roku odbyły się 4 moduły szkoleniowe. Moduły I, II i IV realizowane
WIOSNA 1/2014

>> woj. zachodniopomorskie

były w Czarnocinie i Goleniowie metodami aktywnymi, wykorzystując autorski program Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL. Wykłady podczas tych modułów
dotyczyły m.in. pracy lidera, rozwijania komunikacji w środowisku lokalnym, pracy w grupie,
potrzeb społeczności lokalnych, organizacji wydarzeń integracyjnych, inicjowania i rozwoju
organizacji pozarządowych, dobrych praktyk,
aktywizacji i współpracy lokalnej.
Natomiast w ramach modułu III odbył się wyjazd studyjny, podczas którego uczestnicy zapoznali się z dobrymi praktykami i działaniami animacyjnymi, realizowanymi na terenie Pomorza
Zachodniego.

WWW.KSOW.GOV.PL

Giełda dobrych praktyk LGD Pomorza Zachodniego
Przedstawiciele lokalnych grup działania
z województwa zachodniopomorskiego oraz
beneficjenci projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, wzięli udział w spotkaniu pn. „Giełda
dobrych praktyk LGD Pomorza Zachodniego”,
które odbyło się w Różańsku w dniach 13-14
listopada 2013 roku.
Celem spotkania była wymiana poglądów, doświadczeń i prezentacja przez przedstawicieli
15 LGD z województwa zachodniopomorskiego najlepszych projektów współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW
na lata 2007-2013, które zrealizowane zostały
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na obszarze Pomorza Zachodniego. Ich zakres
dotyczył: małych projektów, tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz różnicowania
w kierunku działalności nierolniczej.
Pierwszego dnia uczestnicy wzięli udział
w wykładach na temat programu Leader w Polsce, możliwych zagrożeń w jego funkcjonowaniu, przyszłej perspektywie finansowej na lata
2014–2020 oraz w wykładzie dotyczącym

Następnie w trakcie dyskusji uczestnicy zastanawiali się w oparciu o przedstawione inicjatywy, czy w pełni odzwierciedlają one potrzeby
naszego województwa w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
Na zakończenie spotkania przedstawiciele
Wydziału PROW Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego podsumowali realizację PROW na lata 2007-2013

funkcjonowania LGD na Pomorzu Zachodnim.
Podczas drugiego dnia spotkania poszczególne
LGD zaprezentowały na specjalnie przygotowanych stoiskach najlepsze projekty zrealizowane
na swoim obszarze działania, ze środków PROW
na lata 2007-2013. Projekty prezentowane były
za pomocą zdjęć, folderów oraz filmów. Dodatkowo była możliwość indywidualnych konsultacji dotyczących konkretnych zagadnień oraz
wymiana poglądów na temat każdego projektu.

przez LGD z Pomorza Zachodniego oraz przeanalizowali wraz z uczestnikami realizowane
przez poszczególne LGD programy naprawcze.
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Produkty z Pomorza Zachodniego podbiły
Berlin!
W dniach 17-26 stycznia br. odbyły się
w Berlinie Międzynarodowe Targi Gospodarki
Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa „Grüne Woche”. Targi w Berlinie to największe spoWIOSNA 1/2014
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tkanie producentów i przetwórców żywności
z całego świata poświęcone rolnictwu, konsumpcji żywności i ogrodnictwu.
Podczas berlińskiej wystawy przetwórcy i producenci z województwa zachodniopomorskiego
zaprezentowali swoje regionalne wyroby oraz
mieli okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych z partnerami
z całego świata. Targi dla wystawców to dosko-

twarzane od lat wedle oryginalnych receptur,
zaprezentowali lokalni przetwórcy, pszczelarze i producenci, a na zwiedzających czekały
wytwarzane naturalnymi metodami wędliny,
miody, przetwory, wyroby cukiernicze, soki ze
świeżych warzyw i owoców oraz wiele innych
produktów regionalnych. Dodatkowo w każdy weekend ekspozycję stoiska województwa

nałe miejsce do pozyskania nowych klientów,
wprowadzenia na rynek nowych produktów
i usług, a także okazja do poznania oczekiwań
przyszłych klientów.
Swoje unikatowe regionalne wyroby, wy-

zachodniopomorskiego urozmaicały występy
zespołów ludowych z naszego regionu, które
zostały wyłonione w ramach przeglądu kapel
ludowych podczas XXVI Barzkowickich Targów
Rolnych Agro Pomerania 2013.
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