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Przedsięwzięcia zaplanowane
przez Sekretariaty Regionalne KSOW
w okresie od 15 lipca do 14 października
woj. lubuskie
•
21 lipca – Przegląd Zespołów Śpiewaczych 2012 – Kolsko
•
9 września – Dożynki Wojewódzkie – Szprotawa
•
9 września – Finał konkursu„Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2012” – Szprotawa
•
7 października – Hubertus 2012 – Złotnik
woj. mazowieckie
•
16-17 czerwca – Mazowieckie Dni Rolnictwa – Płońsk-Poświętne
•
24 czerwca – Festyn „Dzień Ziemi” – Pole Mokotowskie w Warszawie
•
16 września – Dzień Kukurydzy i Buraka – Płońsk-Poświętne
•
30 września – VII Jesienny Jarmark „Od pola do stołu” – Płońsk-Poświętne
woj. podkarpackie
•
15 lipca – wydarzenie pn. „Moja wieś moją małą ojczyzną” – Besko
•
I Festiwal Powiatów Bieszczadzkich „Karpackie Smaki” w Cisnej (15 lipca),
Baligrodzie (5 sierpnia), Lutowiskach (11 sierpnia)
•
22 lipca – Międzynarodowy Konkurs Jadła Tradycyjnego – Wielopole
Skrzyńskie
•
28-29 lipca – XVII edycja Targów Rzemiosła i Przedsiębiorczości AGROBIESZCZADY 2012 połączonych z Wystawą Owiec i Kóz – Lesko
•
5 sierpnia – Powiatowe Święto Chleba – Przeworsk
•
5 sierpnia – Festiwal Kultur i Kresowego Jadła – Basznia Dolna
•
5 sierpnia – Święto Pieroga w Będziemyślu – Będziemyśl
•
25-26 sierpnia – XII Pożegnanie Wakacji – Rudawka Rymanowska
•
2 września – Podkarpacki Konkurs Wieńca Dożynkowego – Radomyśl Wielki
•
2 września – Podsumowanie Konkursów: „Najlepsza pasieka 2012 w Dolinie
Strugu” i „Najlepszy miód w Dolinie Strugu” – Błażowa
•
8-9 września – Piknik z Konikiem Polskim – Trzcinica
•
9 września – POWIDLAKI 2012 – Krzeszów
•
16 września – Święto Pieczonego Ziemniaka – Olszanica
•
14 października – Międzynarodowa Biesiada KGW – Zarszyn

ciąg dalszy
na str. 52
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Szanowni Państwo,
FOT. GRZEGORZ ROGIŃSKI

od momentu uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej
Polska współdecyduje o kształtowaniu Wspólnej Polityki
Rolnej. Jesteśmy jednym z najbardziej aktywnych krajów
w prowadzonej na forum UE debacie na temat perspektyw WPR. Uwidoczniła to także prezydencja Polski w UE.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje liczne
spotkania bilateralne z ministrami rolnictwa krajów członkowskich UE oraz władzami KE, na których przekonuje
swoich partnerów do polskiego stanowiska w sprawie
przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej i rozwoju obszarów
wiejskich.
Miejscem wymiany poglądów na ten temat jest także Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Działania sieci są
między innymi nakierowane na dyskusję nad zmianami
Wspólnej Polityki Rolnej oraz nowymi wyzwaniami stojącymi przed europejskim rolnictwem, takimi jak: konkurencja, zmiany klimatyczne, energia odnawialna, bioróżnorodność oraz projekty innowacyjne. Debata publiczna
na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, prowadzona w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, pomaga w przebiegu rozpoczętego procesu legislacyjnego,
w którym zostaną wypracowane i przyjęte ramy prawne
dla WPR po roku 2013.
W poprzednim Biuletynie KSOW został przedstawiony stan prac nad reformą I filara Wspólnej Polityki Rolnej.
W tym numerze przyszła kolej na omówienie kierunków
zmian planowanych w II filarze WPR na nowy okres programowania.
W dniu 25 kwietnia 2012 r. Rada Ministrów podjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia przedłożonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Strategii zrównoważonego
rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa”. Dokument ten został
opracowany przy udziale szerokiego grona ekspertów
WWW.KSOW.GOV.PL

w oparciu o wyniki konsultacji społecznych i międzyresortowych oraz wyniki niezależnych ocen.
Jest to jedna z dziewięciu zintegrowanych strategii
rozwoju, które będą stanowiły podstawowe instrumenty realizacji aktualizowanej „Średniookresowej Strategii
Rozwoju Kraju” do 2020 r. oraz „Długookresowej Strategii
Rozwoju Kraju” do 2030 r.
Strategia będzie realizowana w latach 2012‑2020,
a głównym celem działań w niej zaplanowanych jest
poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym
rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju.
Cel główny oraz cele szczegółowe zostały zaprojektowane
pod kątem wykorzystania potencjałów i znoszenia barier
rozwojowych, w oparciu o pięć kluczowych zagadnień,
tj. kapitał ludzki, jakość życia, bezpieczeństwo, konkurencyjność i środowisko.
Strategia posłuży m.in. do ukierunkowania wsparcia
w ramach polityk UE, w tym Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności, na rozwój obszarów wiejskich w nowej
perspektywie finansowej UE 2014‑2020.
Przedstawiona w dokumencie koncepcja opiera się na
zasadzie zrównoważonego rozwoju oraz wielofunkcyjności obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa. Treść „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa”
oraz wyniki konsultacji zostały udostępnione na stronie
www.minrol.gov.pl.

Marek Sawicki
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
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Kształt II filara WPR po roku 2013 (część II)

>>

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013
dotyczy jej trzech zasadniczych części – płatności
bezpośrednich (I filar), interwencji rynkowej (I filar)
oraz rozwoju obszarów wiejskich (II filar). W ostatnim
wydaniu biuletynu KSOW1 przedstawiliśmy Państwu
propozycję legislacyjną Komisji Europejskiej co do
przyszłości I filara. Pozostaje zatem odpowiedzieć na
pytanie o kształt rozwoju obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014‑2020.
Propozycja reformy rozwoju obszarów wiejskich po
2013 r. przedstawiona została w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW).

Wzrost znaczenia rozwoju obszarów
wiejskich
Analizując ewolucję WPR, która miała miejsce od początku jej funkcjonowania, można stwierdzić, że jest
ona coraz silniej utożsamiana z polityką wobec obszarów wiejskich. Potrzeba włączenia do WPR odpowiedzi na nowe wyzwania stojące przed rolnictwem,
takie jak zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo żywnościowe czy perturbacje ekonomiczne, powoduje
konieczność rozbudowy II filara.

Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej

Trzeba jednak zauważyć, że w kolejnej perspektywie finansowej nowym zadaniom nie będzie
towarzyszyć dodatkowe finansowanie. Dokładna
kwota finansowania II filara nie jest jeszcze znana,
niemniej w propozycjach budżetowych UE na okres
2014‑2020 przewidziano utrzymanie nominalnej
kwoty wydatków na WPR na poziomie z 2013 r.
Wydatki na WPR ogółem
w budżecie na 2014‑2020 (mld euro)

435,5

Filar I

317,2

Filar II

101,2

Fundusze dodatkowe

17,1

Chociaż głównymi beneficjentami WPR pozostają
rolnicy, to konieczność przekształcenia polityki sektorowej w zintegrowaną politykę rozwoju obszarów
wiejskich przestała w ostatnim czasie budzić wątpliwości. Terytorialne zorientowanie polityki rozwoju
obszarów wiejskich wymagało jej silniejszego niż
dotychczas zintegrowania z każdą inną polityką (regionalną, spójności, środowiskową, społeczną) realizowaną na poziomie unijnym i krajowym. Z tego
względu jedną z najważniejszych zmian w polityce
dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r.
jest powiązanie z polityką spójności przez włączenie tych zagadnień we Wspólne Ramy Strategiczne
i Umowę Partnerską. Ponadto polityka rozwoju obszarów ukierunkowana zostanie na cele strategii
Europa 2020.

Cele, priorytety i działania w polityce
rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r.
W propozycji rozporządzenia określono trzy cele
przekrojowe dla rozwoju obszarów wiejskich: konkurencyjność rolnictwa, zrównoważone zarządzanie
zasobami naturalnymi, zrównoważony rozwój tery1
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torialny obszarów wiejskich, które przekładają się na sześć następujących priorytetów:
1. ułatwianie transferu wiedzy i innowacji;
2. poprawa konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstw
rolnych;
3. poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie;
4. odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od
rolnictwa i leśnictwa;
5. wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną;
6. zwiększanie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
Priorytetom podporządkowane zostały z kolei
instrumenty przewidziane w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020. Tym samym
w nowym PROW nie będzie dotychczasowych czterech osi. Każde działanie w ramach PROW ma służyć
realizacji co najmniej jednego z sześciu wyżej wymienionych priorytetów. Działania w nowym PROW,
zaproponowane w rozporządzeniu, są następujące:
• transfer wiedzy oraz działania informacyjne;
• usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania
gospodarstwem rolnym;
• systemy jakości produktów rolnych i środków
spożywczych;
• inwestycje w środki trwałe;
• przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof
oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych;
• rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej;
• podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich;

WWW.KSOW.GOV.PL

RYS. PAULINA OLESIŃSKA

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę rentowności lasów;
tworzenie grup producentów;
instrument rolnośrodowiskowoklimatyczny;
rolnictwo ekologiczne;
płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności
związane z ramową dyrektywą wodną;
płatności dla obszarów z tytułu obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami;
dobrostan zwierząt;
usługi leśnośrodowiskowe i klimatyczne oraz
ochrona lasów;
współpraca;
zarządzanie ryzykiem.

Nowe i zmienione elementy PROW
na lata 2014‑2020
Wiele z wyżej wymienionych instrumentów obejmuje te same działania co dotychczas, zostały one
tylko inaczej pogrupowane, a ich liczba pozornie
zmniejszona (z ok. 40 do 20).
Zupełnie nowe są trzy instrumenty zarządzania
ryzykiem, obejmujące ubezpieczenia, fundusze
wzajemne oraz instrument stabilizacji dochodów. Zasady dotyczące subsydiowania ubezpieczeń
upraw zwierząt i roślin, a także subsydiowania funduszy wspólnego inwestowania dotyczących chorób
Biuletyn KSOW
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zwierząt i roślin oraz incydentów środowiskowych
nie zmieniły się. Źródło ich finansowania przeniesiono natomiast w nowym okresie programowania z filara I do II. Instrument stabilizacji dochodów będzie
realizowany za pośrednictwem funduszy wspólnego inwestowania w postaci rekompensat dla rolników, wypłacanych w razie spadku ich indywidualnych dochodów powyżej 30% średnich dochodów
z trzech poprzedzających lat (lub trzech lat z pięciu
poprzednich z pominięciem skrajnych). Istotnym elementem proponowanego instrumentu jest definicja
dochodu, która obejmuje wszystkie przychody rolników uwzględniające również różne formy wsparcia,
pomniejszone o poniesione koszty. Podstawową
barierą korzystania z tego narzędzia będzie fakt, że
w ramach Unii Europejskiej nie funkcjonuje jednolity
system podatku dochodowego w rolnictwie, a właśnie na danych systemu podatkowego oparta jest
konstrukcja tego instrumentu.
Projekt rozporządzenia przewiduje kontynuację
wspierania sieci obszarów wiejskich (europejskich
i krajowych) i poszerzenie ich roli w zakresie upowszechniania informacji o programach rozwoju obszarów wiejskich. Komisja proponuje ponadto utworzenie
Europejskiej Sieci Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Partnerstwa ds. Innowacji (EPI).
Cel operacyjny EPI to m.in. budowanie pomostów między nowatorskimi badaniami i technologiami a zainteresowanymi stronami, w tym rolnikami, przedsiębiorstwami, podmiotami branżowymi, podmiotami
świadczącymi usługi doradcze i organizacjami pozarządowymi. Europejskie partnerstwo innowacyjne
będzie obejmowało wiele etapów: od podstawowego
procesu badawczego i upowszechniania wyników badań, po opracowywanie produktów i technik oraz ich
wprowadzenie do procesu produkcyjnego. Za realizację działań innowacyjnych odpowiedzialne będą grupy
operacyjne – główne podmioty wykonawcze, składające się z rolników, naukowców, doradców, organizacji
pozarządowych lub przedsiębiorstw. Grupy operacyjne
będą powstawały wokół konkretnych tematów i będą
realizowały projekty mające na celu testowanie i stosowanie innowacyjnych praktyk, procesów, produktów,
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usług i technologii. Działania na rzecz innowacji mają
być dodatkowo wsparte tzw. nagrodą za innowacyjną
współpracę lokalną na obszarach wiejskich.
Inne zmiany we wsparciu rozwoju obszarów wiejskich obejmują rezygnację z premii zalesieniowej
i rent strukturalnych, rozszerzenie programu rolnośrodowiskowego o element klimatyczny – program
rolnośrodowiskowoklimatyczny oraz wydzielenie
rolnictwa ekologicznego jako oddzielnego działania. Ponadto wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) ma być
zastąpione płatnościami dla obszarów z naturalnymi utrudnieniami (ONU) w II filarze. Obszary ONU
wyznaczane będą na podstawie nowych kryteriów
biofizycznych, przy czym nowe kryteria delimitacji
nie dotyczą obszarów górskich i obszarów o specyficznych utrudnieniach naturalnych (ich sposób wyznaczania pozostaje bez zmian).
Zgodnie z propozycją rozporządzenia Europejski
Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich może
współfinansować ogólnokrajowe lub regionalne programy rozwoju obszarów wiejskich. Nowością jest
dopuszczenie realizacji podprogramów tematycznych o wyższym poziomie unijnego wsparcia, np.
młodzi rolnicy, małe gospodarstwa, obszary górskie,
krótkie łańcuchy dostaw.
Reforma podkreśla wielofunkcyjny charakter WPR,
która obejmuje zagadnienia takie jak żywność, środowisko, energia, obszary wiejskie. W ramach WPR
coraz mniej decyduje się o tym, czy i ile się produkuje, a coraz bardziej o tym, w jaki sposób gospodaruje
się zasobami. Pamiętajmy, że omawiane propozycje
KE mogą jeszcze ulec zmianom, aczkolwiek prawdopodobnie niewielkim. Potrzeby dofinansowywania
w Polsce przemian strukturalnych na wsi, realizowanych głównie w ramach II filara WPR, nie trzeba
udowadniać. Należy jednocześnie podkreślić, że budżet na II filar w Polsce stanowi około połowy sumy
środków przekazywanych w ramach WPR na polską
wieś. Dlatego wszelkie zmiany w kształcie II filara są
dla nas bardzo istotne.
Opracowanie: Aleksandra Chlebicka
SAEPR/FAPA
LATO 2/2012

>> PLAN DZIAŁANIA SC KSOW 2010-2011 — PODSUMOWANIE

Efekty realizacji „Planu działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na lata 2010‑2011”

>>

31 grudnia 2011 roku zakończyła się realizacja
drugiego już dwuletniego planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Doświadczenia zebrane w trakcie realizacji jego pierwszej edycji w latach
2008‑2009 pozwoliły na znaczną aktywizację działań
w latach 2010‑2011.
W proces budowy „Planu działania Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich na lata 2010‑2011” włączonych
zostało wiele podmiotów aktywnie zaangażowanych w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Były
to przede wszystkim samorządy województw, gmin
i powiatów, organizacje branżowe, izby rolnicze,
instytuty resortowe, organizacje pozarządowe, jednostki badawczo‑rozwojowe i ośrodki doradztwa
rolniczego. Wysiłki partnerów KSOW oraz pracowników sekretariatów regionalnych KSOW i Sekretariatu Centralnego zostały skoncentrowane na
przygotowaniu planu działania uwzględniającego
interesy wszystkich stron oraz ustaleniu optymalnego pakietu zadań, poprzez które realizowane będą
cele KSOW. Sekretariaty regionalne KSOW, budując
swoje plany działania, zwracały szczególną uwagę
na potrzebę należytego przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów planów, tak aby w pełni
odzwierciedlały one potrzeby społeczności w regionach. Przyjęty tryb pracy pozwolił na zidentyfikowanie wielu ciekawych inicjatyw na wszystkich
poziomach: lokalnym, regionalnym i centralnym.
Przedsięwzięcia, jakie podjęto, nakierowane zostały
na propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem poszanowania lokalnych tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego
wsi.
W ramach „Planu działania KSOW na lata 2010
‑2011” były realizowane następujące priorytety.
1. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
z uwzględnieniem ochrony środowiska.
WWW.KSOW.GOV.PL

2.

Lokalna tradycja jako element rozwoju obszarów wiejskich w regionach polskich.
3. Wzmacnianie rozwoju lokalnego poprzez
zwiększanie efektywności realizacji lokalnych
strategii rozwoju.
4. Aktywizacja i wzmacnianie działań partnerów
sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
5. Wzmocnienie systemu oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Plan działania KSOW na lata 2010‑2011 został pozytywnie zaopiniowany na II posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w dniu
24 listopada 2009 r. (uchwała nr 5 z dnia 24 listopada
2009 r.), a następnie zatwierdzony przez Podsekretarza Stanu w MRiRW, działającego z upoważnienia
ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
Indykatywny budżet „Planu działania Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010‑2011” wynosił
53 548 634,91 zł. Wykorzystanie tego budżetu przez
sekretariaty regionalne było zróżnicowane.
W wyniku realizacji „Planu działania KSOW na
lata 2010‑2011” najwięcej środków wykorzystano
w sekretariatach regionalnych następujących województw: kujawsko‑pomorskiego – 92,69% (3 306
781,14 zł), podlaskiego – 92,42% (1 533 338,43 zł),
wielkopolskiego – 91,59% (2 173 439,92 zł) oraz podkarpackiego – 91,38% (2 313 341,09 zł).
Wykorzystanie środków w pozostałych sekretariatach kształtowało się na poziomie od 64% do prawie
90%.
Sekretariat Centralny KSOW z indykatywnym budżetem 13 704 500,00 zł wykorzystał środki finansowe na realizację projektów w kwocie 11 744 520,18 zł,
co stanowi 85,70%.
Stan wykorzystania środków całego planu działania kształtuje się na poziomie 82,60%.

Biuletyn KSOW
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Zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
krajowej sieci obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 53, poz.
436), w ramach „Planu działania KSOW na lata 2010
‑2011” realizowanych było 7 działań obligatoryjnych.
Poniżej na wykresie przedstawiony został podział
budżetu na realizację działań obligatoryjnych.

1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji
na ich temat
2. P rzeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i know‑how
3. P rzygotowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania
4. Z arządzanie Siecią
5. P omoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej
6. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej
7. Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich

Największe środki zostały zaplanowane na realizację dwóch pierwszych działań. Budżet działania nr 1
wynosił 12 060 543,70 zł, a działania nr 2 – 20 076
321,19 zł. Stanowi to odpowiednio 22,52% i 37,49%
całego budżetu planu działania. Łącznie na te działania przypadło 60% całego budżetu.
Na działanie nr 3 przypadało 2 821 866,36 zł, co
stanowi ponad 5,27% budżetu, na działanie nr 4 –
4 071 898,00 zł (7,60%), na działanie nr 5 – 7 853
575,98 zł (14,67%), na działanie nr 6 – 4 100 867,92
zł (7,66%), natomiast budżet działania nr 7 wynosił
2 563 561,76 zł (4,79%).
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Należy podkreślić, że od chwili utworzenia KSOW
ma charakter otwarty. W proces realizacji zaplanowanych działań włączane są struktury administracyjne
(na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym)
oraz zainteresowane podmioty działające na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich, które mają w sposób
bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
O otwartości KSOW świadczy stale rosnąca liczba
zarejestrowanych partnerów KSOW, których liczba
na koniec 2011 roku wyniosła 1760.
Z informacji zawartych w sprawozdaniach wynika, że na koniec 2011 roku najwięcej partnerów ma
sekretariat regionalny województwa opolskiego –
163 partnerów, województwa wielkopolskiego – 161
partnerów oraz województwa małopolskiego – 155
partnerów.
W porównaniu z 2010 rokiem nastąpił wzrost
liczby partnerów o 287. Na wykresie przedstawiona
została liczba partnerów KSOW w podziale na sekretariaty regionalne.
Największą grupę partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich stanowią samorządy gminne – 599
partnerów. Samorząd powiatowy to 45 partnerów
KSOW. Drugą najliczniejszą grupę stanowią lokalne grupy działania (LGD) – łącznie 278 partnerów.
Trzecia najliczniejsza grupa partnerów to stowarzyszenia – 270 partnerów (z wyłączeniem lokalnych
grup działania). Do bazy partnerów wpisały się 45
fundacje, 13 towarzystw, 35 uczelni wyższych, 21
szkół średnich, 17 banków (z czego 16 banków to
banki w województwie świętokrzyskim). 37 partnerów zalicza się do sektora administracji publicznej.
Najmniejsza grupa partnerów Krajowej Sieci to kościoły i związki wyznaniowe – 1 partner. Dość dużą
grupę partnerów KSOW stanowią organizacje branżowe – 104 partnerów. Izby rolnicze to 19 partnerów, instytuty resortowe – 11 partnerów, jednostki
rozwojowo‑badawcze – 14 partnerów. Ośrodki doradztwa rolniczego to 18 partnerów. Dalej: służby
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ochrony przyrody – 9, porozumienia – 9, przedsiębiorcy – 101, osoby fizyczne – 28.
Wskaźniki rezultatów są miarą odzwierciedlającą
działalność Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Sprawozdanie z realizacji „Planu działania KSOW na lata
2010‑2011” pokazuje, że w latach 2010‑2011 zorganizowano: 515 konferencji, seminariów i innych spotkań, 124 różnego rodzaju konkursy, 94 wyjazdy studyjne. Ponadto 160 imprez targowych promujących
produkty regionalne. Ze zrealizowanych w latach
2010‑2011 ww. projektów 207 służyło bezpośrednio
identyfikacji i przeniesieniu dobrych praktyk, 59 dotyczyło promocji innowacyjności, a 53 promowaniu
rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej.
W tabeli na str. 8 przedstawione zostały szczegółowe wskaźniki rezultatów z realizacji „Planu działania
KSOW na lata 2010‑2011”.
Analizy zebranych informacji pokazują, że w latach 2010‑2011 nastąpiło dalsze przyspieszenie
aktywności KSOW w Polsce. Różnorodność organizowanych, współorganizowanych i dofinansowywanych projektów zrealizowanych w ramach „Planu
działania KSOW na lata 2010‑2011” była ogromna.
Już w tej chwili można stwierdzić, że działalność
KSOW dobrze służy integracji środowisk wiejskich, co
przekłada się między innymi na podniesienie pozioWWW.KSOW.GOV.PL

mu aktywności mieszkańców wsi, podniesienie ich
świadomości i wiedzy w zakresie m.in. dziedzictwa
kulturowego, ochrony środowiska oraz inicjowania
przedsięwzięć społeczno‑gospodarczych. Krajowa
Sieć Obszarów Wiejskich, powiązana z siecią europejską, jest instrumentem wymiany dobrych praktyk
w zakresie realizacji projektów służących rozwojowi
lokalnemu i regionalnemu, pomiędzy państwami
członkowskimi UE na poziomie lokalnym, regionalnym jak i krajowym. Najlepsze zrealizowane projekty
w ramach programów UE w zakresie działań infrastrukturalnych rozpowszechniane są między innymi,
poprzez organizowany od 2010 r. konkurs „Przyjazna
wieś”. Należy podkreślić, że zapewnienie mieszkańcom obszarów wiejskich, korzystającym z pomocy
w ramach programów UE, informacji o najlepszych
projektach finansowanych ze środków UE wspomaga podejmowanie decyzji inwestycyjnych, które
zapewniają zrównoważony rozwój wsi, ład architektoniczny i zachowanie piękna krajobrazu.
KSOW stała się też jednym z ważniejszych promotorów ochrony dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i tradycji na obszarach wiejskich. Sekretariaty
regionalne przeprowadziły wiele ciekawych imprez
związanych m.in. z zachowaniem zwyczajów i kultywowaniem obrzędów religijnych, np. adwentowych,
wigilijnych, bożonarodzeniowych czy wielkanocBiuletyn KSOW
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Należy podkreślić, że działania
związane z poprawą jakości życia
na obszarach wiejskich, ochroną
Liczba uczestników szkoleń/seminariów
14 466
dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego, w tym także tradycji
Liczba konferencji
166
3 536 866,28
lokalnych i dziedzictwa kulinarLiczba uczestników konferencji
19 155
nego, zapobiegają degradacji
Liczba zorganizowanych konkursów
124
1 805 581,89
wsi i są drogą do jej zrównowaLiczba uczestników konkursów
4 207
żonego rozwoju oraz aktywnego
Liczba zorganizowanych wyjazdów
udziału mieszkańców w życiu
94
4 350 853,63
studyjnych
wsi.
Liczba uczestników wyjazdów studyjnych
3 125
Analizy działalności KSOW
Liczba zorganizowanych targów/wystaw
160
5 379 720,20
pokazały również, że KSOW odgrywa niebagatelną rolę w upoLiczba uczestników targów/wystaw
b. duże; charakter otwarty imprez
wszechnianiu wiedzy o realizoLiczba pozostałych spotkań
122
767 760,90
wanych programach pomocy
Liczba uczestników pozostałych spotkań
2 301
UE. Liczne szkolenia, sympozja,
Materiały informacyjno‑promocyjne (np.
konferencje i wyjazdy studyjne
3 797 064,72
publikacje, gadżety, media)
pomagają beneficjentom w doEkspertyzy i analizy
17
821 057,77
brym przygotowaniu wniosków
Liczba projektów służących identyfikacji
o pomoc, a realizowane projek207
i przeniesieniu dobrych praktyk
ty są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju obszarów
Liczba projektów w zakresie
59
wiejskich.
innowacyjności
W ramach działalności KSOW,
Liczba projektów w zakresie agroturystyki
53
w
dniu
18 stycznia 2010 r., urui turystyki wiejskiej
chomiony został portal internenych. Specjalnie dla dzieci i młodzieży organizowane
towy, udostępniony dla użytbyły konkursy malarskie i fotograficzne oraz olimpia- kowników pod adresem www.ksow.gov.pl. Portal
dy o tematyce rolniczej i wiedzy o Unii Europejskiej. jest podstawowym narzędziem służącym do efekOchrona dorobku polskiej wsi oraz kultywowanie tywnego i szybkiego przekazywania informacji i wietradycji i obyczajów jest ważnym czynnikiem aktywi- dzy na temat rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
zacji mieszkańców wsi. Jest to także istotny element i w Europie oraz budowania sieci kontaktów pomięwspierający rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki dzy partnerami sieci i innymi podmiotami zaangaoraz pełnienia przez obszary wiejskie funkcji osie- żowanymi w działania na rzecz rozwoju wsi. Forum
dleńczych.
dyskusyjne służące zamieszczaniu opinii, użyteczne
Najlepsze projekty zrealizowane w ramach środ- linki do innych stron i bogate bazy danych to kolejne
ków KSOW oraz najlepsze projekty zrealizowane elementy portalu.
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
W ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów
lata 2007‑2013, były promowane poprzez kampanię Wiejskich od 2010 r. raz na kwartał wydawany jest
w Polskim Radio. Łącznie zrealizowano 20 audycji. Biuletyn KSOW, który jest dostępny także na portalu
Ponadto zrealizowano 34 krótkie filmy promujące KSOW. Podjęte działania związane z wydawaniem
przykłady zrealizowanych projektów.
Biuletynu KSOW w ramach zadań Sekretariatu CenWskaźnik
Liczba szkoleń/seminariów
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Liczba
227

Koszt
2 802 969,75
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tralnego KSOW w Polsce wpisują się w ogólną politykę rozwoju sieci obszarów wiejskich w krajach UE.
Praktyka pokazała, że Biuletyn KSOW służy przede
wszystkim lepszemu przepływowi informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi
na rzecz budowy sieci obszarów wiejskich w Polsce.
Biuletyn stał się także forum aktywnej wymiany dobrych praktyk, wiedzy i doświadczeń na temat wdrażania programów i projektów służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.
Od stycznia 2012 r. realizowany jest nowy „Plan
działania KSOW na lata 2012‑2013”.
Zadania zapisane w planie działania na szczeblu
centralnym realizuje Fundacja Programów Pomocy
dla Rolnictwa FAPA, która przejęła część zadań Sekretariatu Centralnego KSOW.
Na mocy umowy zawartej w dniu 6 października
2011 r. pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
a Fundacją Programu Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Minister powierzył Fundacji wykonywanie zadań
Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich w zakresie zapewnienia funkcjonowania
KSOW.
Zgodnie z zawartą umową wykonywanie przez
FAPA zadań SC KSOW obejmuje:
1. identyfikację podmiotów o ogólnokrajowym
zasięgu działania, z którymi współpracuje się
w ramach KSOW;
2. zapewnienie w ramach KSOW wymiany informacji i doświadczeń na temat rozwoju obszarów wiejskich;
3. realizację planu działania w zakresie dotyczącym zadań Sekretariatu Centralnego;
4. zapewnienie współpracy z komitetem koordynacyjnym Europejskiej Sieci, o którym
mowa w art. 1 ust. 1 decyzji 2008/168/WE,
oraz współpracy międzynarodowej z krajowymi sieciami rozwoju obszarów wiejskich
funkcjonującymi w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej i współpracy międzynarodowej z innymi podmiotami;

5.

zapewnienie obsługi posiedzeń Grupy Roboczej ds. KSOW;
6. przygotowanie projektu rocznego sprawo
zdania z realizacji planu działania w zakresie
dotyczącym zadań Sekretariatu Centralnego;
7. współudział w kontroli działań realizowanych
w planie działania w województwie.
Identyfikacja podmiotów o ogólnokrajowym
zasięgu działania odbywa się w dalszym ciągu we
współpracy z sekretariatami regionalnymi KSOW
oraz w oparciu o rozpoznanie przeprowadzone
przez Fundację wśród podmiotów działających na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Na stronie portalu
KSOW dostępna jest baza partnerów KSOW oraz formularz zgłoszeniowy dla podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich.
Fundacja realizuje plan działania zgodnie z procedurą opracowaną przez FAPA na podstawie wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z tymi
wytycznymi Fundacja prowadzi nabór wniosków na
projekty realizowane w ramach planu działania.
Wyboru dokonuje komisja powołana w tym celu
przez dyrektora Fundacji. W skład komisji wchodzi
8 osób: przewodniczący wskazany przez Fundację
w porozumieniu z Ministrem, trzy osoby wskazane przez Ministra, dwóch przedstawicieli Fundacji,
w tym jeden pełniący obowiązki zastępcy przewodniczącego, przedstawiciel Komitetu Monitorującego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przedstawiciel Grupy Roboczej. Lista wszystkich projektów
przyjętych do realizacji zamieszczana jest na portalu
KSOW. Następnie Fundacja wybiera wykonawcę projektu, z którym podpisuje umowę. W ramach pierwszego naboru wniosków, w konkursie na projekty do
realizacji w ramach „Planu działania SC KSOW na lata
2012‑2013”, do Fundacji FAPA wpłynęły 184 projekty.
Do realizacji przyjęto 50 z nich. W drugim naborze,
który zakończył się 7 maja br. roku, beneficjenci złożyli 11 wniosków.
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

WWW.KSOW.GOV.PL
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Najbardziej roztańczona
i rozśpiewana wystawa

>>
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Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, które już po raz czwarty
odbyły się w Kielcach, są wyjątkowym wydarzeniem.
Każdy, kto od 20 do 22 kwietnia odwiedził hale targowe, miał możliwość, aby w jednym miejscu i czasie
obejrzeć prezentowane przez regiony uroki obszarów wiejskich. Soczysta kolorystyka stoisk, intensywne zapachy, a nade wszystko rozbrzmiewająca
ze wszystkich stron muzyka zespołów folklorystycznych – wszystko to kojarzyło się z wakacyjnym wypoczynkiem z dala od cywilizacji miast, codziennej
pracy, monotonii i zgiełku.
Wykorzystując występy zespołów ludowych, wyroby rękodzielnicze i kulinarne, 140 wystawców promowało swoje turystyczne bogactwo. Odwiedzający
targi mieli niepowtarzalną okazję do zapoznania się
z propozycjami spędzania czasu wolnego na polskiej
i europejskiej wsi.
Oficjalnego otwarcia targów dokonała Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Sportu i Turystyki wraz z Andrzejem Butrą, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Adamem Jarubasem, Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego oraz Andrzejem Mochoniem,

Prezesem Zarządu Targów Kielce. W uroczystości
otwarcia udział wzięli również goście – dr Andrzej
Hałasiewicz z Kancelarii Prezydenta RP, Bartłomiej
Walas, Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Jarosław Słoma, Wicemarszałek Województwa
Warmińsko‑Mazurskiego oraz Malvína Gondová, Dyrektor Słowackiej Sieci Obszarów Wiejskich.
Wyjątkowego charakteru tegorocznej edycji
Targów AGROTRAVEL nadał patronat honorowy

Uroczyste otwarcie AGROTRAVEL 2012

Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta

Biuletyn KSOW

ŹRÓDŁO: FOT. MRIRW

Wszędzie obecni muzykanci

FOT. MRIRW

ŹRÓDŁO: FOT. MRIRW
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Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Dr Andrzej Hałasiewicz witając gości
w imieniu prezydenta, powiedział, że AGROTRAVEL
są „odpowiedzią na nowe wyzwania, potrzeby, pytania i transformacje, jakie są udziałem polskiej wsi”.
Podkreślił, że wieś nieustannie się zmienia i ewoluuje; to miejsce, gdzie można zobaczyć z bliska efekty
tych przemian, a także dotknąć tego co tradycyjne.
Na terenach targowych spotkali się przedstawiciele krajowych i zagranicznych organizacji oraz instytucji wspierających rozwój usług turystycznych
na obszarach wiejskich. Licznie reprezentowane
były województwa, oferujące najciekawsze atrakcje
turystyki wiejskiej i agroturystyki swojego regionu.
Uroki obszarów wiejskich promowane były przez:
urzędy marszałkowskie, regionalne sekretariaty Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, ośrodki doradztwa
rolniczego, regionalne organizacje turystyczne oraz
szerokie grono stowarzyszeń, gospodarstw agroturystycznych i lokalnych grup działania. Tegoroczną
nowością była obecność lokalnych grup rybackich,
których oferta prezentowana była pod patronatem
Departamentu Rybołówstwa w MRiRW.

Widowisko ludowe pn. „Wesele Warmińskie” w wykonaniu Folklorystycz‑
nego Zespołu Śpiewaczego „Reszelanie” z Reszla FOT. ROT WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

agroturystyczną. Poza halą wystawienniczą region
partnerski zaangażował się w organizację Gali Biesiadnej. Zastosowanie charakterystycznych dla tego
regionu elementów dekoracyjnych, serwowanie regionalnych potraw, jak również charakterystyczna
oprawa muzyczna, sprawiły, że uczestnicy przenieśli
się ze świętokrzyskiej ziemi do Krainy Tysiąca Jezior.
Podczas AGROTRAVEL 2012 nie mogło zabraknąć
wystawców zagranicznych. Walorami turystycznymi
swoich krajów kusili więc wystawcy z Węgier, Litwy
i Słowacji.
Krajem partnerskim na tegorocznych targach była
Republika Słowacji reprezentowana przez Słowacką Sieć Obszarów Wiejskich. Słowacja oferuje wiele
atrakcji dla turystów. Są to zarówno atrakcje kulturalne, przyrodnicze, jak i sportowo‑rekreacyjne. Słowacka wieś, dzięki dziewiczym zakątkom, bogactwu

Stoisko Departamentu Rybołówstwa w MRiRW z lokalnymi grupami
rybackimi ŹRÓDŁO: FOT. MRIRW

W tym roku, również po raz pierwszy, targi miały swojego partnera regionalnego. Tę rolę przyjął
Samorząd Województwa Warmińsko‑Mazurskiego.
Stoisko Warmii i Mazur przyciągało uwagę nowoczesnym i kolorowym wystrojem. Odwiedzający je
mieli możliwość zapoznać się z jakże bogatą ofertą
WWW.KSOW.GOV.PL

Stoisko kraju partnerskiego

ŹRÓDŁO: FOT. MRIRW
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gatunków roślin i zwierząt, znaleziskom archeologicznym oraz słynnym tradycjom folklorystycznym,
ma wiele do zaoferowania turystom. Sprzyja to rozwojowi ruchu turystycznego i agroturystyki. Na relatywnie niewielkim terytorium bowiem znajdują się
wysokie góry i głębokie doliny, wąwozy, unikatowe
jaskinie i skalne przepaści, wodospady, stawy górskie,
kryształowo czyste potoki i cenne źródła wód mineralnych, a także uzdrowiska i wiele innych atrakcji.
Różnorodne możliwości odpoczynku znajdą tu amatorzy sportów wodnych, zimowych oraz górskich1.
Delegacja polska zwiedzająca stoisko słowackie

ŹRÓDŁO: FOT. MRIRW

Podczas tegorocznej edycji Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało otwarte stoisko
informacyjno‑promocyjne. Odwiedzający targi
mieli możliwość uzyskania informacji między innymi na temat: przedsiębiorczości, agroturystyki, pozyskiwania funduszy unijnych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007‑2013,
przetwórstwa produktów rolnych oraz produktów
regionalnych, tradycyjnych i sygnowanych znakiem
PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność.
Słowackie rękodzieła

ŹRÓDŁO: FOT. MRIRW

Na stoisku słowackiej sieci można było zapoznać
się z bogatą ofertą, a także doświadczyć słowackiej
gościnności. Wystawcy kusili odwiedzających pokazami ludowych artystów i rzemieślników, charakterystycznymi dźwiękami zespołów folklorystycznych
oraz regionalnymi przysmakami.
Słowackie stoiska odwiedziła również polska delegacja, w której uczestniczył Andrzej Butra, podsekretarz stanu w MRiRW. Była to okazja do dwustronnych
rozmów na temat współpracy, jaka ma miejsce między obydwoma krajami. O wymianie doświadczeń
pomiędzy polską i słowacką siecią, w kontekście
rozwoju oferty agroturystycznej i turystyki wiejskiej
– przy wykorzystaniu produktów regionalnych i tradycyjnych – rozmawiano również na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1

12
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Promocja Programu PDŻ na stoisku MRiRW

ŹRÓDŁO: FOT. MRIRW

Prócz tego na stoisku ministerstwa zaprezentowana została idea wiosek tematycznych. Mieszkańcy
wsi dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z realizowaniem tego typu inicjatyw na swoim
terenie, m.in. związanymi z tworzeniem ofert takich wiosek. Odwiedzający stoisko mogli aktywnie
LATO 2/2012
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mianę informacji w zakresie licznych przedsięwzięć
turystycznych o istotnym znaczeniu dla efektywnej
i skutecznej polityki rozwoju obszarów wiejskich
w Europie.
Po raz pierwszy w Polsce podczas AGROTRAVEL
2012 zgromadzono elitarną grupę osób profesjonalnie zajmujących się turystyką wiejską w Europie. Na
towarzyszącą targom międzynarodową konferencję,

Wioski tematyczne na stoisku MRiRW

ŹRÓDŁO: FOT. MRIRW

uczestniczyć w różnego rodzaju grach i zabawach
oraz w warsztatach rękodzielniczych i żonglerskich.
Ponadto, jak co roku, na stoisku ministerstwa
prowadzona była promocja szkół rolniczych działa-

Honorowi goście międzynarodowej konferencji

Przedstawiciele szkoły rolniczej z Kowala

ŹRÓDŁO: ZS CKR W KOWALU

jących pod nadzorem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Tym razem młodzież z Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
w Kowalu zachęcała do skorzystania z oferty edukacyjnej szkół rolniczych. Na stoisku nie zabrakło
produktu regionalnego, „kręciołków spod Kowala”,
które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem
zwiedzających.
Targi AGROTRAVEL, jako miejsce spotkań osób
i podmiotów zaangażowanych w działania podejmowane na rzecz rozwoju regionów, krajów i całej
Europy poprzez turystykę wiejską, stwarzają możliwość nawiązywania współpracy. Pozwalają na wyWWW.KSOW.GOV.PL

ŹRÓDŁO: FOT. MRIRW

oprócz delegatów Europejskiej Federacji Turystyki
Wiejskiej – EuroGites przyjechali również przedstawiciele Światowej Organizacji Turystyki oraz Komisji
Europejskiej.
Podczas merytorycznej dyskusji omówione zostały najważniejsze zagadnienia istotne dla tej branży. Poruszane były problemy sektora oraz trendy,
wahania rynku i czynniki ekonomiczno‑społeczne,

Słuchacze z EuroGites

ŹRÓDŁO: FOT. MRIRW

Biuletyn KSOW

13

>> PLAN DZIAŁANIA SC KSOW 2012-2013 — PRZYKŁADY PROJEKTÓW

które mają duży wpływ na rozwój turystyki wiejskiej
i agroturystyki.
W tym roku szczególną uwagę zwrócono na pers
pektywy rozwoju turystyki wiejskiej w Europie po
roku 2013 oraz poprawę jakości świadczonych usług
w gospodarstwach agroturystycznych. Akcentowano fakt, że polityka turystyczna na obszarach wiejskich powinna być w pełni spójna z celami, strategiami i instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej oraz
Polityki Spójności. Widząc szansę na powiązanie
wyzwań, przed jakimi stoją obszary wiejskie, z realizacją celów nowej polityki turystycznej, polska strona przedstawiła Deklarację w sprawie mechanizmów
wspierania rozwoju turystyki wiejskiej w Unii Europej‑
skiej w okresie Perspektywy Finansowej 2014‑2020,
którą przyjęli uczestnicy konferencji.
Podczas AGROTRAVEL 2012 nie zabrakło również licznych spotkań tematycznych, otwartych dla
wszystkich zainteresowanych. Osoby uczestniczące
w targach miały doskonałą okazję zapoznania się
między innymi z ideą agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych, produktami gospodarstw
i wspomnianych już wcześniej wiosek tematycznych,
czy korzyściami wynikającymi z gospodarowania na
obszarach Natura 2000.
Jak co roku w ramach targów zorganizowano także jarmark rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych.
Lokalne grupy działania, koła gospodyń wiejskich,
twórcy ludowi, wszyscy, którzy zajmują się rękodziełem i rzemiosłem, prezentowali pełną ofertą sztuki

Jarmark AGROTRAVEL 2012
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Barwne stoisko woj. lubelskiego

ŹRÓDŁO: FOT. MRIRW

ludowej: hafty, koronki, rysunek na szkle, plecionkarstwo, wyroby garncarskie czy ludowe rzeźby
z drewna. W karczmach natomiast była możliwość
zasmakowania w rozmaitych specjałach kuchni regionalnej, takich jak: miody, wędliny, pieczywo, nabiał, pierogi, ciasta czy smalec ze skwarkami.
Podczas AGROTRAVEL nie mogło zabraknąć licznych konkursów. Dla wystawców zorganizowano konkurs na najciekawsze stoisko. Wystawcy prześcigali się
w sposobach zwabienia do swoich lad jak najwięcej
odwiedzających. Dzięki barwnej ekspozycji pierwsze
miejsce zajął Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Na lubelskim stoisku uwagę przykuwała
wystawa tkanin i gobelinów przedstawiających pejzaż
roztoczańskiej wsi, barwne ozdoby kwiatowe z bibuły i kukurydzy, ekspozycja strojów regionalnych oraz
eksponaty z czynnej tłoczni oleju. Odwiedzający mieli

ŹRÓDŁO: FOT. MRIRW

LATO 2/2012

>> PLAN DZIAŁANIA SC KSOW 2012-2013 — PRZYKŁADY PROJEKTÓW

również możliwość spróbowania swoich sił w lepieniu
garnków, natomiast chwile odpoczynku gwarantowała ekspozycja Krainy Rumianku. W rumiankowym SPA
można było zapoznać się z wyrobami z ziół, a także
skorzystać z licznych zabiegów kosmetycznych. Dodatkowe atrakcje stanowiły występy kapeli ludowej,
degustacja wyrobów z dziczyzny, potraw regionalnych z ryb oraz sławne sery ryckie.
Drugie miejsce, za wyplecione wikliną stoisko,
przyznano Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego. Lokalnej Grupie Działania „Region Włoszczowski”, za oryginalny pomysł na stoisko
o „wagonowym wystroju” i „biletowych atrakcjach”,
przyznano trzecie miejsce. Natomiast za propagowanie kultury ludowej wyróżniono Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej „Słowiniec” w Smołdzinie.
Twórcy i artyści ludowi mieli szansę wykazać się
w konkursie na najciekawszą pamiątkę agroturystyczną. Pierwsze miejsce zajęła praca „Gwizdawka
3‑tonowa Warmia”, której autorką jest Pani Anna Kicman z miejscowości Karczew. Gwizdawka to wykonana ręcznie z gliny garncarskiej, wydająca dźwięki
forma zabawki w kształcie baby w warmińskim stroju. Laureatką drugiego miejsca została Pani Anna
Szauer, ludowa artystka z gminy Raków, która zgłosiła do konkursu „Śliwkową Wiedźmę”. Jest to lalka
wykonana z naturalnych surowców, tj. suszonych śliwek, moreli i orzecha włoskiego, ustawiona na brzozowej podstawie. Trzecie miejsce przyznano Pani Da-

nucie Dzwonkowskiej za pamiątkę „Nuty Kaszubskie”
z ręcznie malowanymi na butelce motywami kaszubskimi. Wyróżnienie trafiło do Państwa Wiesławy i Dariusza Wójcików za pamiątkę „Apteczka Czarownicy”.
W ręcznie malowanym koszyczku znalazły się małe
woreczki z ziołami: lubczykiem, oregano i hyzopem,
dziurawcem, rumiankiem, melisą, lawendą oraz
z mieszanką ziół. Dodatkowo zamieszczone zostały informacje o ich właściwościach i zastosowaniu.
Zestaw zawierał również miotłę z brzozowych witek
z trzonkiem z krzewu szakłakowego, uznawanego za
roślinę o cechach magicznych. Laureaci konkursu na
najciekawszą pamiątkę agroturystyczną, z rąk Podsekretarza Stanu Andrzeja Butry, otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Tradycyjnie Czesław Siekierski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, nagrodził: 1) najmłodszego kwaterodawcę; 2) gospodarstwo, które przyjęło najwięcej
gości zagranicznych; 3) najaktywniejszą organizację
działającą na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej oraz 4) najaktywniejszą gminę województwa
świętokrzyskiego działającą na rzecz rozwoju agroturystyki. Zwycięzcy otrzymali statuetki i dyplomy
uznania.
Uroczyste wręczenie wszystkich nagród i wyróżnień miało miejsce podczas Gali Biesiadnej. Podczas
tej uroczystości odbyło się również zakończenie,
ogłoszonego w drugiej połowie 2011 roku, konkursu

Laureaci konkursu na najciekawszą pamiątkę agroturystyczną

Grono laureatów konkursów europosła Czesława Siekierskiego

ŹRÓDŁO: FOT. MRIRW

ŹRÓDŁO: FOT. MRIRW
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Grono laureatów i wyróżnionych w konkursie „Pamiętniki Agroturystyki”
FOT. ROT WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

„Pamiętniki Agroturystyki”, w którym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ufundował nagrody pieniężne dla
laureatów i wyróżnionych. Główna nagroda trafiła do
rąk Pani Małgorzaty Synowiec, prowadzącej gospodarstwo „Synowcówka”, położone we wsi Tkaczewska Góra, gmina Parzęczew. Ponadto w konkursie
wyłoniono po dwóch laureatów drugiego i trzeciego miejsca oraz przyznano pięć wyróżnień I stopnia
i dziesięć wyróżnień II stopnia. Pełna lista laureatów

została udostępniona na stronie http://www.pamietnikiagroturystyki.pl.
W budowę wizerunku Targów AGROTRAVEL 2012
jako miejsca, w którym ludzie z pasją i kreatywnością promują swoje małe ojczyzny, zaangażowało się
liczne grono podmiotów branżowych i medialnych.
Na koniec należy podkreślić, że wszystkie działania podejmowane przez organizatorów, wystawców,
patronów i partnerów nadają Targom AGROTRAVEL
sieciujący charakter. Dlatego też projekt został zrealizowany w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wynika to z faktu współpracy, jaką podmioty
z sektora administracji rządowej, samorządowej oraz
non‑profit podejmują na rzecz propagowania marki
turystyki wiejskiej i agroturystyki. U podstaw takiego działania leży idea partnerstwa, która doskonale
wpisuje się w działania podejmowane w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Już dziś zapraszamy na V Międzynarodowe Targi
Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, które odbędą się w dniach 5‑7 kwietnia 2013 r.
Opracowanie: Katarzyna Orzechowska
Departament Doradztwa,
Oświaty Rolniczej i Nauki w MRiRW

Wiejska Polska

>>

W dniach 26‑27 maja br. w Licheniu odbyła
się konferencja „Wiejska Polska”1 połączona
z obchodami dwudziestolecia ruchu stowarzyszeniowego sołtysów, na którą przyjechali sołtysi i liderzy polskiej wsi, samorządowcy, politycy
oraz parlamentarzyści. Podczas spotkania dyskutowano o przyszłości polskiej wsi, potrzebie
systemów wsparcia oddolnych inicjatyw mieszkańców pobudzających aktywność i kreatywność
wiejskich społeczności lokalnych. Przedstawio1 Konferencję zrealizowano w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego KSOW
na lata 2012-2013.

16

Biuletyn KSOW

no najciekawsze przykłady odnowy wsi, a także
koncepcje rozwoju lokalnego w nowym okresie
programowania na lata 2014‑2020.
Konferencja „Wiejska Polska” została zorganizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012‑2013.
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów (WSS) –
pierwsze stowarzyszenie zrzeszające sołtysów z ówczesnego województwa konińskiego pod wodzą
Ireneusza Niewiarowskiego – powstało w 1992 r.
Jego głównym celem jest dbałość o rozwój wsi, poprawę jakości życia mieszkańców i podtrzymywanie
LATO 2/2012
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Wystąpienie senatora Ireneusza Niewiarowskiego
FOT. MIROSŁAW JURGIELEWICZ (RAI KONIN)

bogatych tradycji polskiej wsi. W dwa lata później
utworzono Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów (KSS),
będące federacją 29 regionalnych i lokalnych organizacji obecnie skupiających ponad 15 tys. członków.
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów jest wydawcą ogólnopolskiego miesięcznika „Gazeta Sołecka”
kierowanego do sołtysów i liderów wiejskich, wójtów, burmistrzów, radnych i samorządowców – organizatora ogólnopolskiego konkursu „Sołtys Roku”.
Ponadto Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów rokrocznie wydaje „Poradnik Radnego i Sołtysa” wzorowany
na tradycji przedwojennej, w którym prezentowane
są m.in. zagadnienia dotyczące funkcjonowania sołectw i samorządów terytorialnych, integracji europejskiej, inicjatyw pozarządowych, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz ochrony środowiska.
W 2006 r. KSS zostało laureatem prestiżowej nagrody
Pro Publico Bono, a ostatnim sukcesem jest uchwalenie przez parlament ustawy o funduszu sołeckim
przyznającym sołectwom środki finansowe na realiWWW.KSOW.GOV.PL

zację projektów, np. na budowę placów zabaw czy
świetlic wiejskich.
Senator Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów, powiedział, że dwadzieścia lat temu, gdy tworzył się ruch stowarzyszeniowy
sołtysów, w Polsce nikt nawet nie marzył o takich formach wsparcia inicjatyw wiejskich jak odnowa wsi,
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich czy fundusz sołecki. Prezes KSS podkreślił, że nawet mając instrumenty
wsparcia – fundusz sołecki czy metodę odnowy wsi
– polska wieś nie może być w pełni zadowolona z zachodzących na niej przemian. Musimy się wspólnie
zastanowić – podsumował – co trzeba uczynić, żeby
pobudzić wieś do większej aktywności.
W konferencji „Wiejska Polska” wzięli udział m.in.
Andrzej Hałasiewicz, ekspert w Kancelarii Prezydenta
RP, oraz wojewoda opolski Ryszard Wilczyński – prekursor odnowy wsi w Polsce, wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Odnowy Wsi.
Andrzej Hałasiewicz powiedział, że konferencja
licheńska „Wiejska Polska” merytorycznie uzupełnia
prezydenckie Forum Debaty Publicznej, które niedawno było poświęcone roli odnowy wsi w Polsce;
a w czerwcu odbędzie się kolejna debata dotycząca
obecnej sytuacji na obszarach wiejskich na podstawie raportu „Polska Wieś 2012”.
– Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu
mocno zależy na tym, aby wzmacniać społeczeństwo obywatelskie w Polsce, dlatego podejmuje
szereg działań, które temu służą – podkreślił Andrzej Hałasiewicz. – Wsparcie dla sołectwa również
się w nich mieści. W Kancelarii Prezydenta RP trwają
prace nad stworzeniem funduszu, który w sposób
systematyczny wspierałby organizacje obywatelskie.
Uczestnicy konferencji „Wiejska Polska” zadeklarowali swoje poparcie dla oddolnych inicjatyw lokalnych wykorzystujących gotowość mieszkańców
sołectw do działania. Podkreślili, że kilka regionów,
takich jak Dolny Śląsk, Wielkopolska czy Podkarpacie, dostrzegło – wzorem Opolszczyzny, wdrażającej
odnowę wsi już od 15 lat – szansę dla oddolnych inicjatyw sołeckich. Są jednak i takie, np. Górny Śląsk,
Biuletyn KSOW
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Goście oraz liderzy wiejscy i sołtysi nagrodzeni podczas konferencji
FOT. MIROSŁAW JURGIELEWICZ (RAI KONIN)

które pomimo wcześniejszych dobrych rezultatów
w stosowaniu metody odnowy nie zdecydowały się
na kontynuację tego podejścia. Odnowa wsi stała się
od momentu przystąpienia naszego kraju do Unii
Europejskiej jednym z kluczowych instrumentów
oddziałujących na rozwój obszarów wiejskich. Nie
zawsze działania te w wystarczającym stopniu angażowały społeczności sołeckie, tak aby uruchomiły ich
aktywność dla „odnowienia” życia swojej wsi. Pożądane jest więc, by w okresie programowania na lata
2014‑2020 odnowa wsi finansowana ze środków unijnych łączyła wymiar inwestycyjny z zaangażowaniem
społeczności lokalnych, a korzystając z zapowiadanej
możliwości podejścia wielofunduszowego, pozwalała na realizację oddolnych inicjatyw. Fundusze sołeckie spotkały się z pozytywnym odbiorem w społecznościach wiejskich, ponieważ dawały szanse na
zwiększenie ich samodzielności i dalsze ich upodmiotowienie w ramach samorządu terytorialnego. Niezbędna jest nowelizacja ustawy o funduszu sołeckim
uwzględniająca np. możliwość dokonywania zmian
w funduszu w ciągu roku budżetowego, wspólne
działanie kilku sołectw czy wzmocnienie finansowe
przez zmianę ustawy o zbiórkach publicznych.
Nadzieją dla społeczności wiejskich są wstępne
propozycje wsparcia rozwoju wsi na nowy okres
programowania w UE na lata 2014‑2020. A do tego
konieczne są zmiany w otoczeniu prawnym dotyczącym funkcjonowania lokalnych społeczności
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i rozwoju wiejskiej aktywności gospodarczej. Trzeba
uprościć szereg regulacji prawnych, m.in. dotyczących funkcjonowania małych wiejskich organizacji,
wytwarzania i lokowania na rynku produktów lokalnych, sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa
rolnego, stosowania jednoznacznych interpretacji
przepisów skarbowych, sanitarnych oraz innych generujących bariery dla aktywności mieszkańców wsi.
W związku z wdrażaniem funduszy europejskich
w nowej perspektywie finansowej wielkie nadzieje
budzi upowszechnienie obecnego już w Polsce tzw.
podejścia Leader. W obecnym okresie finansowania
zastosowane procedury organizacyjne i finansowe nie umożliwiają w pełni wykorzystania wielkiego potencjału tego sposobu budzenia aktywności
i kreowania rozwoju gospodarczego na poziomie
lokalnym. Dlatego uczestnicy konferencji z nadzieją
oczekują zastosowania nowego podejścia o nazwie
CLLD (Community Led Local Development – rozwój
lokalny kierowany przez społeczność). Zasady i cele
kryjące się pod tym pojęciem mogą stać się nową
szansą nie tylko dla obszarów wiejskich, ale także dla
społeczności terenów zurbanizowanych. W ramach
podejścia CLLD będą mogły powstawać lokalne partnerstwa międzysektorowe i otrzymywać środki na
kompleksowe rozwiązywanie lokalnych problemów
z różnych funduszy, w tym z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu
Społecznego. Mówił o tym Andrzej Hałasiewicz.
Sołtysi wyrazili poparcie dla szerokiego zastosowania nowego instrumentu rozwojowego wspierającego oddolne inicjatywy wiejskie, podkreślili jednak,
że należy wyciągnąć lekcję z biurokratycznej „ślepej
uliczki”, w którą wprowadzone zostało podejście Leader w latach 2007‑2013. Należy zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości wzmocnić sołectwo
w ustawie o samorządzie gminnym. Sołectwo winno
otrzymać silniejszą pozycję prawną, upodmiotowienie decyzyjne i majątkowe, w taki jednak sposób, aby
nie naruszyć integralności gminy i zapisów konstytucji. Możliwe jest zastosowanie różnych rozwiązań, od
przekazywania kompetencji sołectwom o większej
liczbie mieszkańców, poprzez przyznawanie pewnej
LATO 2/2012
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zdolności sądowej i dopuszczenie do uczestnictwa
w obrocie cywilnoprawnym.
W trakcie konferencji „Wiejska Polska” dyskutowano nad wieloma aspektami funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego na wsi. Głos zabrali
eksperci i trenerzy, sołtysi i liderzy wiejscy, a także
przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich. Przedstawiono dorobek
15 lat metody odnowy wsi w Polsce, o którym mówił
Ryszard Wilczyński, jak i przyszłość tej metody. Zaprezentowano wojewódzkie programy odnowy wsi
realizowane na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Podkarpaciu i w Wielkopolsce. O dobrych przykładach
współpracy lokalnych grup działania ze społecznościami sołeckimi opowiedział Ryszard Kamiński, prezes Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Kondycję
obywatelską na wsi pozytywnie ocenił socjolog Wojciech Knieć z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a o możliwościach tkwiących w sieciach współpracy na podstawie działalności Śląskiego Związku
Gmin i Powiatów opowiedział Witold Magryś.
W drugim dniu konferencji sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz w imieniu
prezydenta Bronisława Komorowskiego odznaczył
sołtysów, liderów wiejskich i działaczy samorządowych najbardziej zasłużonych dla rozwoju samorządu
terytorialnego oraz działalności na rzecz społeczności

Msza św. w Bazylice Licheńskiej

FOT. MIROSŁAW JURGIELEWICZ (RAI KONIN)

lokalnych. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski została odznaczona Joanna Iwanicka, redaktor
naczelna „Gazety Sołeckiej”, oraz sołtysi: Stanisław
Lawera, Ryszard Papierkowski i Franciszek Sztuka.
Prezes Ireneusz Niewiarowski odebrał Odznakę Honorową za zasługi dla woj. wielkopolskiego i dla Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów przyznaną przez
władze samorządowe województwa.
Konferencji towarzyszyła XX Krajowa Pielgrzymka
Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej, w niedzielę 27 maja uczestnicy
konferencji wzięli udział w uroczystej mszy św. w Bazylice Licheńskiej.
Grażyna Kaniewska
Gazeta Sołecka

I Europejski Jarmark Produktów Lokalnych
we Francji – 12 maja 2012 r.
Wszystko zaczęło się od projektu
współpracy

>>

W 2010 roku w Holandii spotkały się lokalne
grupy działania z 7 państw członkowskich, które wspólnie zastanawiały się, jak promować lokalną
żywność. W ślad za tą wymianą pomysłów, której
towarzyszyła prezentacja produktów, Francja zdecydowała się zorganizować na swoim terytorium
WWW.KSOW.GOV.PL

pierwszy europejski targ produktów lokalnych.
W realizacji projektu „Local Foods”, którego inicjatorem jest holenderska LGD Zuid Twente, uczestniczy
14 LGD z różnych państw członkowskich1, zainteresowanych wspólnymi działaniami w dziedzinie
promocji i sprzedaży lokalnie produkowanych wyInformacje na podstawie danych projektów PROW – ENRD (European Network for Rural
Development).
1
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OWERNIA
Jest to region, w którym do najważniejszych gałęzi gospodarki
należą turystyka i rolnictwo. Dominuje w nim produkcja w sek‑
torze mleka, przetworów (sery) oraz mięsa. Pod względem
ukształtowania terenu są to w przeważającej części obszary
obszary wyżynno-górzyste, w obrębie których znajduje się naj‑
wyższy szczyt Masywu Centralnego. W położonym na południu
regionu departamencie Górnej Loary istnieją silne zależności
między rolnictwem, turystyką oraz sprzedażą produktów wy‑
twarzanych przez rolników. Na tym obszarze produkowana jest
zielona soczewica z Le Puy oraz mięso Fin Gras z Mezenc – dwa
produkty zarejestrowane w Unii Europejskiej jako Chroniona
Nazwa Pochodzenia. Malowniczo położone miasto Le Puy
‑en‑Velay jest znanym ośrodkiem kultu maryjnego i jednym
z czterech miejsc we Francji, skąd rozpoczyna się najczęściej
uczęszczany szlak pielgrzymkowy Santiago de Compostela.

robów. Na obszarze działania każdego z partnerów
istnieją lokalni producenci wytwarzający charakterystyczne dla swojego regionu produkty. W oparciu
o ten potencjał dostrzeżono potrzebę szerszego zaprezentowania oferty kulinarnej i kulturowej regionów i zaproszenia wytwórców z tych obszarów na
specjalnie przygotowane jarmarki. Dla producentów produktów tradycyjnych i ekologicznych miała
to być przede wszystkim okazja do promocji oraz
sprzedaży swoich wyrobów bezpośrednio miejscowym konsumentom.

Kaplica Św. Michała Archanioła położona na wierzchołku skały wulkanicz‑
nej w le Puy-en-Velay FOT. M. LEONIAK

Produkty z kilkunastu regionów
na targu w Le Puy
I Europejski Jarmark Produktów Lokalnych zorganizowany został 12 maja w Le Puy‑en‑Velay – miejscowości
położonej w Owernii, w departamencie Haute‑Loire,
dzięki wielostronnej współpracy LGD Pays du Velay
z departamentem promocji Izby Rolniczej, władzami
regionu (Conseil Regional) oraz władzami lokalnymi.
Było to wydarzenie o charakterze międzynarodowym
– uczestniczyli w nim drobni wytwórcy i rękodzielnicy
pochodzący z obszaru niemal wszystkich lokalnych
grup działania biorących udział w projekcie współpracy2. Ze swoimi produktami przyjechali ponadto
lokalni wytwórcy z Włoch, Belgii, Bułgarii, Słowacji,
Słowenii oraz krajów nadbałtyckich – Litwy, Łotwy
i Estonii. Polskę reprezentowali producenci i rzemieślnicy z południa kraju: z Podkarpacia (Lokalna Grupa
Działania Nowa Galicja i LGD „Z Tradycją w Nowoczesność”), Żywiecczyzny (Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj), Spisza i Podhala (LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy) oraz Pogórza Izerskiego (LGD
Współpracę nawiązały ze sobą LGD z następujących państw: Hiszpanii, Portugalii, Ho‑
landii, Węgier, Grecji, Francji (reprezentowanej również przez terytorium zależne – Gujanę
Francuską) i Polski.
2

Stoisko z lokalnymi wyrobami ze Słowacji

20

Biuletyn KSOW

LATO 2/2012

>> PLAN DZIAŁANIA SC KSOW 2012-2013 — PRZYKŁADY PROJEKTÓW

LGD ze Spisza, Żywiecczyzny i Pogórza Izerskiego prezentują produkty
lokalne na polskim stoisku

Partnerstwo Izerskie). Projekt wyjazdu studyjnego
dwóch stowarzyszeń z Podkarpacia został zorganizowany w ramach Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie podkarpackim na lata
2012-2013. Wyjazd trzech pozostałych LGD odbywał
się w ramach projektu przygotowanego przez LGD
Żywiecki Raj, która zaprosiła do współpracy partnerów z dwóch innych regionów. Projekt został sfinansowany z planu działania Sekretariatu Centralnego
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Lokalni producenci prezentowali i promowali
produkty na stoiskach, które zostały ustawione na
centralnym placu w Le Puy. Trzeba dodać, że targ
lokalnych wyrobów pochodzących z całego regionu

Producenci z Podhala i Spisza przywieźli produkty regionalne – sery
i wędliny oraz rękodzieło artystyczne – mosiężne dzwonki i inne wyroby.
WWW.KSOW.GOV.PL

Haute‑Loire jest organizowany w centrum miasta
co tydzień. Mieszkańcy mogą się na nim zaopatrzyć
w produkty pochodzące bezpośrednio od okolicznych wytwórców, produkujących m.in. sery, owoce,
warzywa, konfitury, soki i wiele innych płodów rolnych i przetworów. Tym razem mieli oni niepowtarzalną możliwość próbowania, wybierania i kupowania produktów lokalnych, pochodzących również
z różnych regionów Europy. Wystawcy ubrani w stroje
regionalne prezentowali swoje produkty i zachęcali
odwiedzających jarmark do degustacji i oglądania
sztuki ludowej: ręcznie haftowanych serwet, obrazów malowanych na szkle, drewnianych płaskorzeźb.
Uwagę zwracała zarówno wielość, jak i różnorodność
produktów – na pierwszym europejskim targu można
było wybierać między polskimi oscypkami, bryndzą
podhalańską, nalewkami owocowymi, naturalnie suszonymi owocami a włoską mozzarellą, ręcznie dekorowanymi ciasteczkami ze Słowacji i produktami
z francuskich kasztanów. Odwiedzający targ mogli
również spróbować potraw przygotowywanych na
miejscu przez kucharzy. Prezentowane potrawy i produkty oraz kolorowe dekoracje stoisk sprawiły, że targ
w Le Puy był bardzo barwnym wydarzeniem, w którym chętnie uczestniczyli mieszkańcy.

Doświadczenia miejscowych rolników
Europejski jarmark produktów lokalnych poprzedziły
wizyty zorganizowane w gospodarstwach i spotkania z rolnikami oraz producentami z regionu, którzy
dzielili się swoimi doświadczeniami z bezpośredniej
sprzedaży produktów oraz opowiadali o alternatywnych sposobach dystrybucji, które pozwalają
na skrócenie łańcucha dostaw. W jednym z gospodarstw, w którym prowadzona jest hodowla trzody
chlewnej metodami ekologicznymi, blisko 80% całej
produkcji – mięsa i przetworów – sprzedawane jest
na lokalnych targowiskach w całym regionie. O tym,
że Francuzi chętnie wybierają produkty pochodzące
od lokalnych producentów, świadczą również powstające w okolicy sklepy, w których są sprzedawane
niemal wyłącznie produkty „od rolnika”. Na przykład
sklep „Le panier paysan” (franc. „wiejski koszyk”) funkBiuletyn KSOW
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wali – do takiego wniosku doszli rolnicy prowadzący
uprawę ziemniaka w gminie Craponne‑sur‑Arzon,
zrzeszeni w spółdzielni „Le Haut‑Velay”. Co roku w listopadzie organizują oni wydarzenie pod nazwą „La
Trifola”, w trakcie którego serwowane są m.in. różne
potrawy z ziemniaka. Festiwal, który przyciąga corocznie liczną grupę uczestników, nie tylko z regionu, przyczynił się do popularyzacji i wypromowania
tego produktu, a pośrednio także do rozwinięcia
działalności przez spółdzielnię.

Sklep „Le panier paysan” w Monistrol‑sur‑Loire

FOT. D. DŁUGOSZ‑DZIERŻANOWSKA

cjonuje od 10 lat i oferuje konsumentom m.in. porcjowane i specjalnie pakowane mięso, wytwarzane
lokalnie sery, owoce i warzywa z pobliskich sadów
i pól. Podczas wizyt na farmach wielokrotnie powtarzano, że istotnym elementem ułatwiającym promocję i sprzedaż bezpośrednią jest dobra współpraca
między lokalnymi producentami. Inicjatywa taka jak
sklep z produktami od rolników z okolicy nie miałaby
szans powodzenia, gdyby nie porozumienie między
partnerami w kwestii wspólnych zasad zarządzania
sklepem i dostarczania produktów, co pozwala na
zaproponowanie konsumentom zróżnicowanej oferty świeżych artykułów. W grupie kupujących przeważają ludzie młodzi z okolicznych gmin wiejsko
‑miejskich, nawiązana została również współpraca
ze szkołami, które są stałymi odbiorcami produktów
ze sklepu. Nie mniej ważne jest zaufanie konsumentów – pomysł francuskich rolników na budowanie
wzajemnego zaufania polega m.in. na zaproszeniu
mieszkańców, rodzin i grup zorganizowanych do
swojego gospodarstwa, aby mogli przyjrzeć się pracy rolnika i spróbować wyprodukowanych na miejscu wyrobów. Adresy gospodarstw z całego departamentu Haute‑Loire, z wyszczególnieniem rodzaju
prowadzonej produkcji i oferty przygotowanej z myślą o odwiedzających można znaleźć w specjalnym
informatorze. Skutecznym działaniem jest również
podkreślanie jakości wytwarzanych lokalnie produktów podczas organizowanych w regionie festi-
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Przykłady dobrych praktyk
w sprzedaży i podnoszeniu wartości
produktów lokalnych
Na zakończenie dwóch dni wizyt w terenie wszyscy
uczestnicy (ok. 300 osób) spotkali się na wspólnej
konferencji, podczas której przedstawione zostały
ciekawe przykłady inicjatyw mających na celu wsparcie promocji i sprzedaży żywności produkowanej lokalnie w całym departamencie Haute‑Loire oraz w innych regionach objętych projektem współpracy. LGD
z Holandii zaprezentowała założenia projektu polegającego na stworzeniu zaawansowanej platformy
sprzedaży produktów lokalnych za pośrednictwem
Internetu (www.moreforlocal.eu). Pomysłodawcy
zapraszali do współpracy przy realizacji tego przedsięwzięcia innych partnerów zaangażowanych w tematykę Leader. Prezentując doświadczenia z regionu, LGD Pays de la Jeune Loire wspomniała o trzech
inicjatywach, które na poziomie lokalnym pomagają
producentom z obszarów wiejskich w promowaniu
swojej działalności oraz pozwalają na nawiązanie
bezpośrednich relacji z konsumentem. Pod nazwą
„Les Paysans du Coin” działa stowarzyszenie, które
organizuje w miejscowości Saint‑Victor‑Malescours
targ dla producentów, odbywający się raz w miesiącu w okresie letnim. Mieszkańcy i turyści mają możliwość spróbowania lokalnych produktów, wszyscy
są również zapraszani na popołudniowy program
kulturalny, a także do odwiedzin w gospodarstwie,
z którego pochodzą produkty. Na podstawie umowy z gminą w trzech miejscowościach regionu
przygotowywany jest targ pod nazwą „Marché de
LATO 2/2012
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producteurs de Pays”, wyłącznie dla lokalnych producentów, rolników i rękodzielników. W szerszym
wymiarze realizowany jest natomiast program „Bon
et bien manger”, którego generalne przesłanie to docenianie smaku i jakości produktów pochodzących
z regionu. Uczestniczą w nim zarówno rolnicy, jak
również kucharze i restauratorzy.
Jedna z prezentacji dotyczyła także analizy ograniczeń i czynników wpływających na rozwój lokalnych
systemów żywnościowych3 – tematu interesującego
dla wszystkich partnerów biorących udział w I Europejskim Jarmarku Produktów Lokalnych. Platforma 21
– stowarzyszenie, które działa na terenie Masywu Centralnego i angażuje się we wspólne działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju – podkreślała, że hamująco na rozwój lokalnych systemów żywnościowych
wpływają wysokie ceny oraz problemy z identyfikacją i ograniczonym wyborem lokalnych produktów.
Relacje cenowe między produktami z konkurencyjLokalne systemy żywnościowe (franc. filière de proximité) to koncepcja obejmująca ca‑
łość działań podejmowanych w celu zorganizowania sposobów sprzedaży ściśle związanych
z terytorium, z którego pochodzą produkty, np. wspólne zaopatrywanie restauracji przez
producentów z regionu, sprzedaż produktów bezpośrednio konsumentom itp.
3

nych wielkich sieci handlowych i produktami lokalnymi są istotne dla niektórych konsumentów. Część
z nich chce jednak wspierać lokalny rynek, w zamian
otrzymując świeże produkty. Przeprowadzane lokalnie transakcje pozwalają natomiast na zatrzymanie
zysków w regionie. Lokalne systemy żywnościowe
sprzyjają również zachowaniu właściwej równowagi
między celami ekonomicznymi i społecznymi oraz
dbałością o środowisko naturalne. Z drugiej strony
jednak istnieje bariera wejścia na rynek – rolnicy muszą poświęcić czas i pieniądze oraz nauczyć się, jak
funkcjonuje rynek i jak sprzedawać swoje produkty.
Spotkanie producentów z różnych regionów Europy, w tym licznej reprezentacji z nowych państw
członkowskich, pozwoliło na konfrontację dotychczasowych doświadczeń z zakresu sprzedaży bezpośredniej z rozwiązaniami przyjętymi na gruncie
francuskim. Wizyty w gospodarstwach i małych
przedsiębiorstwach skłaniały do wniosku, że partnerska współpraca między producentami rolnymi leży
u źródeł powodzenia poszczególnych przedsięwzięć.
Marta Leoniak
CID/FAPA

Lubelszczyzna ma wiele do zaoferowania

>>

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zrealizował
w czerwcu br. w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego KSOW na lata 2012‑2013 projekt
promujący działania na rzecz zachowania i ochrony
tradycji, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu przyrodniczego obszarów wiejskich Lubelszczyzny. Cel
projektu był realizowany poprzez zorganizowanie
ośmiu wyjazdów studyjnych dla uczestników 24.
Kongresu Europejskiej Federacji Łąkarskiej „Grassland
– a European Resource” (Kongres EGF 2012). Jeden
z wyjazdów obejmował tzw. trasę południowo
‑wschodnią, przebiegającą przez gminy Izbicę i Krasnystaw, a głównym elementem programu było zwiedzanie łąk i ekstensywnych pastwisk Doliny Wieprza
należących do obszaru Natura 2000. Ponadto uczestWWW.KSOW.GOV.PL

Stado ogierów w Białce FOT. TERESA WYŁUPEK
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nicy kongresu odwiedzili słynącą z wyrobów wysokiej jakości Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Krasnystaw oraz Stadninę Koni w Białce. W wydarzeniu
brali udział goście z aż 32. krajów z kilku kontynentów
– Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej
i Afryki – oraz lokalna społeczność Lubelszczyzny.
Projekt służył m.in. wspieraniu wielokierunkowego
rozwoju obszarów wiejskich tego regionu Polski, integracji społeczeństw i społeczności oraz umożliwiał
nawiązywanie współpracy międzynarodowej.
Poniżej prezentujemy szczegółową relację z tej
wizyty, nad którą opiekę merytoryczną i organizacyjną sprawowali: Teresa Wyłupek, Lidia Mróz i Hubert
Sznajder.

Wyjazd studyjny 5 (5.06.2012 r.)
trasa południowo‑wschodnia
(South‑East Tour)
Trasa: Piaski – Izbica – OSM Krasnystaw – Białka

Bioelektrownia metanowa w Piaskach FOT. TERESA WYŁUPEK

Pierwszym punktem wyjazdu studyjnego była
wizyta w bioelektrowni metanowej w Piaskach.
Spotkanie odbyło się pod hasłem „Zielona energia
– szansą dla rozwoju”. Uczestnicy zapoznali się z wyspecjalizowanym procesem technologicznym, gdzie
praca ludzka jest niezbędna tylko na pierwszym etapie podawania biomasy. Substratami wykorzystywanymi w bioelektrowni metanowej w Piaskach są
kiszonka kukurydziana oraz serwatka z pobliskiego
zakładu mleczarskiego. Prelegent pani Magdalena
Kamińska wyjaśniła, że bioelektrownia wytwarza
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dwa rodzaje produktów: energię elektryczną oraz
cieplną. Głównym odbiorcą energii elektrycznej jest
PGE Dystrybucja S.A., która pełni rolę dostawcy energii na terenie lokalizacji inwestycji. Roczna produkcja
energii elektrycznej wystarcza na zaopatrzenie ok.
2000 gospodarstw domowych. Głównym odbiorcą
ciepła jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach. Pobyt w biogazowi wprowadził uczestników
w bardzo aktualny temat wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i cieszył się ogromnym zainteresowaniem.
Trzy kolejne miejsca na trasie wycieczki były zlokalizowane na terenie powiatu krasnostawskiego,
który zajmuje powierzchnię 1032 km2 i liczy 68,9 tys.
mieszkańców. Administracyjnie składa się z jednej
gminy miejskiej oraz dziewięciu gmin wiejskich. Leży
na obu brzegach środkowego Wieprza na Wyżynie
Lubelskiej. Warto też wspomnieć, że na trasie wycieczki w miejscowości Wólka Orłowska, w jedynym
takim miejscu w Europie, krzyżują się trzy szlaki komunikacyjne (rzeczny, drogowy i kolejowy).
Walory turystyczno‑krajobrazowe i kulturowe regionu zaprezentowano na przykładzie gminy Izbica.
W miejscowości Tarnogóra przybyłych gości powitali
wójt Jerzy Babiarz i jego zastępca Józef Bobel, którzy
wraz z uczestnikami zwiedzili łąki i ekstensywne pastwiska. Ekstensywnie użytkowane łąki w dolinie Wieprza
należą do fragmentu dużego obszaru siedliskowego
Natura 2000 PLH060030 Izbicki Przełom Wieprza. Koryto rzeki zachowało tu swój naturalny, silnie meandrujący charakter, tworząc liczne starorzecza oraz zastoiska.
W dolinie Wieprza występują podmokłe i okresowo podtapiane łąki, położone na glebach mułowo‑bagiennych
powstałych z namułów mineralnych (aluwiów i deluwiów), bogatych w substancje organiczne, a także charakterystyczne ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe. Łąki są
użytkowane ekstensywnie, a część z nich została nawet
wyłączona z użytkowania. Do siedlisk chronionych na
podstawie Dyrektywy Siedliskowej należą zbiorowiska
klasy Molinio‑Arrhenatheretea. W licznych fragmentach
doliny Wieprza widoczne są strome lessowe zbocza, na
których wykształciły się murawy kserotermiczne, bardzo
bogate pod względem florystycznym.
LATO 2/2012

>> PLAN DZIAŁANIA SC KSOW 2012-2013 — PRZYKŁADY PROJEKTÓW

Pastwisko w Tarnogórze

FOT. TERESA WYŁUPEK

Dużym zainteresowaniem cieszyły się specyficzne pastwiska, które są własnością tzw. Wspólnoty
Gruntowej powstałej przeszło 100 lat temu. Obecnie
Wspólnota Gruntowa zarządza około 200 hektarami
ziemi: w tym 132 ha pastwisk, 55 ha lasów i 13 ha
gruntów ornych. Wypas krów na tych terenach rozpoczyna się około 1 maja i trwa do około 1 listopada. Jest to miejsce unikalne w skali regionu, a nawet
kraju. W Tarnogórze od ponad stu lat funkcjonuje
wspólne pastwisko, gdzie członkowie wspólnoty
na jednej łące wypasają swoje krowy. Na pastwisku
każdego dnia przebywa 127 krów i są one określane jako tzw. święte krowy, które samodzielnie wychodzą na pastwisko i z niego wracają, trafiając bez
problemu do swych obór. Przybyli goście nie mogli
wprost uwierzyć, że jest to możliwe.
Po prezentacji dr Teresy Wyłupek, dotyczącej charakterystyki różnorodności florystycznej ekstensywnych pastwisk w Tarnogórze (Glycerietum maximae,
Caricetum acutiformis, Scirpetum silvatici, zbiorowisko Deschampsia caespitosa oraz Lolio‑Cynosuretum),
członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrzycy
poczęstowali uczestników wyjazdu studyjnego
regionalnymi potrawami. Wśród nich znalazła się
zupa chłopska – „zalewajka”, zupa owocowa, „golasy”,1 szarlotka. Regionalne dania bardzo smakowały
1 golasy lub gołdaki - jest to potrawa, którą wykonuje się z surowych tartych
ziemniaków nadziewanych farszem z mięsa lub sera. Golasy mają kształt podłużny i po
ugotowaniu podaje się z tłuszczem.
WWW.KSOW.GOV.PL

gościom z zagranicy, którzy z zaciekawieniem dopytywali się o sposoby ich przyrządzania.
Następnym etapem wizyty było zwiedzanie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie,
która powstała 3 maja 1913 r. Obecnie współpracuje
ona z trzystoma dystrybutorami produktów nabiałowych w Polsce, a odbiera mleko od 10 tysięcy dostawców z 23 powiatów województwa lubelskiego
i podkarpackiego. Zdolność przetwórcza zakładu, na
który składają się trzy punkty: Zamość, Lublin i siedziba główna – Krasnystaw, wynosi 160 mln litrów
mleka rocznie.

Wizyta w OSM w Krasnymstawie

FOT. TERESA WYŁUPEK

Gości przywitał pan wiceprezes Marek Ciechoński, który wygłosił krótkie wprowadzenie dotyczące
historii, profilu produkcji i mocy przerobowej spółdzielni. Następnie uczestnicy poznali technologię
produkcji i warunki obróbki mleka, w tym: pasteryzację, homogenizację i fermentację mleka przeznaczonego na napoje fermentowane. Zaprezentowano
także tzw. fazową produkcję sera twarogowego, zwanego „serkiem wiejskim”. Ogromną popularnością
wśród uczestników wycieczki cieszyła się wizyta przy
linii do produkcji butelek. Trwało właśnie nalewanie
do nich produkowanego w tym momencie jogurtu,
przeznaczonego na eksport. Oczywiście znalazło się
wielu chętnych, którzy spróbowali smacznego jogurtu „prosto z taśmy”.
Na zakończenie zwiedzania pan prezes Tadeusz
Badach zaprosił uczestników do degustacji, zarówBiuletyn KSOW
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no galanterii mlecznej, jak i jednego z kluczowych
produktów spółdzielni, jakim jest zsiadłe mleko.
Danie zostało podane w tradycyjny sposób – z młodymi ziemniaczkami i koperkiem, w glinianych naczyniach. Okazało się, że dwanaście osób jadło ten
przysmak po raz pierwszy w życiu. Po poczęstunku
prezes Badach zachęcał do otwartej rozmowy i bardzo wyczerpująco odpowiadał na pytania chętnie
zadawane przez gości.
Na koniec wszyscy goście zostali obdarowani
prezentami, na które składały się gadżety z logiem
zakładu, w tym gliniane naczynie na zsiadłe mleko.
Uczestnicy chwalili pomysł na promocję produktów
mleczarskich, szczególnie podkreślali to, że mogli
obserwować drogę mleka „od pola do stołu” – w tym
wypadku od pastwisk w Tarnogórze, cieszących się
dużym zainteresowaniem ze względu na unikalny charakter wypasu bydła i organizację produkcji
mleka, aż po jego przetworzenie w gotowe produkty
w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Krasnystaw.
Kolejnym etapem wizyty było znane w Polsce Stado Ogierów Białka. Uczestnicy zapoznali się z historią
stadniny, którą zbudowano w latach 1928‑30. Pierwsze konie pojawiły się tam w roku 1930, od kiedy to
Białka zaczęła funkcjonować zarówno jako stado
ogierów, jak również jako stadnina koni małopolskich. Od 1981 roku działa tu Stadnina Koni Czystej
Krwi Arabskiej. Białeckie araby odnoszą sukcesy na
torze wyścigowym, w czempionatach i w rajdach.
Prezes Marian Pacewski osobiście prezentował przybyłym gościom niemal wszystkie konie, włącznie
z laureatami ostatniego pokazu. Obecnie w Białce
utrzymywanych jest ponad 100 ogierów (małopolskich i pełnej krwi angielskiej) oraz ponad 120 koni
arabskich. Gospodarstwo obejmuje prawie 300 ha
pól, łąk, stawów rybnych i lasów, które urzekają swoimi walorami krajobrazowymi.
Na zakończenie wizyty dr inż. Teresa Wyłupek
przedstawiła wyniki badań naukowych przeprowadzonych na terenie pastwisk stadniny. Badania
dotyczyły florystycznej różnorodności zbiorowisk
pastwiskowych oraz ich wartości gospodarczej. Wy-

kład odbył się w plenerze, co stanowiło dodatkową
atrakcję dla uczestników.
Wyjazd studyjny zakończył się wspólną kolacją.
– To dla nas duże wyróżnienie, że zechcieliście Państwo odwiedzić naszą piękną Ziemię Krasnostawską
– tymi słowami witał gości starosta powiatu Janusz
Szpak. W spotkaniu uczestniczyli również inni samorządowcy m.in. poseł RP Sławomir Zawiślak, naczelnik Wydziału Rolnictwa Ryszard Wołyniak, wójt
gminy Krasnystaw Janusz Korczyński, wicewójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak‑Powroźnik, zastępca
burmistrza miasta Krasnystaw Dariusz Turzyniecki.
W nastrojowej karczmie „U Fela” podstawą oferty
kulinarnej były tradycyjne dania Lubelszczyzny: żurek w chlebie, chleb ze smalcem i małosolne ogórki,
golonka na kapuście, różnorodne pierogi – z kaszą,
z serem, z kapustą i grzybami, ze szpinakiem.
Warto dodać, że goście podczas wizyty mieli możliwość poznania folkloru Lubelszczyzny. Wzięli udział
w koncercie zespołu śpiewaczego Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrzycy, występie kapeli ludowej„Stryjowiacy”

Tarnogóra

FOT. TERESA WYŁUPEK

i zespołu „Styrta” pochodzącego z Siennicy Różanej.
Uczestnicy wyjazd studyjny trasą południowo
‑wschodnią: Piaski – Izbica – OSM Krasnystaw – Białka, określili terminem „wycieczki niekończących się
niespodzianek i prezentów”. Zapewniali też o zamiarze powrotu na Lubelszczyznę.
Dr inż. Teresa Wyłupek
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EDUKACJA PRZEDSZKOLNA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi
– PO KL na Dolnym Śląsku

>>

Europejski Fundusz Społeczny (EFS), z którego
współfinansowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), został stworzony, by redukować
różnice w zamożności i jakości życia we wszystkich
państwach członkowskich i regionach Unii Europejskiej.
PO KL został skonstruowany w taki sposób, by
wsparcie dostosowywać do sytuacji i specyfiki każdego województwa, niwelując występujące tam
charakterystyczne trudności i różnice społeczne.
Pomoc jest ukierunkowana poprzez ustalanie kryteriów wyboru i premiowanie dodatkowymi punktami
tych projektów, które podejmują tematy szczególnie
ważne dla danego obszaru.
WWW.KSOW.GOV.PL

W każdym województwie realizowany jest komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Wsparcie w ramach jego czterech Priorytetów obejmuje: aktywizację osób pozostających bez
zatrudnienia, integrację społeczną, wsparcie przedsiębiorstw i ich pracowników, transfer wiedzy oraz
edukację.
Dofinansowanie nowych i istniejących przedszkoli, zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów,
podnoszenie kwalifikacji pracowników, zwiększanie zatrudnienia w regionie, dostosowanie systemu
kształcenia do potrzeb rynku pracy – to tylko niektóre z działań, które można realizować dzięki wsparciu
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Biuletyn KSOW
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Wszystkie podejmowane działania tego typu są bardzo istotne dla rozwoju regionów, a szczególnie dla
młodych mieszkańców polskiej wsi.

Nowe przedszkola na obszarach
wiejskich powstające dzięki środkom
unijnym
Jednym z celów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Ka‑
pitał Ludzki jest zmniejszanie nierówności w stopniu upo‑
wszechnienia edukacji przedszkolnej.
Mimo że dostęp do edukacji przedszkolnej staje
się coraz łatwiejszy, to nadal niemal połowa dzieci
z terenów wiejskich nie ma szans, aby z niej skorzystać. Dlatego w 2012 roku Samorząd Województwa
Dolnośląskiego ukierunkował wsparcie projektowe
w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w szczególności na obszary, na których istnieje najmniej przedszkoli. W tym roku można otrzymać dofinansowanie
na tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego)
w 30% gmin na Dolnym Śląsku o najniższym w skali
województwa stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej. Natomiast projekty, które zakładają
wsparcie już istniejących placówek, mają szansę zy-
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skać dodatkowe punkty podczas oceny, jeżeli będą
realizowane na obszarach wiejskich.
Prezentujemy przedsięwzięcie, które jest doskonałym przykładem umiejętnego wykorzystania środków z EFS przeznaczonych na utworzenie nowych
miejsc w wiejskich przedszkolach.

„Małe Przedszkole jest fajne”
Nowe miejsca w przedszkolach dla maluchów
z ośmiu dolnośląskich gmin wiejskich, wzrost świadomości rodziców w zakresie potrzeb edukacyjnych
dzieci oraz integracja lokalnych społeczności – to tylko niektóre z korzyści, jakie przyniósł zakończony już
projekt „Małe Przedszkole jest fajne”. Wzięło w nim
udział 329 dzieci i ich rodziców. Większość malców
nie chodziła do przedszkola w swoich lub pobliskich
miejscowościach, a codzienne dowożenie do odległych placówek było problemem dla opiekunów.
Dlatego celem przedsięwzięcia było upowszechnienie edukacji przedszkolnej na tych terenach dzięki
utworzeniu i prowadzeniu dwunastu Małych Przedszkoli.
– Każde przedszkole jest inne i wymaga indywidual‑
nego podejścia, w każdym przypadku inaczej wygląda
współpraca z władzami gminy – podkreśla Hanna Janczak, koordynatorka projektu.
Model Małego Przedszkola,
wdrażany przez Fundację Edukacji Przedszkolnej z Wrocławia,
wywodzi się z idei Małych Szkół,
zakładanych i prowadzonych od
końca lat dziewięćdziesiątych
przez stowarzyszenia rozwoju
wsi we współpracy z Federacją
Inicjatyw Oświatowych. Z tego
pomysłu narodził się kolejny
– utworzenia punktów wychowania przedszkolnego. Model
Małego Przedszkola ewoluował
do obecnego kształtu podczas
zrealizowanego w 2007 r., wspólnie z Federacją Inicjatyw OświaLATO 2/2012

>> PO KAPITAŁ LUDZKI A OBSZARY WIEJSKIE

towych, projektu „Idziemy do
przedszkola! Małe Przedszkola na Dolnym Śląsku”.
Pomysł Małego Przedszkola został opracowany
w oparciu o potrzeby dzieci
i ich rodziców. Dlatego w jednej grupie jest maksymalnie
15 maluchów mieszkających
w tej samej lub sąsiedniej
miejscowości. W ten sposób
uczą się nawiązywać nowe
przyjaźnie i jednocześnie wychodzą bez obaw poza krąg
własnej rodziny.
W zajęciach biorą udział
dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
Dzięki temu młodsi mogą naśladować starszych kolegów, a starsi uczą się odpowiedzialności i opieki
nad młodszymi. Przedszkolakami opiekuje się wykwalifikowany nauczyciel, wspierany przez jednego
z rodziców lub wolontariusza. Jednocześnie nad ich
prawidłowym rozwojem czuwa psycholog i logopeda. Edukacja jest oparta na programie nauczania
zgodnym z wymogami MEN.
W edukacji maluchów ważne jest również zaangażowanie rodziców, którzy uczestniczą w codziennym
życiu przedszkola oraz w specjalnych warsztatach
prowadzonych przez pedagogów i psychologów.
W ten sposób rodzice poszerzają swoją wiedzę,
otrzymują profesjonalne wsparcie w opiece nad
dziećmi i w radzeniu sobie z problemami, które
mogą się pojawić na różnych etapach wychowania.
Zajęcia w Małym Przedszkolu trwają 25 godzin w tygodniu (maksymalnie do 5 godzin dziennie), w salach w pełni wyposażonych w pomoce dydaktyczne,
meble i zabawki.

Rozwój maluchów zauważyli rodzice:
– Przedszkole to super instytucja pomagająca (…)
w rozwoju relacji z innymi dziećmi, w rozwoju samo‑
dzielności i posłuszeństwa. Zdecydowaliśmy się na

WWW.KSOW.GOV.PL

udział naszego dziecka, żeby miało łatwiejszy start
w szkole (…). Przedszkole jest blisko i jest bezpłatne.
– Oliwka przebywa w większej grupie (…) na swo‑
im poziomie wiedzy i zabawy, ćwiczy pamięć poprzez
naukę wierszyków i piosenek. Umie się dzielić. Lepiej
rozwija się manualnie. Podoba mi się zaangażowanie
pani. Jest bardzo opiekuńcza. Dzieci w przedszkolu czu‑
ją się bezpiecznie jak w domu.
– Cieszę się, że Wiktor poznał inne zasady, obowiązki
i zabawy niż w domu, że nauczył się funkcjonować z in‑
nymi (…) bez trzymania się spódnicy mamy. Rozwój
dziecka w grupie to najlepsza edukacja.
Placówki rozpoczynające działalność według proponowanego przez Fundację Modelu Małych Przedszkoli od początku są mocno zakorzenione w społeczności lokalnej, która jest współodpowiedzialna
za jej funkcjonowanie i prowadzenie. Docelowo to
właśnie społeczność lokalna – rodzice, liderzy społeczni, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego – jako stowarzyszenie powinni przejąć rolę
organu prowadzącego placówkę.
– Dla koordynatora najwięcej pracy jest na począt‑
ku. Widać, jak zmienia się cała społeczność lokalna
na każdym etapie funkcjonowania placówki. Na po‑
czątku zachwyt i niedowierzanie, że coś dostajemy,
że jest pięknie i kolorowo i… nie trzeba za nic płacić.
Biuletyn KSOW
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ich organem prowadzącym. Kolejne pięć
prowadzą gminy lub osoby fizyczne.
– To ogromna satysfakcja, że udało się
stworzyć coś z niczego, tchnąć w tych ludzi
nieco wiary, uświadomić, że nasza praca i ich
wkład mają sens wybiegający poza ramy
czasowe i finansowe projektu – nie ukrywa
zadowolenia Hanna Janczak.
W jednym przypadku, w związku z likwidacją szkoły, w której funkcjonowało Małe
Przedszkole, placówka została zamknięta.

Z czasem zaczyna się etap roszczeń: dlaczego mamy
coś od siebie dawać? Chodzić na warsztaty, malować
ściany przedszkola, pomagać pani w przedszkolu?
To etap długi i mozolny, oparty na wielu konfliktach
i nierzadko osobistych animozjach. Osoby, które do tej
pory nie robiły nic wspólnie, nagle muszą nauczyć się
współpracy, wyrażać na głos swoją wolę i... pozytywnie
rozwiązywać spory. To najcięższa próba dla rodziców.
Jeśli wszystko zostanie wyjaśnione, a rodzice ochłoną
i uwierzą, że przedszkole będzie istnieć tylko dzięki nim,
tylko dzięki temu, że podczas trwania projektu nauczą
się, jak efektywnie rozwiązywać konflikty, które przecież
są nieuniknione i niezbędne, żeby się poznać i „dotrzeć”,
następuje etap „świadomości”. Rodzice, przy pomocy
fundacji, zakładają stowarzyszenie i uświadamiają
sobie, że to oni po zakończeniu projektu będą prowa‑
dzić placówkę, zatrudniać kadrę, zarządzać finansami
i pozyskiwać środki. To oni będą decydować o liczbie
dzieci w grupie czy też spotykać się systematycznie, aby
na bieżąco planować dalsze funkcjonowanie i rozwój
przedszkola. To etap oparty na lęku – czy damy radę?
A z drugiej strony – na poczuciu dumy i siły opiekunów,
którzy widzą, że stają się równorzędnym partnerem dla
władz gminnych – opowiada Hanna Janczak, koordynatorka projektu.
Projekt realizowano od lutego 2010 r. do końca
2011 r. Sześć placówek zostało przejętych po zakończeniu projektu przez stowarzyszenia, które będą
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Projekt, współfinansowany ze środków
EFS w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1, zrealizowała Fundacja Edukacji Przedszkolnej we Wrocławiu
w partnerstwie z dolnośląskimi gminami: Oława,
Dobromierz, Oborniki Śląskie, Sobótka, Gromadka,
Wisznia Mała, Bystrzyca Kłodzka i Oleśnica.
Na Dolnym Śląsku tylko dzięki projektom realizowanym
w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej wspar‑
cie otrzymało prawie 4500 dzieci z obszarów wiejskich
oraz 165 ośrodków wychowania przedszkolnego (dane na
31.03.2012 r.).

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na www.efs.gov.pl i na stronach urzędów marszał‑
kowskich.
Artykuł przygotował Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego (www.efs.dolnyslask.
pl). W tekście wykorzystano materiały przygotowane
przez Fundację Edukacji Przedszkolnej we Wrocławiu.
Zamieszczone zdjęcia pochodzą z archiwum Depar‑
tamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWD.
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Federacja Regionalnych Sieci
LGD rozpoczyna działalność

>>

Podstawową cechą podejścia Leader jest sieciowanie. W Polsce lokalne grupy działania od początku
realizacji projektów w ramach Pilotażowego Programu
Leader+ kontaktowały się z innymi LGD, co doprowadziło do powołania sieci regionalnych na poziomie każdego
województwa. Dzięki aktywności LGD, które uczestniczyły w wydarzeniach organizowanych na forum europejskim, nawiązywane były również kontakty z sieciami
z innych państw, a także z siecią europejską – ELARD.
W październiku 2009 r. sieci regionalne postanowiły
powołać Polską Sieć Lokalnych Grup Działania, która jest
związkiem stowarzyszeń skupiającym zarówno formalne, jak i nieformalne sieci LGD z terenu całego kraju. Po
podpisaniu porozumienia o współpracy wspólnie zaczęto się zastanawiać nad formalną stroną tego przedsięwzięcia. W październiku ub. roku przedstawiciele 15
sieci regionalnych opowiedzieli się za utworzeniem
związku stowarzyszeń. Przyjęto wówczas statut nowej
organizacji, a podczas pierwszego walnego zebrania,
w grudniu 2011 roku, wybrano komitet założycielski sieci. W dniu 9 marca br. związek stowarzyszeń został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą
„Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD”.
Aktualnie skupia on 270 lokalnych grup działania, czyli
ok. 80% wszystkich LGD działających w Polsce. Siedzibą
organizacji skupiającej polskie sieci LGD jest Wałcz.
Celem działalności Polskiej Sieci jest budowanie
platformy współpracy i wymiany doświadczeń między lokalnymi grupami działania oraz ich sieciami regionalnymi, a także innymi organizacjami i osobami
związanymi z realizacją podejścia Leader oraz pozostałych osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Polska Sieć ma zamiar również aktywnie uczestniczyć
w kreowaniu polityki wobec wsi i terenów wiejskich
– zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.
Związane to będzie również z opiniowaniem aktów
prawnych i podejmowaniem inicjatyw legislacyjnych
WWW.KSOW.GOV.PL

zmierzających do stanowienia prawa sprzyjającego
zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.
W szerszym wymiarze Sieć LGD będzie wspierała
działania służące budowaniu kapitału społecznego,
poprawie jakości życia i dywersyfikacji ekonomicznej,
a także integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem na wsi. Polska
Sieć będzie reprezentowała LGD w kontaktach z innymi instytucjami oraz sieciami z innych państw.
Zaplanowano, że w najbliższej przyszłości podjęte
zostaną działania zmierzające do przyłączenia Polskiej Sieci do Europejskiego Stowarzyszenia Leader
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ELARD).
Federacja Regionalnych Sieci LGD będzie wspierać
również opracowywanie odpowiedniej metodologii
dotyczącej realizacji „rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” (CLLD) w obszarze wszystkich funduszy objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi.
Na Walnym Zebraniu Polskiej Sieci LGD, które odbyło się 5 czerwca br. w Warszawie, wybrano Zarząd
i Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
Janusz Bartczak – Prezes Zarządu
Krzysztof Kwatera – Wiceprezes Zarządu
Witold Magryś – Członek Zarządu
Bożena Pełdiak – Członek Zarządu
Sławomir Piernicki – Członek Zarządu
Katarzyna Jórga – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Paweł Pikula – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej
Tomasz Paluch – Członek Komisji Rewizyjnej
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Polską
Siecią LGD - Federacją Regionalnych Sieci LGD
ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz
tel. 67 258 02 41 wew. 41, kom. 790 655 755
Biuletyn KSOW
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Obrazy malowane przez Krajową
Sieć Obszarów Wiejskich
w województwie mazowieckim

>>

Korowód dożynkowy widać i słychać z daleka. Trudno bowiem nie
zwrócić uwagi na okazałe wieńce z poszczególnych powiatów województwa
mazowieckiego – przeróżne kształty
i formy, misternie ułożone kłosy tegorocznych zbóż, kwiaty plecione wokół
religijnych figur, wielobarwne wstęgi.
A każdy z nich otoczony jest delegacją
dożynkową w strojach ludowych.
Na czele korowodu galowo ubrana orkiestra dęta i zespoły śpiewacze.
Gdzieś w środku parada koni i oficjalne
delegacje. Wszyscy skąpani we wrześniowym słońcu niosą dary ziemi w hołdzie rolnikom i mazowieckiej wsi.
Dożynki ŹRÓDŁO: ARCHIWUM SR KSOW
Rozpoczynają się XIII Dożynki Województwa Mazowieckiego i Diecezji Łomżyńskiej 2011
A potem już czas tylko na wspólną zabawę przy
w Wyszkowie.
Zespole Pieśni i Tańca „Wyszków”, Zespole Pieśni
Co roku Mazowieckie Święto Plonów organizo- i Tańca „Mazowsze” oraz Golec uOrkiestrze.
wane jest w innym miejscu. Korowód i uroczystości
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich jest na dożyngościły m.in. w Kozienicach, Sierpcu, Białobrzegach, kach od kilku lat. Bo to największe święto mazowiecWęgrowie, Myszyńcu, Makowie Mazowieckim, Zwo- kiego rolnictwa.
leniu czy Siedlcach. Tak, by mieszkańcy całego Mazowsza mieli okazję do wspólnego świętowania.
Sala konferencyjna wielkiego hotelu pęka
Tymczasem w Wyszkowie starostowie dożynkowi
w szwach. Blisko trzysta krzeseł, duży stół preprzekazują symboliczny chleb na ręce biskupa, mar- zydialny, rzutnik do projekcji multimedialnych. W tle
szałka województwa, wojewody, starosty i wójtów, plansze z logo PROW 2007‑2013 i KSOW.
zaś ci dzielą się chlebem z uczestnikami imprezy
Raz do roku w jednym miejscu spotykają się wójtodożynkowej, przekazując go jako symbol pokoju wie mazowieckich gmin, starostowie powiatów, mari dziękczynienia za plony. Tłum podaje sobie świeże szałkowie, ministrowie, działacze lokalnych grup dziabochny z rąk do rąk. To najbardziej symboliczny mo- łania, społecznicy. By podsumować minione miesiące,
ment uroczystości.
ale przede wszystkim wytyczać plany na najbliższą
przyszłość. Wymieniać doświadczenia, poznając dobre praktyki wdrażane w swoich małych ojczyznach.

>>
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Sawicki i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik za
chwilę rozpoczną V Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Zegrzu.
Mówimy tam o nowym okresie programowania. O sporach, jakie toczymy w trosce o polską wieś i rolnictwo
z partnerami z całej Europy. O szansach i zagrożeniach po 2013 roku. Gości ciekawią nowe propozycje finansowe czy przyszłość podejścia Leader.
Spotkanie jest także wspaniałą okazją
do wzajemnego poznania – Mazowsze Kongres ŹRÓDŁO: ARCHIWUM SR KSOW
to region ogromny, bardzo zróżnicowany i geograficznie rozległy, a okazji do tak licznej
To czas na dyskusję o możliwościach eksportu i imreprezentacji województwa nie ma na co dzień zbyt portu, bo w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji
wielu. Tworzą się zatem warsztatowe grupy dysku- Ambasady RP w Madrycie I Radca Ambasady Mirosław
syjne. Przez okna wpadają ostatnie promyki jesien- Węglarczyk wraz ze współpracownikami przedstawia
nego słońca. Prelegenci z Agencji Restrukturyzacji gościom specyfikę rynku hiszpańskiego ze szczególnym
i Modernizacji Rolnictwa opowiadają o technicznych uwzględnieniem branży rolno‑spożywczej oraz promoaspektach wykorzystywania funduszy unijnych.
cji eksportu i inwestycji. Z kolei wizyta w Lokalnej Grupie
Dla Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich kongres to Działania Alcornocales w Alcala de los Gazules (Andalunajważniejsza propozycja szkoleniowo‑informacyjna zja) pokazuje silne powiązanie lokalnej strategii z polityw roku.
ką ochrony środowiska, bowiem przez tereny lokalnego

>>

Pociąg Madryt – Sewilla mknie z prędkością niespotykaną na polskich torowiskach. Za oknami hiszpańskie pejzaże,
w środku przyjemny chłód klimatyzacji.
Na kilku stolikach leżą informatory o lokalnych grupach działania z terenu Andaluzji
i broszury tutejszych parków narodowych.
Kilka osób zgromadziło się wokół jednego
z foteli, z którego pilot wyjazdu stara się
przekazać jak najwięcej informacji o specyfice odwiedzanego kraju.
Przedstawiciele mazowieckich lokalnych grup działania biorą udział w wizycie
studyjnej do swoich odpowiedników na
Półwyspie Iberyjskim.
Wyjazd studyjny
WWW.KSOW.GOV.PL

ŹRÓDŁO: ARCHIWUM SR KSOW
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parku natury wiodą szlaki migracyjne ptaków. Projekty
realizowane przez hiszpańskie organizacje pozarządowe na tym terenie koncentrują się na zrównoważonym
rozwoju i programach rolnośrodowiskowych, ale także
na budowie infrastruktury turystycznej czy małej przedsiębiorczości (np. wytwarzanie lokalnych serów).
Goście zakładają białe fartuchy i czapeczki, z ciekawością rozglądając się wokół. Pachnie świeży ser,
w kotle pod ścianą ktoś ręcznie miesza mleko. To
z kolei wizyta w zakładzie produkcji produktów lokalnych i regionalnych sfinansowanym kilka lat temu
z hiszpańskiego programu Leader.
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich przekonuje, że
czasem najlepiej podejrzeć i wysłuchać bardziej doświadczonych od siebie. Na przykład na wyjeździe
studyjnym.

>>

Wokół świeżo wyremontowanego stadionu
sportowego wytyczono dziś pięciokilometrową
trasę biegów przełajowych. Na linii startowej bieżni lekkoatletycznej ustawiają się kolejni zawodnicy
w eliminacjach biegu sprinterskiego, a na boisku
trwa zacięty finał zawodów w piłce nożnej. Na try-

Spartakiada

34

bunach transparenty województw i głośny doping,
wśród którego przebija się strzał startera.
Reprezentacja województwa zachodniopomorskiego cierpliwie czeka na swój start w sztafecie 4 x 400. Łodzianie wysłuchują uwag swojego kierownika drużyny,
a Wielkopolska znów podnosi ręce w geście triumfu.
Historyczna pierwsza letnia Spartakiada Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich gości w Kozienicach na
Mazowszu.
W hali rywalizują siatkarze, pokazując niezwykłe
jak na amatorów umiejętności. Chwilę wcześniej
zakończyły się zawody tenisa stołowego. W zaciętej
rywalizacji nikt nie zapomina jednak, że to tylko zabawa. A klasyfikacja medalowa będzie powodem do
dumy i radości lub smutku i zazdrości tylko przez…
najbliższy rok.
Szerzej o spartakiadzie i jej wynikach pisano już
w biuletynie KSOW.
Tu pokazujemy, że Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich powinna stawiać także na wzajemną integrację
i rywalizację. Zarówno między lokalnymi grupami
działania, jak i samorządami wojewódzkimi.

ŹRÓDŁO: ARCHIWUM SR KSOW
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Targi

>>

ŹRÓDŁO: ARCHIWUM SR KSOW

W Berlinie królują owoce, warzywa, przetwory. W Kielcach agroturystyka i ludowy folklor.
W Warszawie i Poznaniu produkty tradycyjne i regionalne. Wszędzie kolorowo i smakowicie. Wszędzie
z muzyką i w otoczeniu wielkich fotografii pięknych
mazowieckich pejzaży. Wreszcie wszędzie po to, by
pokazywać światu Mazowsze. Mazowiecką wieś. Mazowiecki potencjał i ofertę.
Czy to targi „Fruit Logistica” w Niemczech, „Agrotravel” w Kielcach czy „Regionalia” w Warszawie.
Do stolicy naszych zachodnich sąsiadów pojechali przedstawiciele związków sadowniczych,
grup producenckich, producentów i przetwórców.
W Kielcach królowały lokalne grupy działania z silnym wsparciem kół gospodyń wiejskich i zespołów
muzycznych. Na targi produktów tradycyjnych i regionalnych zabieraliśmy reprezentantów małych
zakładów. A nawet pojedynczych gospodarzy (a raczej gospodynie), którzy specjalizują się w świetnej
mazowieckiej kuchni.
Serca gości targowych zdobywamy smakiem
polskich wędlin, bigosu i wypieków. PrzypominaWWW.KSOW.GOV.PL

my, że Mazowsze to największe zagłębie owocowo
‑warzywne w kraju. Pomagamy szukać nowych
rynków zbytu, odbiorców i konsumentów. Ale także
turystów, którzy gdy raz odwiedzą Mazowsze, będą
wracać tu często.
To także zadanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Zadanie, które chcemy realizować z pasją i zaangażowaniem.
Biuletyn KSOW szeroko informował i informuje
także o propozycjach mazowieckiego Sekretariatu
Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich –
szkoleniach, seminariach, warsztatach, wyjazdach
studyjnych, targach i wydawnictwach. Na bieżąco
przedstawiamy propozycje KSOW. Obrazy namalowane w tym miejscu pozwolą, mamy nadzieję, choć
na chwilę wrócić do opisywanych miejsc i zdarzeń
i przypomnieć, że Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
powstała na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Warto korzystać z jej propozycji i doświadczeń.
Marcin Rzońca
SR KSOW Województwa Mazowieckiego
Biuletyn KSOW
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Wydarzenia w regionach
Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Lubelskiego

XVIII Międzynarodowe Targi
„ProdExpo 2012” w Kijowie
W dniach 3‑5 kwietnia 2012 r. lubelscy przedsiębiorcy uczestniczyli w XVIII Międzynarodowych Targach
„ProdExpo 2012” w Kijowie. Stoisko było częścią narodowej ekspozycji zorganizowanej przy wsparciu
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady
RP w Kijowie i cieszyło się dużym zainteresowaniem
odwiedzających targi. Sfinansowane zostało ze środków Sekretariatu Regionalnego KSOW. Merytoryczną stronę ekspozycji przygotowali i zorganizowali
pracownicy Departamentu Rolnictwa i Środowiska
wraz z uczestniczącymi w tym wydarzeniu przedsiębiorcami.
Udział w targach miał na celu umożliwienie przedsiębiorcom z naszego terenu nawiązania kontaktów
z firmami handlowymi działającymi na Ukrainie.
W ramach targów przedsiębiorcy wzięli udział w specjalnej sesji rozmów z przedstawicielami największych sieci handlowych. Pozwoliło to wystawcom
na przeprowadzenie szeregu rozmów biznesowych
i nawiązanie nowych kontaktów handlowych. Ekspozycja województwa lubelskiego stanowiła rozpoznawalną wizytówkę polskich firm. Prezentacja wysokiej
jakości wyrobów regionalnych, tradycyjnych oraz
żywności ekologicznej podczas „Dnia Polskiego” oraz
„Okrągłego Stołu” przyczyniła się do wzmocnienia
pozytywnego wizerunku województwa lubelskiego,
a także wpłynęła na bardzo pozytywną opinię o jakości lubelskich produktów.
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Podczas uroczystego spotkania w Ambasadzie
RP mieliśmy okazję zaprezentować Panu Ambasadorowi oraz licznie zgromadzonym gościom nasze
województwo, a także ofertę handlową.
Podczas targów rozdysponowano ponad 1200
folderów promujących Lubelszczyznę oraz przedsiębiorców z naszego regionu. Barwna oferta województwa lubelskiego oraz firm prezentujących się na
lubelskim stoisku spotkała się z dużym uznaniem ze
strony organizatorów targów, czego wyrazem było
otrzymanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego „Dyplomu Uznania”.
Na stoisku województwa lubelskiego zaprezentowały się następujące firmy: Zakłady Mięsne „Dobrosławów”, które oferowały przetwory z mięsa wieprzowego i wołowego oraz produkty wędliniarskie,
Zakłady Mięsne „Łmeat‑Łuków” promujące szeroki
wachlarz wyrobów mięsnych, m.in. wędzonki, kiełbasy oraz wędliny dojrzewające. Ponadto WytwórLATO 2/2012
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nia Makaronu Domowego „Pol‑Mak” zaprezentowała
szeroki asortyment makaronów, natomiast chłodnia
„Agram” oferowała mrożonki z owoców i warzyw.
Dużą atrakcją naszego stoiska były świeże owoce.
Ofertę produktów prosto z sadu i ogrodu przedstawiły trzy lubelskie grupy producentów: „Stryjno
‑Sad”, „Klasa” Sp. z o.o. oraz „Green Group” Sp. z o.o.

Dodatkowo stoisko zostało wzbogacone o produkty
następujących firm: Spółdzielnia Mleczarska „Ryki”,
„Perła” Browary Lubelskie S.A., Browar Jagiełło Sp.j.,
Fabryka Cukierków „Pszczółka”, Zakłady Przemysłu
Ziemniaczanego „Lublin”. Nie zabrakło również przetworzonych produktów ekologicznych w postaci wędlin z Zakładów Mięsnych Wasąg.

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Lubuskiego
AGROTRAVEL 2012
Po raz kolejny Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich Województwa Lubuskiego wziął
udział w Targach AGROTRAVEL w Kielcach. Na stoisku regionalnym obecny był przedstawiciel Zarządu
Województwa Lubuskiego – Stanisław Tomczyszyn,
który spotkał się z przedstawicielami samorządów
z innych regionów oraz z wystawcami, którzy reprezentowali województwo lubuskie. W tym roku
można było zapoznać się z ofertą Gospodarstwa
Agroturystycznego AGRO‑RELAX Lesława Skoniecznego, Gospodarstwa Ekologicznego Państwa Pazdrowskich oraz Gospodarstwa Agroturystycznego
„Dolatówka” Andrzeja i Magdaleny Dolata. Swój
potencjał zaprezentowały także lokalne grupy
działania – Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie oraz Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior
– Lokalna Grupa Działania. Liczni odwiedzający
mogli skosztować świeżych bochenków chleba,
wędlin, ekologicznych syropów, serów kozich,
wypieków, pierogów czy regionalnych trunków,
jak np. piwo z regionalnego browaru EDI z miejscowości Wschowa. Nowym produktem, który
cieszył się ogromnym powodzeniem na stoisku,
były kosmetyki wykonane wyłącznie metodą naturalną, bez dodatku substancji chemicznych, tj.

mydła i kremy z mleka koziego prezentowane przez
gospodarstwo rolne Qzko z Siedliska.
W programie targów znalazły się m.in. prezentacje
ofert atrakcyjnego wypoczynku na wsi, jarmark rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych, degustacje
potraw regionalnych i konkursy dla wystawców oraz
zwiedzających. Nie zabrakło wspaniałej zabawy przy
akompaniamencie muzyki licznych zespołów folklorystycznych z terenu całej Polski.

Debata Rolna
W piątek 9 marca w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyła się
Debata Rolna. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane

Wystawcy lubuscy podczas AGROTRAVEL 2012
WWW.KSOW.GOV.PL
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przez SR KSOW Województwa Lubuskiego oraz Lubuską Izbę Rolniczą. Uczestnikami debaty byli delegaci Izby Rolniczej
oraz przedstawiciele wszystkich działających związków i organizacji rolniczych
stowarzyszonych w Forum Rolniczym,
a także przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za obsługę sektora rolnego
z terenu województwa lubuskiego. Spotkanie otworzyła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak.
– Jestem pod wrażeniem niesamowitej solidarności ludzi związanych z rolnictwem, nie tylko w Lubuskiem, ale w całej
Polsce. Dlatego chcę wyrazić swoje uzna- Liczni uczestnicy Debaty Rolnej ŹRÓDŁO: ARCHIWUM SR KSOW WOJ. LUBUSKIEGO
nie dla Lubuskiej Izby Rolnictwa – powiedziała pani marszałek. – Jesteście ważni dla regionu szenie na debatę przyjąłem z wielką satysfakcją. Mój
lubuskiego, a jeszcze ważniejsi dla Polski – mówiła. uniwersytet ma swój udział w tym, że rolnictwo na
Podkreśliła przy tym, że lubuska wieś się zmienia. – Wi- Ziemi Lubuskiej rozwija się tak dobrze. Moja uczeldać to gołym okiem. Widzimy to podpisując wnioski nia miała tu zamiejscowy wydział, który wykształcił
o środki europejskie. Możemy podziwiać nowe bo- wspaniałych studentów. W Ziemi Lubuskiej jestem
iska, kanalizację, inwestycje w oświatę – tłumaczyła. zakochany – powiedział.
Marszałek Polak podziękowała wszystkim osobom
Ponadto głos zabrali zaproszeni goście, wśród któzwiązanym z rolnictwem za aktywność i zaangażo- rych był Wiceminister Rolnictwa Kazimierz Plocke.
wanie.
Obecni byli także posłowie: Krystyna Sibińska, BoPrezes LIR Władysław Piasecki przywitał wszyst- żenna Bukiewicz, Jerzy Materna oraz senator Helena
kich gości. Następnie wykład nt. „Przyszłość Wspól- Hatka. W spotkaniu udział wzięli również: członek
nej Polityki Rolnej a bezpieczeństwo żywnościowe zarządu Stanisław Tomczyszyn oraz przewodniczący
Europy” wygłosił prof. Roman Kołacz, Rektor Uni- sejmiku Tomasz Możejko, a także przedstawiciele Izb
wersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. – Zapro- Rolniczych.

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Mazowieckiego
Po raz pierwszy „Regionalia”
Gdy w Kielcach na Targach AGROTRAVEL pokazywały się i promowały gospodarstwa agroturystyczne z terenu Mazowsza (województwo mazowiec-
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kie miało ponadstumetrowe stoisko regionalne),
w Warszawie po raz pierwszy zorganizowano Targi
Produktów Regionalnych „Regionalia”. Tu także
była obecna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.
LATO 2/2012
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„Regionalia” były częścią Targów Turystyki i Wypoczynku LATO 2012, a Mazowsze zaprezentowało się na dwóch stoiskach – w części turystycznej
i żywnościowej. Na stoisku w części żywnościowej
(65 m²) grupa 14 wystawców przedstawiła szeroką
gamę produktów regionalnych i ekologicznych.
Można było skosztować i kupić tradycyjnie wypiekany chleb, przetwory przygotowywane według
dawnych receptur, sery, wędliny i wyroby garmażeryjne, przyprawy i zioła.
Podczas trwania „Regionaliów” odbył się konkurs na najlepszy produkt regionalny i lokalny
z Mazowsza. Przyznano w nim następujące nagrody i wyróżnienia:
• Medal w kategorii Skarby Natury: „Koneser”
FPHU z Wyszkowa, za półgęsek mazowiecki
po staropolsku,
• Medal w kategorii Promile i Procenty: Nalewki Staropolskie Karol Majewski i Wspólnicy Sp.
z o.o. z Łomianek (powiat warszawski zachodni) za nalewkę Cztery Pory Roku.
Wyróżnienia w kategorii Skarby Natury otrzymali:
• P.P.U.H. Stelmański z Sierpca za smalec z tradycją,
• Gospodarstwo Ekologiczne „Bukiet Smaków”
Elżbieta i Maciej Jabłońscy z Rozalina (powiat
pruszkowski) za rukolę, roślinę pochodzącą
z basenu Morza Śródziemnego, a uprawianą
w Polsce,
• Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy z Siedlec za
Chleb Razowy Marszałkowski z Siedlec 500 g.
Jednoczesna organizacja obu imprez targowych stworzyła możliwość prezentacji i promocji
nie tylko tradycyjnych potraw, ale także oferty
turystyczno‑kulturalnej całego regionu, dzięki czemu mazowieckie stoiska cieszyły się dużym powodzeniem wśród zwiedzających. Na targach „Regionalia” swoje wyroby wystawiali również producenci
produktów regionalnych z innych państw: Litwy,
Bułgarii, Węgier (łącznie ponad 120 firm), a same
targi odwiedziło ponad 20 000 osób. Przypomnij-

WWW.KSOW.GOV.PL
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my, że na Mazowszu 44 produkty wpisane są na
Listę Produktów Tradycyjnych, a 35 producentów
należy do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, dlatego istotne jest promowanie produktów
regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych, które
zdobywają coraz większe uznanie wśród konsumentów.
Organizacja Targów Produktów Regionalnych
„Regionalia” dofinansowana została ze środków
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007‑2013, Schemat III Krajowa
Sieć Obszarów Wiejskich.
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Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Opolskiego
Młodość, energia i tradycja na ITB
W dniach 7‑11 marca br. w Berlinie odbyły się Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB 2012, na których prezentowali się wystawcy ze 186 krajów świata, proponujący różnorodną ofertę turystyczną.
W grupie polskich regionów reprezentowanych
w Berlinie znalazło się także województwo opolskie. Nasze targowe stoisko to młodość i energia
połączona z pięknem tradycji i kultury. Pokazaliśmy najważniejsze opolskie produkty turystyczne
wraz z bogatą ofertą terenów wiejskich oraz nowych inwestycji turystycznych. W Berlinie odbyła
się premiera najnowszego spotu reklamującego
Opole oraz prezentowany był model Oceanarium
5D, którego otwarcie planowane jest latem w Juraparku w Krasiejowie. Hostessy w kwiatowych dekoracjach i barwach regionalnych, nawiązujących do

Opolskie na targach ITB w Berlinie
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„niezapominajkowej” kreacji marki regionu „Kwitnące Opolskie”, częstowały specjałami kulinarnymi,
rozdawały niezapominajki i inne upominki promocyjne.
Zgodnie z powiedzeniem: „dla każdego coś dobrego” – smakosze mogli spróbować dań i produktów tradycyjnych, wielbiciele rzemiosła artystycznego mogli obejrzeć pokazy sztuki kroszonkarskiej
i wyroby twórców ludowych, a poszukujący wrażeń
– uczestniczyć w ciekawych konkursach, w których
do wygrania były pobyty w opolskich hotelach i gospodarstwach agroturystycznych. Uzupełnieniem
tych działań promocyjnych była przygotowana
oferta informacyjna – na stoisku dostępne były
mapy, przewodniki i informatory przedstawiające
województwo opolskie.
W dniu otwarcia targów opolskie stoisko gościło m.in. Joannę Muchę – Minister
Sportu i Turystyki, Katarzynę Sobierajską – Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki, polskich parlamentarzystów,
ambasadorów i przedstawicieli
korpusu dyplomatycznego oraz
osoby reprezentujące Polską Organizację Turystyczną. Barbara
Kamińska z Zarządu Województwa Opolskiego uczestniczyła
w wielu rozmowach nt. kampanii
promocyjnych, rozwoju produktów turystycznych, współpracy
międzynarodowej i międzyregionalnej oraz projektów promocyjnych i marketingowych.

ŹRÓDŁO: MATERIAŁY WŁASNE UMWO
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Konferencja WPR
23 lutego 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
wraz z Izbą Rolniczą w Opolu zorganizowali konferencję nt. „Obecne i przyszłe cele Wspólnej Polityki
Rolnej 2014‑2020 w aspekcie szans,
korzyści i ewentualnych zagrożeń
dla opolskiego rolnictwa”, której
celem było przybliżenie proponowanych zmian WPR w kolejnym
okresie programowania i odniesienie ich w szczególności do terenu
województwa opolskiego. Podczas konferencji wykłady wygłosili: Andrzej Butra – sekretarz Stanu Konferencja WPR ŹRÓDŁO: MATERIAŁY WŁASNE UMWO
w Ministerstwie Rolnictwa, prof. dr
hab. inż. Marek Tukiendorf – Prorektor Politechni- w przyszłość” zorganizowana w ramach obchoki Opolskiej, Roman Włodarz – Prezes Śląskiej Izby dów 50‑lecia WPR. Organizatorami konferencji byli:
Rolniczej, Antoni Konopka – Członek Zarządu Wo- Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Opojewództwa Opolskiego, a także przedstawiciele lu, Wojewódzka Stacja Sanitarno‑Epidemiologiczna
opolskiego oddziału ARR i ARiMR. W konferencji w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa
wzięło udział 125 osób. Uczestnikami spotkania Opolskiego.
byli rolnicy reprezentujący różne
kierunki produkcji, przedstawiciele
administracji rządowej, samorządowej, agencji rolniczych, uczelni
i instytucji związanych z sektorem
rolnym. Tematyka podejmowana
podczas wystąpień prelegentów
i dyskusji obejmowała perspektywy
i zagrożenia oraz naukę i praktykę
w świetle realizacji Wspólnej Polityki Rolnej 2014‑2020.

Zdrowy styl życia
inwestycją w przyszłość
15 marca 2012 r. w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej
w Opolu odbyła się konferencja
pt. „Zdrowy styl życia inwestycją Konferencja „Zdrowy styl życia inwestycją w przyszłość” ŹRÓDŁO: MATERIAŁY WŁASNE UMWO
WWW.KSOW.GOV.PL
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W ramach konferencji zaprezentowano następujące referaty naukowe:
– „Drogowskazy zdrowego żywienia” – prof. dr
hab. Jan Gawęcki z Katedry Żywienia Człowieka,
Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu,
– „Programowanie żywieniowe zdrowia w szkole:
możliwości i ograniczenia” – prof. dr hab. n. med.
Wojciech Cichy, Kierownik I Katedry Pediatrii i Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
– „Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa
Kulinarnego gwarancją naturalnej żywności” – Mariola Magdalena Szachowicz, Z‑ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju wsi UMWO.
Marta Tomaszewska‑Pielacha, Dyrektor Polskiej
Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, przedstawiła realizację programu „Trzymaj
Formę” na forum Unii Europejskiej, a Karmena Cisak,
Krajowy Koordynator programu, omówiła doświad-

czenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz szkolnych realizatorów programu.
Monika Niewiarowska z Biura Wspierania Konsumpcji ARR w Warszawie dzieliła się z uczestnikami
konferencji doświadczeniami w zakresie realizacji
programów WPR promujących zdrowe nawyki żywnościowe wśród dzieci i młodzieży: „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”.
Dostawcy mleka i przetworów mlecznych oraz
owoców i warzyw częstowali przybyłych gości takimi
samymi produktami, jakie spożywają dzieci w placówkach oświatowych w ramach mechanizmów realizowanych przez ARR. Uczestnicy mogli obejrzeć
wystawę projektów realizowanych przez opolskie
szkoły w zakresie walki z nadwagą i otyłością u dzieci.
Wszyscy uczestnicy konferencji mogli skosztować opolskich potraw regionalnych, między innymi:
opolskiego kołacza, piroga postnego oraz gołąbków
z kaszą gryczaną przygotowanych przez Certyfikowane Gospodarstwo Ekologiczne „Cichy Zakątek”.

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Podkarpackiego
„Konkurs wielkanocny”
W niedzielę 15 kwietnia br. w Grodzisku Dolnym odbyła się kolejna edycja
„Konkursu wielkanocnego”. Było to
wydarzenie towarzyszące XX Podkarpackiej (IX Ogólnopolskiej) Paradzie
Straży Wielkanocnych „Turki 2012”.
Głównym celem konkursu było
wspieranie rozwoju wsi poprzez integrację środowiska wiejskiego oraz
pobudzanie aktywności mieszkańców,
a także promowanie tradycyjnych
potraw i najlepszych sposobów ich
Koło Gospodyń Wiejskich reprezentujących LGD „Z Tradycją w Nowoczesność” podczas „Kon‑ prezentacji. Konkurs sprzyjał również
kursu wielkanocnego” ŹRÓDŁO: ARCHIWUM SR KSOW
upowszechnianiu działań związanych
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z rozwijaniem wrażliwości estetycznej inspirowanej tradycją i folklorem oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości kulturowej.
W tym roku w szranki stanęły dwadzieścia trzy
lokalne grupy działania z terenu województwa
podkarpackiego. Przygotowane na konkurs stoły, zastawione lokalnymi smakołykami świątecznymi, prezentowały się bardzo okazale. Członkowie lokalnych grup działania, często ubrani
w charakterystyczne stroje ludowe, witali komisję konkursową pieśniami obrzędowymi i lokalnymi przyśpiewkami. Podczas konkursu widoczny był ogromny potencjał kultywowanej tradycji
w regionie, co świadczy o dużym poziomie wiedzy uczestników konkursu z zakresu dziedzictwa
kulturowego.
Kulminacyjnym punktem imprezy była parada
„Turków” na stadionie sportowym w Grodzisku
Dolnym, podczas której obok kosynierów prezentowały się oddziały nawiązujące swym strojem do polskich mundurów wojskowych z okresu międzywojnia oraz oryginalne, wielobarwne
„grupy janczarskie”.
Spośród finalistów kapituła konkursowa dokonała wyboru zwycięzców. Przedmiotem oceny w kategorii A była estetyka nakrycia stołu,
smak prezentowanych potraw, pomysłowość
wykonania dekoracji świątecznych oraz opis
prezentowanych dań i tradycji wielkanocnych.
W kategorii B oceniano wykonanie koszy jajek
wielkanocnych.
Laureatami tegorocznej edycji konkursu” zostali: Kategoria A – „Stół wielkanocny” • I miejsce – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie
„Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”, •
II miejsce – Lokalna Grupa Działania ,,Zielone
Bieszczady”, • III miejsce – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja”. Kategoria B
– „Koszyk jajek wielkanocnych” a) Podkategoria
– „pisanka” • I miejsce – Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Kresowi Sąsiedzi”, • II miejsce
– Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko

WWW.KSOW.GOV.PL

Parada „Turki 2012”

ŹRÓDŁO: ARCHIWUM SR KSOW

Zestaw oklejanek w kategorii „Koszyk jajek wielkanocnych”
ŹRÓDŁO: ARCHIWUM SR KSOW
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‑Dynowskie”, • III miejsce – Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”. b) Podkategoria – „skrobanka”
• I miejsce – Lokalna Grupa Działania „Dorzecze
Mleczki”, • II miejsce – Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Przemyska”, • III miejsce – Lokalna Grupa
Działania „Lider Dolina Strugu”. c) Podkategoria

– „oklejanka” • I miejsce – Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 5 Gmin”, • II miejsce – Lokalna
Grupa Działania C.K. Podkarpacie, • III miejsce –
Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”.

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Podlaskiego
Seminarium informacyjne „Pokonaj
warrozę” – czyli metody przeciwdziałania
groźnej chorobie pszczół
W dniach 21‑22 kwietnia br. podczas Wiosennych
Targów Ogrodniczych i Targów Pszczelarskich odbyło się seminarium informacyjne pt. „Pokonaj warrozę”. Seminarium miało na celu podniesienie poziomu
wiedzy i świadomości pszczelarzy w odniesieniu do
metod racjonalnej gospodarki pasiecznej w województwie podlaskim. Program przewidywał wykład
oraz zajęcia praktyczne z zakresu profilaktyki zdro-

wia rodzin pszczelich. W seminarium uczestniczyły
84 osoby zainteresowane poruszanymi tematami,
w tym drogami rozprzestrzeniania się choroby, skutecznością leków przeciwko warrozie, mechanicznymi sposobami walki z chorobą oraz metodami szacowania stopnia porażenia rodziny pszczelej.
Podczas targów swoją ofertę prezentowali producenci drzew i krzewów ozdobnych i owocowych,
nasion, cebulek i rozsad, wyrobów regionalnych
i rękodzieła ludowego. Rekordowa liczba wystawców, tłumy zwiedzających i kupujących sprawiły, że
osiemnastą edycję targów możemy uznać za udaną. Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie
w Szepietowie w ciągu dwóch
dni odwiedziło 20 tys. osób.

IV Forum Rolnicze
w Janowie

Seminarium „Pokonaj warrozę” ŹRÓDŁO: SR KSOW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
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Wystawa maszyn i urządzeń
rolniczych, występy zespołów
ludowych, degustacja potraw
regionalnych – to tylko niektóre
z atrakcji IV Forum Rolniczego,
które odbyło się w dniu 13 maja
2012 roku w Janowie. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach
Krajowej Sieci Obszarów WiejLATO 2/2012
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skich. W siedzibie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego odbyła
się konferencja pt. „Dobre praktyki
na obszarach wiejskich oraz aktualna
sytuacja w rolnictwie”. Uczestnikami
spotkania byli uczniowie szkół rolniczych, liderzy podlaskiego rolnictwa,
instytucje obsługujące sektor rolny,
przedstawiciele administracji rządowej
i samorządowej oraz organizacji rolniczych. Forum cieszyło się dużym zainteresowaniem. Jedną z największych
atrakcji była wystawa sprzętu rolniczego, podczas której zaprezentowano IV Forum Rolnicze w Janowie ŹRÓDŁO: SR KSOW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
najnowsze maszyny i urządzenia. Na
stoisku informacyjno‑degustacyjnym odwiedzający czas umilały wszystkim występy zespołów ludowych
mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz prezentacje rękodzieła ludowego i tradycji reszkoły oraz prezentacjami innych szkół rolniczych gionalnych. Przygotowany został również, z myślą
z województwa podlaskiego. Spędzany wspólnie o najmłodszych, park rozrywkowo‑edukacyjny.

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Pomorskiego
Tradycja wspólnego kopania torfu,
czyli Czarne Wesele w Klukach
Tradycyjnie w pierwszych dniach maja, na terenie
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, odbyła się impreza folklorystyczna nazywana Czarnym Weselem.
Wydarzenie nawiązuje do dawnej tradycji wspólnego kopania torfu, które odbywało się na bagnistych
terenach położonych wokół jezior Gardno i Łebsko.
Torf gromadzono w gospodarstwach jako materiał
opałowy na zimę. Pozyskiwanie go było wspólnym
zajęciem mieszkańców Kluk i innych słowińskich wsi.
Kopanie torfu odbywało się na zasadzie wzajemnej
pomocy sąsiedzkiej. Każdy dzień pracy kończył się
świątecznym posiłkiem i biesiadą u gospodarzy. Cały
okres kopania torfu, czyli wspólny codzienny trud
WWW.KSOW.GOV.PL

i wspólne wieczorne ucztowanie, Słowińcy nazywali
właśnie „czarnym weselem” (Schwarze Hochzeit).
Majówka w Klukach przypomina tę dawną tradycję i pozwala przenieść się w czasie do dziewiętnastowiecznej wsi. Odwiedzający Kluki mogli naprawdę poczuć smak codziennego życia w słowińskiej
wiosce, biorąc udział w pokazach kopania torfu
oraz próbując swoich sił w wykonywaniu dawnych
rzemiosł – plecionkarstwa, garncarstwa, powroźnictwa – oraz uczestnicząc w wielu innych tradycyjnych zajęciach. Przechadzając się od jednej zagrody do drugiej, można było zobaczyć krzątające się
w chałupach kobiety, które prały bieliznę na tarze,
przędły nici na kołowrotku i tkały na krosnach, oraz
mężczyzn wyplatających kosze z korzeni sosnowych
i naprawiających sieci rybackie kleszczką.
Biuletyn KSOW
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Czarne wesele w Klukach

ŹRÓDŁO: ARCH. MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO

Ta podróż w przeszłość zakończyła się – zgodnie
z tradycją – wspólnym świętowaniem przy ognisku. Goście mogli spróbować pysznych
drożdżowych wafli oraz wypiekanego
według receptury sprzed wieku chleba
z domowym smalcem i masłem wyrabianym w kierzynce.
Miłośnicy sztuki amatorskiej i rękodzieła mogli nabyć prawdziwe cudeńka wykonane przez lokalnych artystów,
którzy na terenie muzeum prezentowali
swoje dzieła. Całość uatrakcyjniły występy zespołów ludowych z Kaszub.

IV Międzynarodowe Targi
AGROTRAVEL – promocja
turystyki wiejskiej
Województwa Pomorskiego

ŹRÓDŁO: SR KSOW

Przedstawiciele pomorskiej branży gastronomicznej
i agroturystycznej oraz pracownicy Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Urzędu Marszałkowskiego reprezentowali województwo pomorskie podczas IV Międzynarodowych Targów Turystyki
Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. Targi odbyły
się w dniach 20‑22 kwietnia 2012 r. w Kielcach i były
okazją do prezentacji bogatej oferty agroturystycznej naszego regionu – promocji wyrobów lokalnych,
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tradycyjnych produktów kulinarnych,
bazy noclegowej i atrakcyjnych form wypoczynku na pomorskiej wsi.
Odwiedzający stoisko województwa
pomorskiego mogli uzyskać informacje
na temat miejsc, które warto odwiedzić na
Pomorzu, a także zapoznać się z konkretną
ofertą wypoczynkową (w tym z bazą noclegową) i kulturalną. Wszyscy mogli także
spróbować lokalnych specjałów – takich
jak fefernuski kociewskie przygotowywane przez panią Krystynę Gierszewską
(produkt wpisany na Listę Produktów
Tradycyjnych), miody z dodatkiem owoców i bakalii z Pasieki „Dębowej” z Dębogórza oraz
pyszne sery i masło wytwarzane przez Spółdzielnię

Mleczarską ze Skarszew. Atrakcje turystyczne oraz
swoją ofertę wypoczynkową promowali państwo
Brygida i Andrzej Kąkol – właściciele gospodarstwa
ekologicznego z Sierakowic, a także przedstawiciele gospodarstwa agroturystycznego „Pod lipami”
z Gościęcina oraz kwatery agroturystycznej „Gawryś”
z Sasina. Dodatkową atrakcją były występy Kapeli Kociewskiej oraz pokazy tradycyjnego haftu ludowego
w wykonaniu hafciarek z Kaszub i Kociewia.
W ramach targów AGROTRAVEL odbyły się dwa
konkursy dla wystawców: na najciekawsze stoisko
LATO 2/2012
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oraz najciekawszą pamiątkę agroturystyczną. Pani
Danuta Dzwonkowska, właścicielka gospodarstwa
agroturystycznego „U Danusi” w Stężycy, zajęła III
miejsce w konkursie „Na najciekawszą pamiątkę
agroturystyczną” – oryginalną, ręcznie malowaną
butelkę z alfabetem kaszubskim.
Uczestnictwo w targach było nie tylko elementem promocji atrakcji turystycznych Pomorza oraz
rodzimych produktów, ale też okazją do nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń, informacji
i pomysłów w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej
z przedstawicielami branży turystycznej z całego
kraju i z zagranicy.

Targi Agrotravel ŹRÓDŁO: PODR

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Śląskiego
I Forum Kobiet Ziemi Śląskiej

z obszarów wiejskich, na rynku pracy, oraz szansą na
5 marca 2012 roku w Urządzie Marszałkowskim Wo- podjęcie tematu barier utrudniających im dostęp do
jewództwa Śląskiego odbyło się I Forum Kobiet rynku i hamujących ich aktywność zawodową. SpoZiemi Śląskiej.
tkanie sprzyjało również wymianie doświadczeń we
Gośćmi tego wydarzenia były przedstawicielki własnym gronie oraz integracji środowiska kobieceparlamentu, śląskiego świata biznesu, instytucji
samorządowych oraz kobiety aktywnie zaangażowane w tematykę wspierania kobiecej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Celem
tego spotkania było przedstawienie rzetelnych
informacji dotyczących możliwości odnalezienia się kobiet na rynku pracy, zaprezentowanie
dobrych praktyk i promocja idei przedsiębiorczości wśród kobiet. Już dziś przedstawicielki
płci pięknej stanowią istotny odsetek osób
prowadzących własną działalność gospodarczą i coraz lepiej radzą sobie na trudnym rynku
pracy, łamiąc stereotypy dotyczące zatrudnienia i sukcesu w biznesie.
Konferencja była świetną okazją do dyskusji
na temat aktualnej sytuacji pań, w tym także ŹRÓDŁO: ARCHIWUM SR KSOW
WWW.KSOW.GOV.PL
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go w celu skutecznego wykorzystywania tkwiącego
w kobietach potencjału do rozwijania przedsiębiorczości w życiu zawodowym.

VII Regionalna Prezentacja Stołów
Wielkanocnych – „Baba Wielkanocna”
W dniu 25 marca 2012 roku w Lelowie odbyła się VII Regionalna
Prezentacja Stołów Wielkanocnych – „Baba Wielkanocna”.
Tradycyjnie udekorowane stoły
przygotowały Koła Gospodyń
Wiejskich z czterech powiatów:
częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego.
Obok suto zastawionych stołów
prezentowane były także prace
regionalnych twórców w postaci
pisanek i bibułkowych kwiatów.
VII regionalna „Baba Wielkanocna” zgromadziła około 1000 osób

i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Wszyscy mogli posmakować świątecznych
rarytasów: wielkanocnych bab, mazurków, pieczeni
i swojskich wędlin przygotowanych według wieloletnich receptur. Nie zabrakło też koszy ze święconką, haftowanych obrusów i dużej ilości pisanek.

ŹRÓDŁO: ARCHIWUM SR KSOW

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Wielkopolskiego
Dziedzictwo dla Przyszłości
Propagowanie ochrony i zachowania wiejskiego
dziedzictwa kulturowego oraz prezentacja możliwości jego wykorzystania w rozwoju społeczności
lokalnych, a także zachęcanie mieszkańców do realizacji projektów z nim związanych, były celami dwudniowej konferencji „Dziedzictwo dla Przyszłości”,
która odbyła się w dniach 10 i 11 maja w ośrodku
konferencyjnym „Olandia” w Prusimiu w powiecie
międzychodzkim.
Gospodarzem konferencji był Tomasz Bugajski
z Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który
wraz ze Stanisławem Tomczyszynem z Zarządu Wo-
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jewództwa Lubuskiego otworzyli konferencję, a także towarzyszącą jej wystawę fotograficzną, prezentującą ginące zawody i tradycyjne budownictwo na
wsi oraz rękodzieło artystyczne i rzeźby.
Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się dziedzictwem
kulturowym.
Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów
o potrzebie ochrony dziedzictwa kulturowego wsi,
dziedzictwie historyczno‑kulturowym, budownictwie wiejskim i zagospodarowaniu przestrzennym,
LATO 2/2012
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Udział w warsztatach tematycznych
był dla pasjonatów tych zagadnień okazją do pogłębienia wiedzy o dziedzictwie
w różnych jego aspektach. Uczestnicy debatowali, w jaki sposób promować dziedzictwo kulturowe wsi i pobudzać dzięki
temu rozwój lokalny, rozważali działanie
w partnerstwie, aby osiągnąć znacznie
lepsze rezultaty w ochronie dziedzictwa kulturowego wsi. Zastanawiano się
również, czy warto przywracać do życia
ginące zawody oraz jak je wykorzystać
w tworzeniu miejsc pracy. Rozmawiano
także na temat konieczności budowania
tożsamości kulturowej regionów, co jest
Snutki haft ze wsi Golina w powiecie Jarocin na wystawie towarzyszącej konferencji „Dzie‑ ważne z punktu widzenia rozwoju spodzictwo dla przyszłości” ŹRÓDŁO: ARCHIWUM SR KSOW
łecznego i identyfikacji mieszkańców ze
swoim regionem. Dwudniowa konferena także o kulturze niematerialnej wsi wielkopolskiej cja „Dziedzictwo dla Przyszłości” pokazała bogactwo
i lubuskiej oraz o tradycji świętowania i obrzędowo- dziedzictwa kulturowego obu regionów. Podczas
ści.
konferencji podkreślono też, jak ważne jest ono dla
O działaniach wspierających dziedzictwo kultu- harmonijnego rozwoju lokalnych społeczności. Prerowe wsi, dofinansowanych ze środków Unii Euro- zentacja dobrych praktyk była natomiast dowodem
pejskiej w województwie wielkopolskim i lubuskim, na to, że mieszkańcy obszarów wiejskich angażują
mówili: Emilia Dunal – Dyrektor Departamentu się w zachowanie dziedzictwa, przeznaczając na tę
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Tadeusz Woźniak –
Zastępca Dyrektora Departamentu
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
Konferencja była przede wszystkim
miejscem spotkania środowisk, które
angażują się w zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w obydwu sąsiadujących ze sobą województwach.
Dała możliwość wymiany informacji
podczas panelu dyskusyjnego poświęconego sprawom zachowania
dziedzictwa kulturowego, a także podczas prezentacji dobrych praktyk w tej Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i okolic prezentuje „Wesele Biskupiń‑
skie” ŹRÓDŁO: ARCHIWUM SR KSOW
dziedzinie.
WWW.KSOW.GOV.PL
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aktywność także prywatne środki i poświęcając wiele własnego czasu.
Uczestnicy konferencji swym zaangażowaniem
i przykładami realizowanych przez siebie projektów
udowodnili, że wiejskiej kultury nie utożsamiają
z rozwojowym zapóźnieniem, lecz są dumni ze swego dziedzictwa i z radością je pokazują.
Zainteresowanie dzieci i młodzieży udziałem,
wspólnie z dorosłymi, w zespołach ludowych świadczy o zachodzących zmianach w świadomości społecznej, polegających na dowartościowaniu wiejskiej

tożsamości kulturowej. Potwierdza to przynależność
do grup i enklaw kulturowych o bogatej przeszłości,
ale też obiecującej przyszłości.
Konferencja stanowiła także dla wszystkich
uczestników znakomitą okazję do nawiązania kontaktów, wymiany informacji i wzajemnej inspiracji.
Była pierwszą z zaplanowanych konferencji poświęconych dziedzictwu kulturowemu wsi wielkopolskiej, które realizuje w bieżącym roku Sekretariat
Regionalny KSOW.

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Małopolskiego
Zasmakuj w Małopolsce
W krajach Unii Europejskiej prowadzona jest polityka jakości i wyróżniania produktów żywnościowych.
Produkty regionalne to takie, które można wytwarzać tylko w niektórych regionach UE, na ściśle określonym obszarze, a ich nazwa i technologia produkcji
są prawnie chronione.
Pierwszym polskim produktem, który otrzymał
certyfikat UE, była bryndza podhalańska pochodząca z Małopolski. Na obszarze województwa małopolskiego wytwarza się najwięcej produktów, które
uzyskały w UE certyfikaty Chroniona Nazwa Pochodzenia lub Chronione Oznaczenie Geograficzne,
i pod tym względem jest ono niekwestionowanym
liderem wśród polskich regionów. Małopolscy producenci zarejestrowali dotychczas 10 produktów
wyróżnionych tymi oznaczeniami. Są to:
Chroniona Nazwa Pochodzenia – bryndza podhalańska, oscypek, redykołka, karp zatorski;
Chronione Oznaczenie Geograficzne – jabłka
łąckie, suska sechlońska, chleb prądnicki, obwarzanek krakowski, kiełbasa lisiecka, fasola „Piękny Jaś”.
Wiedza mieszkańców regionu na ten temat jest
jednakże niewielka. Dostrzegając zatem potrzebę
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zwiększenia świadomości mieszkańców Małopolski
i przybywających do regionu gości na temat produktów regionalnych, Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Małopolskiego zaplanował w 2012 r.
realizację kompleksowej kampanii promującej małopolskie produkty regionalne pn. „Zasmakuj w Małopolsce”.
Podczas cyklu lokalnych imprez na stoisku województwa małopolskiego zorganizowana zostanie
prezentacja połączona z degustacją wszystkich małopolskich produktów regionalnych. Dodatkowymi
atrakcjami prezentacji będą pokazy, quizy dla publiczności i konkursy dla dzieci, których tematyką
będą właśnie produkty regionalne. Na stoisku Małopolski dostępne będą ulotki oraz publikacje prezentujące te produkty.
Zapraszamy do poznania małopolskich rarytasów.
ZASMAKUJ W MAŁOPOLSCE!!!
LATO 2/2012
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Przedsięwzięcia zaplanowane
przez Sekretariaty Regionalne KSOW
w okresie od 15 lipca do 14 października

woj. warmińsko-mazurskie
•
21 lipca – Festiwal Potraw z Mięsa Wieprzowego, Wołowego i Jagnięcego – Mrągowo
•
21-22 lipca – XVI Pokazy Konne, XI Czempionat Koni Zimnokrwistych – Kętrzyn
•
5 sierpnia – Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo 2012 – Gołdap
•
15 sierpnia – Regionalne Święto Ziół – Olsztynek
•
18 sierpnia – Regionalne Święto Mleka – Olecko
•
25 sierpnia – Finał regionalny konkursów „Smak Warmii, Mazur i Powiśla” – Lidzbark Warmiński
•
1 września – Regionalny Festiwal Potraw z Ziemniaków – Ostróda
•
8 września – Regionalny Festiwal Runa Leśnego – Pisz
•
12 września – Konferencja „50 lat Wspólnej Polityki Rolnej – aspekty regionalne” – Olsztyn
•
15-16 września – Festyn Dziedzictwo Kulinarne Warmii Mazur i Powiśla – Olsztyn
•
23 września – Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie – Olsztynek
woj. wielkopolskie
•
18 sierpnia – Festyn z okazji 200. rocznicy powstania Bramy Napoleona w Ślesinie. Wydarzenie organizowane wspólnie
z gminą Ślesin
•
25 sierpnia – Otwarcie wystawy „Nekielskie Olędry. W kręgu pracy, wiary i nadziei” – Kościół poewangelicki w Nekielce.
Wydarzenie organizowane wspólnie z gminą Nekla
•
9 września – II Festiwal Tradycji i Folkloru – Domachowo. Wydarzenie organizowane wspólnie z gminą Krobia
•
21‑23 września i 19‑21 października – Szkolenia dla mieszkańców obszarów wiejskich „Program edukacyjny dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Wielkopolski” – Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie. Wydarzenie organizowane wspólnie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
•
Październik – Ogłoszenie konkursu dla sołectw „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, w ramach projektu partnerskiego
z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów „Aktywnie dla dobra wspólnego”
woj. zachodniopomorskie
•
Lipiec – wrzesień – Konkurs Agro‑Eko‑Turystyczny pn. „Zielone Lato”
•
2‑4 września – Konferencja pn. „Żywność ekologiczna i jej przetwórstwo” – Szczecin
•
7‑9 września – XXV Barzkowickie Targi Rolne „Agro Pomerania” 2012 – Barzkowice
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Targi Naturalnej Żywności NATURA FOOD
to impreza, której ideą jest promocja żywności
ekologicznej i naturalnej oraz popularyzacja produktów regionalnych i tradycyjnych. Najbliższa,
piąta edycja targów odbędzie się w dniach 12‑14
października 2012 r. w Łodzi.
Targi NATURA FOOD są najważniejszą imprezą poświęconą biożywności w Polsce. Rokrocznie w imprezie uczestniczy 200 wystawców i 7 tysięcy zwiedzających: rolników, producentów, przetwórców,
dystrybutorów i hurtowników żywności wysokiej
jakości z Polski i zagranicy. Swoim autorytetem imprezę wspierają instytucje (Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi) oraz kluczowe organizacje branżowe,
takie jak Stowarzyszenie POLSKA EKOLOGIA, Stowarzyszenie EKOLAND czy Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.
Targi NATURA FOOD to impreza branżowa o charakterze biznesowym oraz platforma wymiany poglądów między podmiotami funkcjonującymi na polskim rynku bioproduktów. To także idealne miejsce
do poznania międzynarodowych trendów rozwoju
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rolnictwa ekologicznego i powiązanych z nim branż,
jak również doskonała okazja do bezpośredniego
kontaktu z podmiotami funkcjonującymi na rynku.
Targi NATURA FOOD pełnią także funkcję edukacyjną – zarówno w zakresie edukacji producentów,
przetwórców, jak i konsumentów. Rynek produktów
ekologicznych i tradycyjnych w Polsce rozwija się dynamicznie i w związku z tym potrzeba edukowania
branży i społeczeństwa jest ogromna.
Imprezy towarzyszące kierowane do szerokiej publiczności mają na celu zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa, zwrócenie uwagi
na zagrożenia płynące ze spożywania żywności wysoko przetworzonej czy modyfikowanej genetycznie
oraz kształtowanie popytu, zwiększenie konsumpcji
produktów ekologicznych i produktów wysokiej jakości.
W ramach propozycji B2B odbywają się konferencje, szkolenia, warsztaty mające na celu budowanie
przewagi konkurencyjnej firm branży bio oraz branżowe konkursy, m.in. konkurs o Złoty Medal NATURA
FOOD na najlepszy produkt prezentowany na targach.
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