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Wystartowała III edycja konkursu dla rolników i  projektantów EUROZAGRODA. 
Konkurs prowadzony jest w czterech kategoriach:

• budynki inwentarskie,
• budynki magazynowe i gospodarcze,
• budynki mieszkalne,
• inne obiekty zagrodowe i obiekty ochrony środowiska.

Do konkursu można zgłaszać wszystkie budynki i budowle tworzące rolniczą zagrodę – zarówno 
obiekty istniejące, jak i nowo wybudowane oraz zmodernizowane.

Celem konkursu, prowadzonego pod patronatem Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, we 
współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym i  Stowarzyszeniem Architektów 
Polskich, jest promowanie najlepszych projektów i  realizacji w  budownictwie zagrodowym, 
spełniających standardy europejskie. Zamiarem organizatorów jest, aby konkurs wspomagał 
w praktyce wytyczanie tych standardów w Polsce. Organizatorem EUROZAGRODY jest BudoRol.
pl – Portal Budowlany Rolnika.

W konkursie mogą brać udział rolnicy i projektanci, którzy do 30 czerwca 2011 roku prześlą 
swoje zgłoszenie na adres:

Sekretariat Konkursu EUROZAGRODA
ul. Łagowska 3/39
01-464 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Eurozagroda”

Prawo zgłaszania kandydatów do nagród mają też ośrodki doradztwa rolniczego, oddziały 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, związki, stowarzyszenia i  izby rolnicze oraz 
administracja rolna. Nagrody w postaci statuetek, dyplomów i czeków pieniężnych wręczone 
będą w grudniu, w trakcie uroczystej gali w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. 
Nagrody będą współfinansowane ze środków KSOW.

Nagrody w każdej kategorii konkursowej wynoszą po 10 000 zł.

Każda edycja konkursu powiększa liczbę wzorcowych obiektów na mapie kraju – nagrodzone 
budynki oznaczone są tablicami „Laureat konkursu EUROZAGRODA”. Odwiedzane są one przez 
tych, którzy dopiero planują budowy – nagrodzeni rolnicy udostępniają im je, dzieląc się ze 
zwiedzającymi swoimi doświadczeniami.

Regulamin konkursu i  pełna informacja znajdują się na stronie internetowej www.budorol.pl 
i www.minrol.gov.pl .

Pochwal się

swoją zagrodą



Szanowni Państwo,
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poprawa jakości życia na wsi wiąże się przede wszystkim z rozwojem infrastruktury. Infrastruk-
tura wiejska (techniczna i społeczna) w określony sposób stymuluje także wielofunkcyjny rozwój 
gospodarczy obszarów wiejskich. Stanowi zarówno bazę działalności gospodarczej, jak i podsta-
wę funkcjonowania mieszkańców danego obszaru. Infrastruktura wiejska tworzy pewien układ 
elementów, między którymi zachodzą wzajemne relacje, mające wpływ na wielofunkcyjny 
rozwój obszarów wiejskich. Należy dążyć, aby rozwój infrastruktury technicznej odbywał się 
w sposób zrównoważony.

Mieszkańcy wsi potrzebują zarówno infrastruktury technicznej: z dziedziny transportu, te-
lekomunikacji i  łączności, wodociągów i kanalizacji, energetyki, ochrony środowiska itp., jak 
i społecznej zaspokajającej niematerialne potrzeby ludności z zakresu: oświaty i nauki, kultu-
ry, ochrony zdrowia, opieki socjalnej, wypoczynku i kultury fizycznej. Społeczne oczekiwania 
i zapotrzebowanie na urządzenia techniczne i społeczne są zróżnicowane w poszczególnych 
regionach kraju.

Infrastruktura wiejska stymuluje rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, wyrażony między inny-
mi liczbą podmiotów gospodarczych, w których zatrudnienie znajdują osoby odchodzące z pracy w rol-
nictwie. Jest także jednym z wielu elementów zmniejszających bezrobocie. Odpowiednie wyposażenie 
terenu w infrastrukturę techniczną i społeczną jest niezbędnym warunkiem aktywizacji gospodarczej 
terenu i zatrzymania ludzi młodych na wsi. Wsparcie finansowe dla tego typu działań znajdujemy 
w ramach II filaru WPR, polityki spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich poprzez swoje działania informacyjne i promocyjne dąży do 
tego, aby rozwój infrastruktury wiejskiej odbywał się w sposób zrównoważony. Dlatego szcze-
gólnie wspiera promocję dobrych praktyk w ramach programów pomocy. Promocja dobrych 
praktyk w rozwoju infrastruktury na wsi jest natomiast gwarancją zachowania ładu przestrzen-
nego, architektonicznego i piękna krajobrazu.

Marek Sawicki
MINISTER ROLNICTWA 
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Współpraca Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  
z samorządami

>> Niezmiernie istotną rolę w  rozwoju obsza-
rów wiejskich w Polsce odgrywały i odgrywać 

będą nadal jednostki samorządu terytorialnego. Na 
szczeblu gminnym samorząd terytorialny w Polsce 
reaktywowano w 1990 roku, po czterdziestoletniej 
przerwie. Stanowiło to jedno z  najistotniejszych 
dokonań w procesie przechodzenia Polski od mo-
delu autorytarnego do modelu demokratycznego 
i  zdecentralizowanego. Gminie przyznano status 
jednostki samorządu terytorialnego, która jako 
odrębny od administracji państwa podmiot wła-
dzy publicznej została wyposażona w osobowość 
prawną, własny majątek oraz sądownie chronioną 
samodzielność. Wprowadzona w 1999 roku refor-
ma ustrojowa państwa polegała na rozszerzeniu sa-
morządu terytorialnego przez powołanie nowych 
jednostek: powiatów oraz 16 dużych województw 
– regionów. Administracja samorządowa realizuje 
zadania publiczne na zasadach samodzielności (we 
własnym imieniu i  na własną odpowiedzialność) 
oraz zadania z zakresu administracji rządowej, zle-
cone przez władze państwa. Generalnie do zadań 
jednostek samorządu terytorialnego należy zaspo-
kajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorzą-
dowej.

Administracja samorządowa odgrywa od same-
go początku znaczącą rolę także w  rozwoju ob-
szarów wiejskich. Praktycznie od chwili powstania 
jednostki samorządu terytorialnego realizują zada-
nia w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych, 
edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz 
zachowania dziedzictwa kulturowego. Jednostki 
samorządu terytorialnego odgrywają także wiodą-
cą rolę w rozwoju infrastruktury technicznej (drogi, 
kanalizacja, komunikacja, wysypiska śmieci, usługi 
komunalne) na obszarach wiejskich.

Przed administracją samorządową stoi obecnie 
największe wyzwanie. Od jej sprawności zależy 
w  ogromnej mierze wykorzystanie środków Unii 
Europejskiej, przyznanych Polsce na lata 2007-
2013 i  realizacja regionalnych programów opera-
cyjnych, Programu Operacyjnego dla Rozwoju Polski 
Wschodniej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
oraz działań samorządowych podjętych w ramach 
programu „Infrastruktura i środowisko”.

Administracja samorządowa uczestniczy także 
w realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Samorządom wojewódzkim po-
wierzono realizację działań o charakterze regional-
nym dotyczących rozwoju infrastruktury technicz-
nej, odnowy wsi oraz gospodarki wodnej i scaleń 
gruntów rolnych.

Administracja samorządowa współodpowie-
dzialna jest także za realizację osi 4. Leader oraz za 
realizację działań w ramach Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich.

Analizy, według stanu na 31 grudnia 2010 r., 
pokazują, że największą grupę partnerów Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich stanowi samorząd 



WWW.KSOW.GOV.PL Biuletyn KSOW 3

>> OPINIE

gminny (565 partnerów). Samorząd powiatowy to 
34 partnerów KSOW. Drugą najliczniejszą grupę 
stanowią lokalne grupy działania LGD (247 partne-
rów). Trzeba dodać, że samorządy gmin uczestniczą 
w działalności lokalnych grup działania, przez co 
mogą podwójnie wpływać na działanie sekretaria-
tów regionalnych KSOW.

Celem działania KSOW jest prowadzenie działań 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przez identy-
fikację i analizę dobrych praktyk oraz rozpowszech-
nianie informacji o najlepszych projektach realizo-
wanych w ramach programów UE wśród wszystkich 
zainteresowanych partnerów.

W celu rozpowszechniania informacji o dobrych 
praktykach organizowane są na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym m.in.: spotkania, konferen-
cje, szkolenia, konkursy, seminaria, sieci eksperckie, 
które przyczyniają się do zapewnienia coraz efek-
tywniejszego i dynamicznego rozwoju obszarów 
wiejskich. Ponadto KSOW informuje o najlepszych 
projektach realizowanych w  ramach programów 
UE na portalu www.ksow.gov.pl oraz w „Biuletynie 
KSOW”. Na portalu KSOW zamieszczona jest za-
kładka „Baza dobrych praktyk”, gdzie obecnie wpi-
sanych jest 356 projektów. W najbliższych dniach 
wpisana zostanie następna grupa projektów.

Najlepszym przykładem pokazania projektów 
w zakresie infrastruktury technicznej, zrealizowa-
nych na obszarach wiejskich przy wsparciu środ-
ków Unii Europejskiej, jest organizowany w ramach 
działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
ogólnopolski konkurs „Przyjazna Wieś”. Konkurs po 
raz pierwszy zorganizowano w 2009 r. Zaintereso-
wanie konkursem skłoniło Sekretariat Centralny do 
zorganizowania w 2010 r. drugiej edycji konkursu 
„Przyjazna Wieś”. Zdecydowano się ponadto na 
wprowadzenie dwóch kategorii projektów. Usta-
lono, że oddzielnie będą oceniane projekty w za-
kresie infrastruktury społecznej oraz infrastruktury 
technicznej. Uczestnikami ww. konkursu są przede 
wszystkim samorządy. Zarówno w pierwszej edycji, 

jak i w drugiej edycji konkursu, zwycięskie projekty 
były zrealizowane w gminach.

Wymiana informacji i  rozpowszechnianie do-
brych praktyk w  zakresie realizowanych progra-
mów dotyczących rozwoju rolnictwa i  obszarów 
wiejskich ma pozytywny wpływ na poprawę wdra-
żania instrumentów rozwoju obszarów wiejskich 
przez samorządy gmin.

Samorządy są również współorganizatorami 
wielu imprez wspieranych w ramach działalności 
sekretariatów regionalnych KSOW o  charakterze 
lokalnym w zakresie ochrony tradycji i zachowania 
dziedzictwa kulturowego. Organizacja takich im-
prez przyciąga wielu turystów i przez to przyczynia 
się również do gospodarczego rozwoju obszarów 
wiejskich.

Dyskusja na VI posiedzeniu Grupy Roboczej ds. 
KSOW 22 marca br., któremu przewodniczyłem, 
i doświadczenia z podejmowanych działań w ra-
mach realizacji kolejnego planu działania pokazują, 
że nadal istnieje konieczność pracy nad poprawą 
działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Ko-
nieczne jest przede wszystkim dalsze umacnianie 
współpracy z partnerami KSOW. Bezpośrednie za-
angażowanie partnerów KSOW w realizację planów 
działania pozwoli z pewnością na podejmowanie 
racjonalnych działań odzwierciedlających potrzeby 
regionu.

Mimo dalszej potrzeby doskonalenia działalności 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, chciałbym pod-
kreślić, że doświadczenia zdobyte prawie po trzech 
latach funkcjonowania pokazują, że sieć dobrze słu-
ży integracji środowisk wiejskich, co przedkłada się 
między innymi na podniesienie poziomu aktywno-
ści społecznej mieszkańców wsi i ich uczestnictwa 
w życiu społeczno-gospodarczym.

Tadeusz Nalewajk
PODSEKRETARZ STANU  

W MINISTERSTWIE ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
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V Posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW

>> 25-26 listopada 2010 r. odbyło się V Posiedze-
nie Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obsza-

rów Wiejskich. Miejscem posiedzenia było Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Ra-
domiu. Była to również okazja do zaprezentowania 
działalności CDR. Uczestnicy posiedzenia zwiedzili 
doświadczalne gospodarstwo ekologiczne oraz cen-
trum kształcenia praktycznego, w którym pokazano 
jak zorganizować przetwórstwo produktów rolnych 
na małą skalę.

Centrum Doradztwa Rolniczego opracowało trzy 
linie technologiczne:

1. Linię do przetwórstwa zbóż.
2. Linię do tłoczenia soków z owoców i warzyw.
3. Linię do przetwórstwa mięsa.
Linie montowane w większych gospodarstwach 

lub przez grupy producentów rolnych mogą w znacz-
nym stopniu poprawić opłacalność produkcji rolnej 
i być źródłem dodatkowego dochodu.

Gośćmi honorowymi posiedzenia byli tym razem 
przedstawiciele słowackiej Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na czele z szefową sieci Malviną Gondovą.

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia doświad-
czeń z działalności słowackiej Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich.

Omówiono realizację Planu Działania KSOW na 
lata 2010-2011. Następnie przedstawiono wybra-
nych nowych członków Grupy Roboczej ds. KSOW 
i procedury ich wyboru.

Kolejnym punktem posiedzenia było przedsta-
wienie działalności europejskich grup tematycznych 
działających przy Europejskiej Sieci Obszarów Wiej-
skich i ich wpływu na kształtowanie Wspólnej Polityki 
Rolnej po roku 2013.

Bardzo szeroko omówiono działania KSOW na rzecz 
Lokalnych Grup Działania (LGD) i ich współpracę dla 
rozwoju obszarów wiejskich.

Informacja dotycząca funkcjonowania KSOW 
w  województwie warmińsko-mazurskim spotkała 
się z dużym zainteresowaniem uczestników. Szcze-
gólnie interesujące dla uczestników posiedzenia były 
procedury rozpatrywania i realizacji wniosków w ra-
mach SR KSOW.

Przewodniczący Grupy Roboczej ds. KSOW w pod-
sumowaniu pierwszego dnia obrad podkreślił jak 
ważna jest działalność KSOW dla rozpowszechniania 
dobrych praktyk i informacji o najlepszych zrealizo-
wanych projektach.

Wskazał na konieczność rozwoju wszystkich ini-
cjatyw, które mogą wpłynąć na zwiększenie efektyw-
ności rolnictwa. Szczególną uwagę zwrócił na rozwój 
agroturystyki i małego przetwórstwa w gospodar-
stwach rolnych.

W drugim dniu posiedzenia Grupy Roboczej ds. 
KSOW omówiono propozycje wprowadzenia do Pla-
nu Działania KSOW projektów sieciujących. Grupa 
Robocza ds. KSOW pozytywnie zaopiniowała przed-

Szefowa słowackiej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Malvina Gondova 
i Przemysław Saltarski, naczelnik Wydziału Sekretariatu Centralnego 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce.  [ARCHIWUM S.C. KSOW]
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Spotkanie przedstawicieli polskiej i węgierskiej Sieci Obszarów 
Wiejskich w Polsce. Partnerstwo polskiej i węgierskiej sieci

>>13 grudnia 2010 roku zorganizowano spotkanie 
przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa Republi-

ki Węgier oraz węgierskiej Sieci Obszarów Wiejskich 

z przedstawicielami MRiRW oraz Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich.

Stronie węgierskiej przewodniczył dr Lajos Miku-
la – sekretarz generalny węgierskiej Sieci Obszarów 
Wiejskich.

Tematem spotkania było określenie i omówienie 
priorytetów dotyczących przyszłej współpracy po-
między sieciami. W trakcie dyskusji ustalono intere-
sujące obydwie strony obszary współpracy:

1. Podejście Leader. Strony wspólnie stwierdzi-
ły, iż istnieje konieczność uruchomienia oraz 
pobudzania inicjatyw związanych ze wzajem-
ną współpracą przez aktywizację działania 
w tym zakresie. Szczególnym zainteresowa-
niem strony węgierskiej cieszą się działania 
w zakresie promocji produktów regionalnych 

stawione zmiany i przyjęła stosowną uchwałę w tej 
sprawie.

Następnie przedstawiciel Departamentu Wspie-
rania Rozwoju Regionalnego Banku Gospodarstwa 
Krajowego zaprezentował kierunki wsparcia finanso-
wego samorządów na obszarach wiejskich w nowym 
okresie programowania. Szczególne zainteresowa-
nie uczestników wywołały procedury prefinansowa-
nia działalności LGD.

W związku ze zgłoszeniem przez sekretariaty 
regionalne KSOW nowych potrzeb zmian Planu 
Działania KSOW na lata 2010-2011 Grupa Robo-
cza ds. KSOW zdecydowała, że uchwała w sprawie 
zaopiniowania projektu zmian Planu Działania 
KSOW na lata 2010-2011 zostanie przyjęta w try-
bie obiegowym.

Przewodniczący Grupy Roboczej ds. KSOW w pod-
sumowaniu podkreślił potrzebę współpracy między-
narodowej w ramach KSOW, a szczególnie z krajami 

sąsiedzkimi. Dlatego też szczególnie gorące podzię-
kowania za udział w posiedzeniu przekazał naszym 
słowackim gościom.

SEKRETARIAT CENTRALNY KSOW

Wystąpienie przedstawiciela Departamentu Wspierania Rozwoju Regio-
nalnego Banku Gospodarstwa Krajowego.  [ARCHIWUM S.C. KSOW]

Od lewej: Miklos Weich, Lajos Mikula, Sara Brand, Peter Toto. 
 [Z ARCHIWUM S.C. KSOW]
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i  lokalnych, pobudzania i rozwoju agrotury-
styki, wymiana dobrych praktyk.

2. Wsparcie dla młodych rolników. Zgłoszono 
postulaty zarówno wsparcia strukturalnego 
młodych rolników, podejmujących i prowa-
dzących gospodarstwa rolne, jak również 
wspierania ich na rynkach rolnych. Strony 
postulowały także o wzmocnienie wzajem-
nej wymiany między organizacjami młodych 
rolników, ich udział w warsztatach tematycz-
nych, forach młodych rolników.

3. Energetyka na obszarach wiejskich. Temat 
ten jest szczególnie istotny w zakresie budo-
wania i eksploatacji biogazowni oraz wyko-
rzystania surowców do pozyskiwania energii 
cieplnej. Obie strony wspólnie zaintereso-
wane są współpracą we wdrażaniu projek-
tów oraz w prowadzeniu szkoleń i informacji 
w zakresie źródeł energii odnawialnej. Jest to 
bardzo rozległe pole do współpracy pomię-
dzy sieciami obu krajów.

4. Marketing produktów regionalnych i  lo-
kalnych. Uczestniczące w spotkaniu strony 
wskazały na ścisły związek między wsparciem 
promocji lokalnych i regionalnych produktów 
a tworzeniem nowych miejsc pracy. Z tego 
też względu szczególnie istotne jest podjęcie 
współpracy w zakresie:
• marketingu produktów rolnych – lokal-

nych i regionalnych,

• powiązania działań w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy na obszarach wiej-
skich,

• poprawiania relacji między producentem 
a konsumentem (szczególnie przez wdra-
żanie programów dla dzieci uczących się 
w  szkołach podstawowych i  średnich 
w zakresie wiedzy dotyczącej pracy rol-
nika i jego roli w wyżywieniu społeczeń-
stwa),

• przekazywania doświadczeń w zakresie 
dobrych praktyk w  obszarze rolnictwa 
ekologicznego.

5. Zacieśnienie współpracy w  zakresie 
wspólnych działań proponowanych przez 
Europejską Sieć Obszarów Wiejskich. 
Strony podkreśliły wzajemną pomoc w wy-
mianie doświadczeń dotyczących problemów 
funkcjonowania struktur krajowych sieci ob-
szarów wiejskich.

14 grudnia 2010  r. przedstawiciele węgierskiej 
sieci byli gośćmi Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie Oddział w Radomiu i zwiedzali poka-
zowe gospodarstwo ekologiczne w Chwałowicach. 
Przedmiotem rozmów były kwestie dotyczące struk-
tur i funkcjonowania doradztwa rolniczego w Polsce 
oraz zasad prowadzenia rolnictwa ekologicznego.

Monika Król
SEKRETARIAT CENTRALNY KSOW

Rewizyta delegacji polskiej na Węgrzech

>>W Budapeszcie zorganizowano 7-10 lutego br. 
kolejne spotkanie przedstawicieli polskiej i wę-

gierskiej Sieci Obszarów Wiejskich.
Celem spotkania było zacieśnienie kontaktów 

między stronami oraz uzgodnienie szczegółów do-
tyczących przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji 

w ramach ustalonych wcześniej obszarów współpra-
cy. Szczegółowo omówiono propozycje wspólnego 
zorganizowania w pierwszej połowie 2011 roku kon-
ferencji oraz wizyt studyjnych. Wizyty te służą m.in. 
wymianie doświadczeń i podejmowaniu współpra-
cy między lokalnymi grupami działania obu krajów, 
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współpracy młodych rolników, promocji polskich 
i węgierskich produktów lokalnych, dyskusji na temat 
możliwości wytwarzania energii ze źródeł odnawial-
nych, przyszłości WPR oraz podejścia Leader.

Ustalono, że w bieżącym roku odbędą się nastę-
pujące seminaria i konferencje:

1. Konferencja „WPR po 2013 r. – młodzi rolnicy 
w regionie Europy Centralnej”.

2. III edycja Międzynarodowych Targów Tury-
styki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 
w  Kielcach z  udziałem naszych partnerów 
z Węgier.

3. Węgiersko-polska konferencja dotycząca 
energii ze źródeł odnawialnych.

4. Seminarium oraz wystawa Leader.
5. Międzynarodowa konferencja w  Parlamen-

cie Europejskim dotycząca podsumowania 
węgierskiego przewodnictwa w  Radzie UE 
i przedstawienia polskich założeń prezyden-
cji w Radzie w zakresie rolnictwa i  rozwoju 
obszarów wiejskich.

Podczas spotkania wygłoszono także dwa refera-
ty. Pierwszy referat, wygłoszony przez Wandę Chmie-
lewską-Gill (FAPA), dotyczył wstępnych założeń od-
nośnie WPR po 2013 roku. Drugi referat wygłosił 
Istvan Tosh (kierownik Wydziału Doradztwa i Infor-
matyki), a dotyczył struktury organizacyjnej i zasady 
funkcjonowania doradztwa rolniczego na Węgrzech.

Polska delegacja miała również możliwość zapo-
znania się z przykładami dobrych praktyk w zakre-
sie rolnictwa zrównoważonego, które stosowane 
są w węgierskich gospodarstwach rolnych. Wizyty 
odbyły się w:

• Gospodarstwie rolniczym „Pilze-Nagy” w oko-
licach miasta Kecskemet, gdzie uprawia się 
boczniaki i wykorzystuje odpady jako jeden 
z surowców do produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych (biogazu). Przedstawiono in-
stalację biogazowni, w której wykorzystuje 
się odpady z  grzybów, biomasę roślinną, 
odchody zwierzęce oraz inne odpady orga-
niczne.

• Gospodarstwie rolniczym „Kujani” w  okoli-
cach miasta Kecskemet, gdzie prowadzona 
jest ekologiczna uprawa drzew owocowych 
z wykorzystaniem najnowszych technik na-
turalnego zwalczania szkodników (wykorzy-
stanie feromonów) oraz prowadzi się monito-
ring hydrologiczno-meteorologiczny (badanie 
parametrów gleby i powietrza, tj. temperatu-
ra, wilgotność, odczyn, stosunki wodno-po-
wietrzne).

• Gospodarstwie rolniczym „Bako” w okolicach 
miasta Szentes, gdzie uprawia się paprykę. 
Omówiono proces uprawy papryki pod 
szklarnią z wykorzystaniem wód geotermal-
nych oraz proces technologicznego oczysz-
czania wody z  niekorzystnych dla roślin 
składników z wykorzystaniem odwróconej 
osmozy.

• Spółdzielni Ogrodników Niziny Południowej 
w  mieście Szentes. Podczas wizyty w  spół-
dzielni omówiono jej strukturę i zasady funk-
cjonowania. Następnie zaprezentowano ma-
gazyny i przedstawiono etapy postępowania 
z produktem: dostarczenie produktu – odbiór 
produktu – ważenie i pakowanie produktu – 
oznaczanie i realizacja zamówień sieci handlo-
wych – przekazanie produktu do zamawiają-
cego.

Delegacja polska z gospodarzami.  [ARCHIWUM S.C. KSOW]
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• Gospodarstwie młodego rolnika w okolicach 
miasteczka Szegvar, gdzie wykorzystuje się 
własną energię elektryczną, pozyskaną z oleju 
napędowego wytworzonego z pozostałości 
roślin oleistych.

Podczas wizyty na Węgrzech uczestnicy spotkania 
zwiedzili także Muzeum Wsi w miasteczku Szegvar 
i poznali historię tego regionu.

Informacja o  wizycie polskiej delegacji na Wę-
grzech znajduje się także na stronie internetowej 
węgierskiej Sieci Obszarów Wiejskich pod adre-
sem: www.mnvh.eu/hirek/118/20110211/kozos-
rendezvenyek-lengyelekkel.

SEKRETARIAT CENTRALNY KSOW

Rola i znaczenie Europejskiej Sieci Obszarów 
Wiejskich (ENRD) dla rozwoju obszarów wiejskich 

>>Powstanie koncepcji sieci obszarów wiejskich 
należy wiązać z reformą polityki rolnej Wspólno-

ty, a zwłaszcza jej drugiego filaru – rozwoju obsza-
rów wiejskich. Europejski model rolnictwa odzwier-
ciedla wielofunkcyjną rolę, jaką odgrywa działalność 

rolnicza w  tworzeniu bogactwa i  różnorodności 
krajobrazów ochrony środowiska naturalnego oraz 
zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarach 
wiejskich. W konkluzjach Prezydencji Rady Europej-
skiej wskazano potrzebę powiązania wzrostu kon-
kurencyjności rolnictwa europejskiego na rynkach 
światowych ze zrównoważonym wykorzystaniem 
zasobów naturalnych, coraz lepszą ochroną środo-
wiska i zachowaniem różnorodności biologicznej.

Oficjalne uruchomienie działalności sieci obsza-
rów wiejskich odbyło się 16-17 października 2008 
roku na Cyprze w  Limassol, podczas konferencji 
„Obszary wiejskie w Europie, wyjść naprzeciw wy-
zwaniom przyszłości”. Stworzona sieć europej-
ska w krajach UE ma na celu ułatwienie wymiany 
i przekazywanie doświadczeń pomiędzy obszarami 
wiejskimi nie tylko na poziomie krajowym, ale tak-
że pomiędzy obszarami wiejskimi w całej Europie. 
Dlatego sieć wypracowuje mechanizmy oraz inicjuje 
różnego rodzaju formy współpracy między partne-
rami działającymi na obszarach wiejskich. Widoczne 
jest to przede wszystkim na przykładzie wzrastającej 

 

Schemat struktury Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich.

Biogazownia produkująca biogaz z odpadów pozyskiwanych przy ho-
dowli boczniaków.  [ARCHIWUM KSOW]
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aktywności Lokalnych Grup Działania, które stają się 
obecnie głównym wektorem rozwijającej się współ-
pracy między poszczególnymi krajami UE.

Europejska Sieć Obszarów Wiejskich (European Ne-
twork for Rural Development – ENRD) została utworzona 
na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 
z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Dla koordynacji zadań ENRD powołano Komitet 
Koordynacyjny. Pierwsze spotkanie Komitetu Koor-
dynującego ENRD (powołanego decyzją Komisji z 20 
lutego 2008, 2008/168/WE) odbyło się 1 października 
2008 r. w Brukseli. Był to istotny krok w przygotowaniu 
działalności sieci, a w szczególności programu pracy 
na rok 2008/2009. Komitet Koordynujący spotyka 
się dwa razy do roku celem wspomagania Komisji 
w  kształtowaniu działalności ENRD. Polska uczest-
niczy także w tych spotkaniach. Relacje z posiedzeń 
zamieszczane są na portalu www.ksow.gov.pl .

Dodatkowo Komisja Europejska powołała tema-
tyczne grupy robocze. Zadaniem tych grup było 
przeprowadzenie analizy sposobu realizacji polityki 
rozwoju obszarów wiejskich w różnych krajach człon-
kowskich UE i sformułowanie na tej podstawie wnio-
sków dotyczących przyszłości tej polityki. W swoich 
pracach grupy identyfikują też dobre praktyki i uczest-
niczą w  upowszechnianiu wiedzy oraz współpracy 
międzynarodowej. Działalność każdej z grup dotyczy 
określonego w „tytule” grupy zakresu tematycznego.

TWG 1: Określenie specyfiki terytorialnej i potrzeb 
w zakresie programów rozwoju obszarów wiejskich.

TWG 2: Rolnictwo i szeroko pojmowany rozwój 
obszarów wiejskich.

TWG 3: Dobra publiczne i interwencja publiczna.
TWG 4: Mechanizmy realizacji europejskiej polity-

ki rozwoju obszarów wiejskich.
Grupa TWG 1 skupiła się na zagadnieniach doty-

czących zróżnicowania obszarów wiejskich UE i spo-
sobie odzwierciedlenia tego zróżnicowania w pro-
gramach rozwoju obszarów wiejskich – począwszy 
od definiowania terenów wiejskich przez wyróżnie-

nie różnych ich kategorii i dostosowanie instrumen-
tów wsparcia do potrzeb.

TWG 2 zajmowała się analizą zróżnicowania go-
spodarki na obszarach wiejskich i powiązań pomię-
dzy sektorami; swoim zakresem obejmuje nie tylko 
instrumenty wspierania rozwoju obszarów trady-
cyjnie realizowane w ramach WPR, ale także zakres 
działań objętych polityką spójności. 

TWG 3 zajmowała się kwestiami związanymi 
z  identyfikacją dóbr publicznych dostarczanych 
przez rolnictwo na rzecz społeczeństwa, dokona-
niem przeglądu programów rozwoju obszarów 
wiejskich oraz sposobem podejścia do tematu dóbr 
publicznych w poszczególnych krajach.

TWG 4 skupiła się na problemach realizacji polity-
ki rozwoju obszarów wiejskich i jej dalszej czy bliż-
szej przyszłości.

Grupy robocze składały się z ok. 10-15 osób nomi-
nowanych przez Komisję Europejską na podstawie 
propozycji państw członkowskich. Prace analityczne 
i opracowanie raportów powierzono zespołom specja-
listów pracujących na zlecenie punktu kontaktowego 
Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Materiały opracowane w  ramach działalności 
grup są dostępne w Internecie pod następującymi 
adresami:

TWG1: http://enrd.ec.europa.eu/whos-who/the-
matic-working-groups/twg1/en/twg1_home_en.cfm

TWG2: http://enrd.ec.europa.eu/whos-who/the-
matic-working-groups/twg2/en/twg2_home_en.cfm

TWG3: http://enrd.ec.europa.eu/whos-who/the-
matic-working-groups/twg3/en/twg3_home_en.cfm

TWG4: http://enrd.ec.europa.eu/whos-who/the-
matic-working-groups/twg4/en/twg4_home_en.cfm

Informacje na temat grup tematycznych były pre-
zentowane na portalu www.ksow.gov.pl .

W oparciu o wzorce działania grup tematycznych 
tworzone są grupy tematyczne w ramach KSOW.

Do spełniania zadań ewaluacyjnych przewidzia-
nych w artykule 67 (e) rozporządzenia Rady (WE) nr 
1698/2005 r. powołano Europejską Sieć Ewaluacji. 
Stanowi ona część Europejskiej Sieci Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, jednak wykonuje swoje zadania 
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w sposób niezależny. Sieć Ekspertów Ewaluacji ma 
za zadanie pomagać w ustanawianiu dobrej prakty-
ki oraz budowaniu potencjału w ocenie Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, tym samym zwięk-
szając użyteczność monitoringu i  ewaluacji jako 
narzędzi służących doskonaleniu, precyzowaniu 
i wdrażaniu Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
We wdrażaniu licznych zadań dla Sieci Ekspertów 
Ewaluacji pomaga Komisji Europejskiej Centrum 
Wspierania Ewaluacji (Evaluation Helpdesk). Cen-
trum Wspierania Ewaluacji dostarcza ekspertyz 
i wytycznych w zakresie narzędzi i metod ewaluacji 
i gromadzenia danych, a także ułatwia międzynaro-
dową wymianę dobrej praktyki w zakresie ewaluacji 
programów. Plan pracy i struktura centrum są do-
stępne po kliknięciu odsyłacza:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/ne-
twork/index_en.html.

W ramach ENRD funkcjonuje Punkt Kontaktowy 
Sieci Europejskiej, który spełnia rolę łącznika pomię-
dzy poszczególnymi sieciami krajowymi. Jest to ze-
spół specjalistów pracujący w Brukseli nad wieloma 
zadaniami.

Punkt kontaktowy zapewnia:
1. Bliską współpracę z  sieciami krajowymi 

w  drodze bezpośrednich kontaktów, spo-
tkań jednostek krajowych oraz regularnych 
konsultacji.

2. Wsparcie w zakresie międzynarodowej współ-
pracy pomiędzy lokalnymi grupami działania.

3. Rolę sekretariatu dla podmiotów należących 
do sieci w tym dla Komitetu Koordynującego 
i podkomitetu Leader.

4. Możliwość korzystania z grupy ekspertów.
5. Zestaw narzędzi komunikacyjnych i  infor-

macyjnych (publikacje, wydania specjalne 
poświęcone przykładom dobrych praktyk, 
publikacje tematyczne, magazyny oraz por-
tal internetowy).

6. Organizację seminariów i konferencji.
7. Promocję i reprezentowanie sieci na różno-

rodnych spotkaniach, konferencjach i innych 
imprezach, na których potrzebne będą infor-

macje o działaniach podejmowanych przez 
ENRD.

8. Przyjmowanie osób zajmujących się polityką 
rozwoju obszarów wiejskich.

ENRD jest także jednym z inicjatorów wdrażania 
strategii współpracy ponadregionalnej w Europie, 
jak np. Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, 
która jednoczy w swych działaniach różnych part-
nerów z krajów basenu Morza Bałtyckiego. Strategia 
ta łączy zainteresowanych we wspólnych, różnych 
tematycznie projektach flagowych dotyczących ry-
bołówstwa, leśnictwa, legislacji, jakości żywności 
oraz rozwoju obszarów wiejskich. Jednym z pod-
stawowych wektorów rozwijanej współpracy w tej 
strategii są lokalne grupy działania Leader. Dzięki 
tego rodzaju inicjatywie, LGD z poszczególnych kra-
jów basenu Morza Bałtyckiego rozpoczynają coraz 
intensywniejsze formy wspólnych działań, które 
przyczyniają się do wzajemnego poznawania się, 
uruchamiania wspólnych projektów, a następnie 
prowadzenia wspólnej ich realizacji.

Za pomocą witryny internetowej http://enrd.
ec.europa.eu każdy kraj członkowski ma możliwość 
na forum wspólnotowym pozyskiwania i przeka-
zywania informacji o seminariach, targach i o waż-
nych wydarzeniach dotyczących rozwoju obszarów 
wiejskich w danym kraju, zapraszając do czynnego 
w nich uczestnictwa. Jest to bardzo ważne źródło 
informacji dla wszystkich partnerów, którzy chcą 
w nich uczestniczyć oraz nawiązać współpracę po-
nadregionalną, co jest jednym z podstawowych za-
dań Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich.

Podsumowując, należy podkreślić, że Europej-
ska Sieć Obszarów Wiejskich jest bardzo sprawnie 
działającym mechanizmem wpływającym na rozwój 
obszarów wiejskich na terenie Wspólnoty. Pracuje 
ona nie tylko nad problemami rozwoju obszarów 
wiejskich istniejących obecnie, ale także w zakresie 
problematyki bliższej i dalszej przyszłości.

Paweł Pacek
ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU  

ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
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Działalność Sekretariatu Regionalnego  
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
w województwie małopolskim

>>Pierwszy rok działalności Sekretariatu Regional-
nego KSOW w Małopolsce był czasem tworze-

nia struktury regionalnej KSOW oraz poszukiwania 
partnerów do współpracy na szczeblu lokalnym, 
regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. 
Dzięki temu współpracujemy z 85 gminami, trzema 
powiatami, wieloma instytucjami zajmującymi się 
rozwojem obszarów wiejskich oraz organizacjami 
pozarządowymi działającymi na obszarze małopol-
skiej wsi. Na szczeblu międzynarodowym zyskaliśmy 
partnerów w zakresie związanym z produktem regio-
nalnym oraz osią Leader z Ministerstwem Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Środowiska Naturalnego kraju 
związkowego Turyngii.

Na początku podjęliśmy działania informacyjne 
o utworzeniu i funkcjonowaniu KSOW. W tym celu 
powstał cykliczny program telewizyjny o sieci i dzia-
łalności jej partnerów, którego emisja odbyła się na 
antenie telewizji regionalnej. Przygotowana została 
też wkładka informacyjna w regionalnej prasie i ulot-
ka informacyjna.

Po zbudowaniu struktury i pozyskaniu pierwszych 
partnerów przystąpiono do działań informacyjnych, 
edukacyjnych i promocyjnych tak, by wesprzeć pro-
ces wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Szkolenia i konferencje
Wśród naszych działań znajduje się organizacja szko-
leń tematycznych dla przedstawicieli Lokalnych Grup 
Działania. Do dzisiaj udział w nich wzięło blisko 600 
osób. Zdobyli oni dzięki temu wiedzę m.in. z zakresu 
finansów i księgowości LGD, podstaw zarządzania 
projektami unijnymi, realizacji LSR czy organizacji 
imprez masowych i kulturalnych.

Z myślą o partnerach zorganizowano już 11 kon-
ferencji. Uczestniczyło w  nich ponad 1100 osób. 
Tematyka spotkań dotyczyła m.in. zintegrowanego 
podejścia do rozwoju społeczno-gospodarczego na 
obszarach Natura 2000, odnawialnych źródeł ener-
gii, scalania gruntów rolnych, zrównoważonego, 
wielofunkcjonalnego rozwoju obszarów wiejskich 
czy rolnictwa ekologicznego. Konferencje pozwoli-
ły uczestnikom na zdobycie wiedzy i wymianę do-
świadczeń.

XXII Międzynarodowe Targi Rolnicze AGRO  
14-19 czerwca 2010, Kijów, Ukraina
Dobrym miejscem do wymiany wiedzy i doświad-
czeń dla partnerów są targi i  wizyty studyjne. 
W czerwcu uczestniczyliśmy w XXII Międzynarodo-
wych Targach Rolniczych AGRO w Kijowie, organizo-
wanych przez Ministerstwo Polityki Rolnej Ukrainy, 
Ministerstwo Polityki Przemysłowej Ukrainy, Ukraiń-

Konferencja „Odnawialne źródła energii”.  [ARCHIWUM KSOW]
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ską Akademię Nauk Rolniczych i Ukraińskie Centrum 
Informacyjno-Wystawiennicze. Nasza obecność na 
targach skoncentrowała się na trzech działaniach. 
Odwiedzającym nasze stoisko staraliśmy się przybli-
żyć Małopolskę, prezentując bogatą ofertę jej pro-
duktów tradycyjnych i  regionalnych. Oscypek czy 
kiełbasa lisiecka spełniały swoje zadanie, skutecznie 
rozbudzały apetyty gości na poznawanie Małopolski. 
Nasze województwo może się pochwalić atrakcyj-
nymi pod względem turystycznym obszarami, pre-
zentowaliśmy je wraz z ofertami agroturystycznymi. 
Pokazaliśmy też część działań zrealizowanych przez 
samorząd województwa służących rozwojowi obsza-
rów wiejskich. Podczas targów odbył się też „Dzień 
Polski”. Patronował mu Wydział Promocji Handlu 
i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie. W jego trakcie 
zaprezentowano polskie regiony i firmy, wśród nich 
te pochodzące z Małopolski.

Udział w targach pozwolił nam i naszym partne-
rom poznać doświadczenia związane z rozwojem eu-
ropejskich obszarów wiejskich oraz nawiązać kontak-
ty potrzebne do wymiany gospodarczej. Przyczynił 
się także do promocji Małopolski na arenie między-
narodowej.

Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego, 
Rolnictwa i Ogrodnictwa  
Grüne Woche w Berlinie, 2011 r.
Małopolski Sekretariat Regionalny KSOW wziął też 
udział w 76. edycji Międzynarodowych Targów Prze-
mysłu Spożywczego, Rolnictwa i Ogrodnictwa Grüne 
Woche w Berlinie. „Zielony Tydzień” należy do jed-
nych z największych na świecie imprez tego typu. 
Polska pełniła w tym roku prestiżową rolę kraju part-
nerskiego, co łączyło się z objęciem naszego kraju 
wszystkimi działaniami promocyjnymi tej imprezy. 
Polska obecność na IGW odbyła się pod hasłem „Pol-
ska… schmeckt!” – „Polska smakuje”. A nasze sma-
ki można było poznać podczas kulinarnej podróży 
przez kraj. Swoje produkty wystawiało ponad 100 
polskich firm.

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Ma-
łopolskiego zorganizował stoisko informacyjno-pro-

mocyjne, na którym wystawiano produkty regional-
ne i tradycyjne. Goście mogli m.in. obejrzeć pokaz 
tłoczenia soków na zimno, prowadzony przez Krzysz-
tofa Maurera, i na miejscu skosztować tych soków. Na 
chętnych czekały oscypki, kiełbasa lisiecka, kiszonki 
z Charsznicy, jabłka łąckie i z Raciechowic, suszone 
dymem śliwki oraz powidła śliwkowe, pasztety i po-
lędwica ze śliwką. Na stoisku nie zabrakło produktów 
klasztornych od ojców cystersów ze Szczyrzyca oraz 
wyrobów benedyktyńskich. Podczas targów dystry-
buowano również materiały promocyjne dotyczące 
turystyki i agroturystyki w Małopolsce.

Wizyta studyjna dla LGD do kraju związkowego 
Turyngii, 23-26 sierpnia 2010 r.
Wśród dalszych działań znajduje się wspieranie 
partnerów, z obszarów wiejskich w nawiązywaniu 
współpracy na poziomie lokalnym, regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym. Służą temu zarów-
no duże imprezy o charakterze rolniczym, jak targi, 
ale też mniejsze inicjatywy, do jakich należą wyjazdy 
studyjne. W sierpniu 2010 r. pracownicy Sekretariatu 
Regionalnego KSOW Województwa Małopolskiego 
i przedstawiciele Lokalnych Grup Działania odwie-
dzili partnerów w Turyngii. Wizyta studyjna kon-
centrowała się na poznaniu zasad funkcjonowania 
Leadera w Niemczech, a szczególnie na poznaniu 
projektów zrealizowanych w ramach Osi 4. PROW. 

Na targach w Berlinie.  [ARCHIWUM SR KSOW]
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Mieliśmy okazję poznać doświadczenie niemieckich 
gospodarzy m.in. w rozwoju agroturystyki, promo-
cji produktów lokalnych, prowadzenia upraw eko-
logicznych czy rozwoju drobnej przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich. Również małopolskie LGD 
opowiadały o swoich doświadczeniach w realizacji 
Leadera w Małopolsce. Na wizytę złożyły się spo-
tkania z  grupami działania regionu Turyngii, wła-
dzami lokalnymi oraz odpowiednimi instytucjami 
zaangażowanymi we wdrażanie i realizację projek-
tów współfinansowanych przez Unię Europejską 
na obszarach wiejskich. Podczas wyjazdu mieliśmy 
też przyjemność gościć u ministra Jurgena Reinhol-
da w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Środowiska Naturalnego kraju 
związkowego Turyngii.

Wyjazd studyjny dla partnerów KSOW  
na Węgry, 28 listopada-1 grudnia 2010 r.
Pod koniec 2010 roku zorganizowaliśmy drugi wy-
jazd studyjny, tym razem na Węgry. Do udziału w nim 
zaprosiliśmy naszych partnerów z małopolskich Lo-
kalnych Grup Działania. Łącznie na Węgry pojechała 
40-osobowa delegacja, składająca się z przedstawi-
cieli LGD, Oddziału Regionalnego ARiMR oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Na 
Węgrzech spotkaliśmy się z przedstawicielami trzech 
LGD. W  siedzibie LGD BUKK-MAK Leader regionu 
Gór Bukowych i  Miszkolca, we wsi Nagy-ferenczi 
w  Bukkaranyos zapoznaliśmy się z  programem „1 
miejscowość – 1MW”. Umożliwia ona nie tylko wy-
twarzanie, ale i kupno oraz sprzedaż energii elek-
trycznej przez małe systemy wytwarzania energii. 
Program ten wywodzi się ze strategii rozwoju LGD 
BUKK-MAK. Oparta jest ona na zorganizowaniu pro-
dukcji energii zarówno na poziomie indywidualnym, 
jak i społecznym oraz na wdrażaniu czystych technik 
i technologii tworzących nową kulturę pracy. W Encs 
gościliśmy u LGD Abauj Leader. Jej przedstawiciele 
opowiedzieli nam o swoich projektach, skoncentro-
wanych na odnowie terenów wiejskich poprzez tury-
stykę. Szczególny nacisk w tych działaniach kładą oni 
na turystykę wodną oraz sakralną. Przedstawiciele 

LGD Del-Zempleni Leader Videkfejlesztesi Nonprofit 
Kft, mieszczącej się w regionie tokajskim, podzielili 
się z nami swoimi doświadczeniami we wspieraniu 
lokalnych producentów i promocji lokalnych produk-
tów. Wyjazd studyjny na Węgry umożliwił delegacji 
z Małopolski zapoznanie się z dobrymi praktykami 
zrealizowanymi na węgierskich obszarach wiejskich 
w ramach schematu II Leader+ oraz osi Leader PROW 
2007-2013.

Spotkanie z tradycją Podhala, czyli…  
Redyk na Bielanach – wystawa dorobku  
kultury pasterskiej
Dużą wagę przywiązujemy też do działań przybliża-
jących i upowszechniających lokalną kulturę, zani-
kające zawody i obrzędowość. Dlatego we wrześniu 
2010 r.  już po raz drugi zorganizowaliśmy w Krakowie 
imprezę plenerową „Redyk na Bielanach – wystawa 
dorobku kultury pasterskiej”. Odbyła się ponownie 
na terenie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uni-
wersytetu Rolniczego, w Stacji Doświadczalnej Kate-
dry Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy 
w Krakowie. W Małopolsce, zawsze po Wielkanocy, 
bacowie wraz z juhasami wypędzają na pastwiska 
na górskich halach powierzone im przez hodowców 
owce, by wrócić z nimi na jesieni. Wyjście owiec i ich 
powrót zwane są redykiem. To tradycja wciąż żywa 
na Podhalu, wywodząca się z dawnego typu gospo-
darki – gospodarki pasterskiej. Celem imprezy było 
przybliżenie i upowszechnienie kultury pasterskiej, 
produkcji owczarskiej oraz tematyki produktów tra-
dycyjnych i regionalnych. Udało się pokazać zanika-
jące już zawody i obrzędowości z nimi związane. Im-
preza obfitowała w atrakcje rodem z Podhala takie, 
jak pokazy zaganiania owiec czy pucenia oscypka, 
a więc ręcznego wygniatania według receptury się-
gającej XV wieku. Proces produkcji oscypków prze-
prowadził baca z Leśnicy Kazimierz Furczoń. Duże 
zainteresowanie wzbudził pokaz umiejętności psów 
pasterskich rasy border collie, które mogą prowadzić 
na halach nawet 1500 owiec. Pies w odpowiedzi na 
gwizdy i komendy swojego pana zaganiał zwierzęta 
we wskazane kierunki. Pod okiem psa przewodnika 
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owce błyskawicznie formowały kręgi i dzieliły się na 
grupy. Redyk na Bielanach stwarzał także okazję do 
posmakowania regionalnych specjałów. Królował 
wspomniany już oscypek, a obok niego wędliny z Tu-
chowa i Iwkowej, lody tradycyjne, wyroby z pszcze-
lego wosku i inne skarby małopolskiej wsi. Dla dzieci 
i dorosłych przygotowano liczne konkursy i zabawy. 
Imprezę uświetniały dwie kapele góralskie, „Zbóje” 
i „Turbacyki”. Na „Redyku” bawiło się kilka tysięcy Ma-
łopolan z Krakowa i okolic.

Konkursy
Zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy do tej 
pory trzy konkursy. Te działania także przyczyniły 
się do szerzenia dobrych praktyk oraz aktywizowały 
naszych beneficjentów do twórczego działania. Kon-
kurs „Przyjazna Wieś” skierowano do beneficjentów, 
którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę 
infrastruktury technicznej lub społecznej na obsza-
rach wiejskich województwa małopolskiego, współ-
finansowane z  funduszy europejskich od 2004  r. 
Składał się z dwóch części: regionalnej prowadzonej 
przez sekretariaty regionalne KSOW, a  następnie 
centralnej, organizowanej przez Centralną Komisję 
Konkursową. W 2009 r. projekt wyłoniony w Mało-
polsce zajął drugie miejsce na szczeblu centralnym. 
Była to „Odbudowa przedwojennego Obserwatorium 

Astronomicznego – Miasteczko Gwiezdne Lubomir”, 
zrealizowana w  ramach programu operacyjnego 
ZPORR na lata 2004-2006.

Zachęcaliśmy rolników ekologicznych z  Mało-
polski do udziału w konkursie na najlepsze gospo-
darstwo ekologiczne, organizowanym przez Mało-
polski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Odbywał się 
on w dwóch kategoriach: „ekologia – środowisko” 
i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Jego ce-
lem była identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk 
w  zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie 
takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz 
rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa eko-
logicznego.

Innym konkursem, do którego zachęcaliśmy wła-
ścicieli gospodarstw ekologicznych w Małopolsce, 
był konkurs organizowany przez Małopolski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego pn. „Zielone Lato 2010”. To 
konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystycz-
ne, a jego celem było promowanie agroturystyki 
i prezentacja wyróżniających się ciekawymi rozwią-
zaniami obiektów agroturystycznych.

Plany na 2011 r.
Nasze plany na 2011 rok wynikają z dotychczaso-
wych osiągnięć. Na bazie zdobytych doświadczeń 
będziemy kontynuowali podjęte wcześniej działania, 
a także rozpoczniemy realizację kolejnych wyzwań. 
Wśród obranych priorytetów znajdą się: organiza-
cja lub współorganizacja targów, giełd, wystaw 
rolniczych, promocja tradycyjnych małopolskich 
produktów żywnościowych podczas imprez lokal-
nych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych, 
udział w targach międzynarodowych w celu wymia-
ny wiedzy i doświadczeń oraz organizacja konkur-
sów. Ponadto planujemy wydanie kilku publikacji: 
folderu prezentującego dokonania LGD, katalogów 
„Małopolska wieś z tradycją” i „Małopolska dla senio-
rów” oraz katalogu gospodarstw agroturystycznych 
w angielskiej wersji językowej.

Monika Prochowicz
SR KSOW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Wystawa dorobku kultury pasterskiej.  [ARCHIWUM KSOW]
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Francuska Sieć Obszarów Wiejskich

>>Sieć francuską powołano oficjalnie 9-10 grud-
nia 2008 roku, podczas trwającego w Bordeaux 

seminarium pt. „Obszary wiejskie, działania ekono-
miczne i  trwały rozwój – jak odpowiadać wobec 
nowych wyzwań żywnościowych, energetycznych 
i klimatycznych”.

Struktura sieci opiera się na dwóch poziomach – 
narodowym (Sekretariat Generalny) i na 26 jednost-
kach regionalnych (sekretariaty regionalne), z tego 
21 w obrębie Francji, jeden na Korsyce oraz po jednej 
na każdym z terytoriów zamorskich.

Jest ona dostępna i otwarta dla wszystkich za-
interesowanych problematyką rozwoju obszarów 
wiejskich. Dlatego też z siecią współpracują przede 
wszystkim beneficjenci Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich oraz instytucje wdrażające program 
zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. 
Są to przede wszystkim specjaliści od rolnictwa, le-
śnictwa i agrobiznesu oraz Lokalne Grupy Działania 
i stowarzyszenia zajmujące się ochroną środowiska, 
sprawami ekonomicznymi i socjalnymi, przedstawi-
ciele izb rolniczych, a także przedstawiciele mikro-, 
małych i  średnich przedsiębiorstw. Uczestniczą 
w niej także inne organizacje działające na obszarze 
danego terytorium, przedstawiciele parków naro-
dowych, wspólnot lokalnych oraz przedstawiciele 
instytutów naukowych i samorządów lokalnych.

Sekretariat Generalny zarządzany jest przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rybołówstwa oraz między-
resortową komisję mającą kompetencje w zakresie 
zarządzania terytorialnego (DIAC). Do współpracy 
z sekretariatami zobowiązani są także przewodniczą-
cy rad regionalnych oraz prefekci regionów.

Sieć otwarta jest dla wszystkich uczestników kra-
jowych, regionalnych i lokalnych. Wszyscy oni są zo-
bowiązani do udziału w tworzeniu sieci, wspieraniu 
jej swoim doświadczeniem, wiedzą i uczestniczeniu 
w wymianie informacji. Każdy wnosi swoją wiedzę, 

ale jednocześnie może korzystać z wiedzy innych 
uczestników sieci.

Główne cele działania sieci to:
• ułatwianie kontaktów roboczych pomiędzy 

zainteresowanymi osobami, organizacjami, 
instytucjami działającymi na obszarach wiej-
skich;

• wspieranie wdrażania działań i projektów in-
tegrujących;

• podnoszenie jakości wdrażanych projektów 
i opracowywanych ekspertyz dla obszarów 
wiejskich.

Mapa przedstawiającą podział administracyjny Francji wraz z teryto-
riami zamorskimi, które również reprezentowane są przez regionalne 
sekretariaty Sieci Obszarów Wiejskich.



Biuletyn KSOW WIOSNA 1/201116

>>   KSOWWEFRANCJI

Poza tym, ważnym celem sieci jest pomoc we 
wdrażaniu projektów oraz reagowanie na potrze-
by osób i  instytucji zainteresowanych działania-
mi wobec wsi. Pod względem technicznym sieć 
określa cele i ukierunkowuje działania operacyjne 
na pomoc we wdrażaniu polityki rozwoju obsza-
rów wiejskich na poziomie krajowym, jak i  lokal-
nym. Działania operacyjne sieci polegają przede 
wszystkim na organizacji: konferencji, seminariów, 
wyjazdów studyjnych, szkoleń, spotkań, grup te-
matycznych itp.

Działania sieci są finansowane przez Europejski 
Fundusz Rolny dla Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Budżet sieci na lata 2007-2013 wynosi 36 mln euro.

Z 220 Lokalnych Grup Działania istniejących we 
Francji, 213 LAG-ów jest partnerami sieci.

Główne zadania sieci:
• aktywizacja mieszkańców obszarów wiej-

skich w  celu wspólnej realizacji projektów 
służących poprawie jakości życia na wsi;

• analiza dobrych i  złych 
praktyk dotyczących wdra-
żanych projektów na obsza-
rach wiejskich;
• prowadzenie wymiany 
doświadczeń oraz wiedzy 
(know-how);
• organizowanie szkoleń 
dla Lokalnych Grup Dzia-
łania oraz wspieranie ich 
w  realizowanych projek-
tach współpracy z  part-
nerami z  innych regionów 
Francji i krajów członkow-
skich UE;
• wspieranie realizacji dzia-
łań na obszarach wiejskich 
dotyczących szczególnie: 
rolnictwa, leśnictwa, rzemio-
sła, handlu, turystyki, środo-
wiska, usług oraz zachowa-
nia i  ochrony dziedzictwa 
kulturowego;

• poprawianie jakości wdrażanych projektów;
• promowanie zrównoważonego rozwoju ob-

szarów wiejskich.

Francuska sieć jest bardzo aktywna w swoim dzia-
łaniu, organizuje różnego rodzaju seminaria, szkole-
nia, spotkania na szczeblu krajowym, regionalnym, 
lokalnym.

W spotkaniach tych biorą udział przede wszyst-
kim osoby zainteresowane wielofunkcyjnym, zrów-
noważonym rozwojem obszarów wiejskich.

Ta bogata struktura sieci powoduje bardzo spe-
cyficzne podejście do finansowania wdrażanych 
projektów. Wybór projektów do realizacji wynika 
z priorytetów, celów i działań określonych w pla-
nie działania na dany okres realizacji. Wybór naj-
lepszych projektów do realizacji dokonuje powo-
łana do tego celu komisja. W komisji dokonującej 
wyboru projektów biorą udział nie tylko przedsta-
wiciele sekretariatu generalnego lub regionalne-

Przykład jednej ze stron internetowych francuskiej Sieci Obszarów Wiejskich promującej szkolenia z za-
kresu organizacji inkubatorów przedsiębiorczości rolnej.
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go, lecz również eksperci opiniujący poszczególne 
projekty. Preferowane są tu takie projekty, które 
obejmują swoim zasięgiem oddziaływania więk-
sze regiony oraz takie, w realizacji których bierze 
udział większa liczba partnerów z  różnych dzie-
dzin.

Takie podejście powoduje, że realizowanych 
wniosków jest relatywnie mniej, ale dotyczą one 
większych obszarów, mają większy zakres finanso-
wania, a efekt ich wdrożenia cechuje duża trwałość 
oddziaływania. Jednocześnie należy zaznaczyć, że 
tego rodzaju podejście pozwala na dostosowanie 
projektów do zróżnicowania regionalnego Francji 
i jej terytoriów zamorskich.

Dyskusja robocza podczas spotkania narodowych 
sieci we Francji
W dniach 16-17 grudnia 2010 r., w dwa lata po uru-
chomieniu Francuskiej Sieci Obszarów Wiejskich, 
w  miejscowości Agen zorganizowano krajowe 
seminarium sieci pt. „Nowe podejście do rozwoju 
obszarów wiejskich oraz polityki społecznej”. Jed-
nym z  celów zorganizowanego seminarium było 
podsumowanie dotychczasowej działalności sieci 

i uzyskanych osiągnięć. Poza tym, na seminarium 
omawiano:

• kształtowanie polityki rozwoju obszarów 
wiejskich zgodnie z  oczekiwaniami miesz-
kańców,

• poprawę jakości pracy sieci obszarów wiejskich,
• tworzenie bazy danych przykładów dobrych 

praktyk zrealizowanych na obszarach wiej-
skich i  ich wykorzystanie do kształtowania 
programów rozwoju wsi po 2013 roku,

• wspieranie różnych form współpracy pomię-
dzy przedstawicielami francuskimi i partnera-
mi europejskimi.

Podczas tego spotkania określono dalsze kierunki 
działania sieci francuskiej oraz wypracowane zostało 
stanowisko sieci wobec Polityki Rozwoju Obszarów 
Wiejskich po 2013 roku. Zaprezentowano także wiele 
nowych pomysłów na rewitalizację wsi oraz wzmoc-
nienie w najbliższej przyszłości działań wobec obsza-
rów wiejskich. Jednym z tematów seminarium było 
omówienie współpracy pomiędzy Lokalnymi Gru-
pami Działania Francji oraz Węgier, Holandii i Polski.

Strona internetowa: www.reseaurural.fr
Adam Sczaniecki

SEKRETARIAT CENTRALNY KSOW

Spotkanie robocze.  [ARCHIWUM FKSOW]
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Krótka charakterystyka Krajowej 
Rady Spółdzielczej
Krajowa Rada Spółdzielcza (KRS) działa 
od 1994 roku na podstawie ustawy Pra-
wo spółdzielcze, jako naczelny organ 
samorządu spółdzielczego. Jest sukce-
sorem istniejącej wcześniej Naczelnej 
Rady Spółdzielczej. Spółdzielczość pol-
ska posiada najstarszą – 194-letnią tradycję działal-
ności gospodarczej i społecznej. Jej początkiem było 
założenie w 1816 roku przez ks. Stanisława Staszica 
„Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego dla Ra-
towania się Wspólnie w Nieszczęściach”. Aktualnie 
KRS reprezentuje 15 branż spółdzielczych, w  tym 
w  obszarze rolnictwa i  jego obsługi: spółdzielnie 
mleczarskie, spółdzielnie ogrodniczo-pszczelarskie, 
gminne spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”, rolni-
cze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rol-
niczych oraz banki spółdzielcze. Najwyższym orga-
nem polskiej spółdzielczości jest zwoływany co cztery 
lata kongres. Między kongresami rolę tę sprawuje 
100-osobowe Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady 
Spółdzielczej, będące reprezentacją wszystkich branż 
spółdzielczych. Funkcje wykonawcze zgromadzenia 
pełni zarząd wybierany przez Zgromadzenie Ogólne.

Do zadań KRS należy m.in.: reprezentowanie pol-
skiego ruchu spółdzielczego w  kraju i  za granicą, 
współdziałanie z naczelnymi organami państwowy-
mi w sprawach dotyczących ruchu spółdzielczego, 
organizowanie działalności naukowo-badawczej, 
szkoleniowej i  informacyjnej, podejmowanie ini-
cjatyw związanych z rozwojem ruchu spółdzielcze-
go w Rzeczypospolitej Polskiej oraz kształtowanie 

sprzyjających warunków dla tego rozwo-
ju, inicjowanie i  rozwijanie współpracy 
międzyspółdzielczej oraz szerzenie idei 
spółdzielczego współdziałania.

Zaangażowanie KRS w rozwój rolnictwa 
i obszarów wiejskich
Krajowa Rada Spółdzielcza od 2005 roku prowadzi 
intensywne działania wspierające organizowanie się 
rolników w struktury gospodarcze. Są one odpowie-
dzią na duże potrzeby wsparcia tego procesu. Była 
wykonawcą dwóch ogólnokrajowych projektów do-
tyczących „Promocji tworzenia grup producentów 
rolnych”, realizowanych od końca 2005 do połowy 
2008 r., finansowanych ze środków UE i  budżetu 
państwa. W tym czasie m.in. w zrealizowanych szko-
leniach i  warsztatach łącznie wzięło udział blisko 
16 tys. rolników. Wydano dwie edycje poradnika 
„Organizacja i funkcjonowanie grup producentów 
rolnych” o nakładzie łącznym 16 tys. egz., które 
otrzymali uczestnicy szkoleń, warsztatów, spotkań 
powiatowych, urzędy centralne, urzędy marszałkow-
skie, ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze, 
wiejskie (miejsko-wiejskie) urzędy gminne, szkoły 
i uczelnie rolnicze oraz biblioteki. W wyniku prak-
tycznej pomocy rolnikom, w ramach ww. projektów 
KRS, utworzono łącznie ok. 150 nowych podmiotów 
gospodarczych (grup producentów rolnych), w tym 
blisko 100 nowoczesnych spółdzielni branżowych, 

Działania Krajowej Rady 
Spółdzielczej na rzecz rozwoju 
rolnictwa i obszarów wiejskich

Alfred Domagalski
Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej

>> AKTUALNOŚCI
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w szczególności producentów ziarna zbóż i nasion 
roślin oleistych, trzody chlewnej oraz drobiu.

W siedzibie KRS od 2007 roku prowadzony jest  
„Punkt Konsultacyjny dla Grup Producentów Rol-
nych” (tel. 22 827 41 74, email: pkgpr@krs.org.pl) 
– dla rolników, członków grup producentów oraz 
wszystkich zainteresowanych tworzeniem i rozwi-
janiem grup. Punkt ułatwia bezpośredni dostęp do 
bezpłatnej informacji w tym zakresie.

KRS na swojej stronie internetowej www.krs.org.pl 
prowadzi zakładkę „Grupy Producentów Rolnych”, za-
wierającą m.in. aktualne informacje dotyczące grup 
i ich możliwości korzystania z działań/form pomocy 
– prawodawstwo, zasady tworzenia grup, wykazy 
grup, ważniejsze opracowania dotyczące procesu 
gospodarczego organizowania się rolników.

Obecnie KRS realizuje ogólnokrajowy blisko 2-letni 
projekt szkoleniowy dotyczący „Podniesienia konku-
rencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie 
się rolników ze szczególnym uwzględnieniem formy 
spółdzielczej”, w ramach środków PROW wdrażanych 
przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa 
FAPA. Planowana liczba uczestników szkoleń do mar-
ca 2012 wynosi 3820 osób. Udział w szkoleniach jest 
bezpłatny. KRS zaprasza do udziału w szkoleniach 
wszystkich zainteresowanych producentów rolnych.

Uczestnictwo KRS w działaniach Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich
KRS jest partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich. Obecnie realizuje zadanie dotyczące opra-
cowania i wydania podręcznika pt. „Spółdzielczość 
wiejska, jako jedna z  głównych form wspólnego 
gospodarczego działania ludzi”, który zawierać bę-
dzie syntetyczną wiedzę w zakresie spółdzielczości 
wiejskiej z przedstawieniem dobrych praktyk oraz 
uwzględnieniem doświadczeń krajów w wyższym 
stopniu rozwiniętych ekonomicznie niż Polska. 
Spółdzielczość wiejska w  tych krajach odgrywa 
znaczącą rolę w handlowo-produkcyjnej obsłudze 
gospodarstw rolnych i  domowych. W  Polsce po 
1989 r. spółdzielczość utraciła swoją pozycję. Ma to 
negatywny wpływ na sprawność funkcjonowania 

sfery obrotu rolnego. Dziś powszechnie wiadomo, 
że właśnie nowoczesne rolnictwo jest wyjątkowo 
wrażliwe na brak należytej organizacji rynku rolnego. 
Podręcznik, w łącznym nakładzie 2 tys. egz., będzie 
przekazany szkołom rolniczym, uczelniom wyższym 
oraz instytucjom otoczenia rolnictwa, jako wsparcie 
rozwiązań systemowych, w tym edukacyjnych oraz 
odbudowy ruchu spółdzielczego na wsi.

KRS w ramach środków KSOW planuje również 
zorganizować w czerwcu br. 2-dniową konferencję 
pt. „10 lat funkcjonowania ustawy o grupach produ-
centów rolnych i ich związkach”. Konferencja ma na 
celu m.in. wymianę wiedzy, doświadczeń oraz pre-
zentację dobrych praktyk w zakresie organizowania 
się producentów rolnych, przedstawienie głównych 
problemów, wypracowanie wniosków wzmocnienia 
procesu oraz rozwiązań dotyczących konieczności 
tworzenia trwałych struktur gospodarczych, w tym 
stworzenia warunków dla masowego organizowania 
się rolników. Konferencja adresowana jest do przed-
stawicieli grup producentów, ekspertów w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich oraz przedstawicieli in-
stytucji pracujących na rzecz rozwoju rolnictwa, two-
rzenia grup producentów i budowy spółdzielczości 
branżowej w Polsce. Obrady, oprócz części plenarnej, 
będą prowadzone w grupach branżowych. Konfe-

Uczestnicy konferencji „Podniesienie konkurencyjności gospodarstw rol-
nych poprzez zrzeszanie się rolników ze szczególnym uwzględnieniem 
formy spółdzielczej”.  [ARCHIWUM KRS]
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rencja przyczyni się do upowszechniania w Polsce 
informacji nt. gospodarczego organizowania się 
producentów rolnych, przebiegu tego procesu oraz 
promocji KSOW.

Zdaniem KRS
W Polsce istnieje konieczność nowego spojrzenia 
na możliwości budowania przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich w oparciu o  formę spółdziel-
czą, odbudowy i rozwoju spółdzielczości w szeroko 
rozumianym zakresie, w  szczególności spółdziel-
czości rolniczej. Główne obszary, w których forma 
spółdzielcza mogłaby być stosowana jako podsta-
wowa (tu przykłady z wysoko rozwiniętych krajów), 
to m.in. wspólne działanie rolników na rynku, w tym 
w zakresie integracji pionowej dotyczącej produk-
cji i  przetwórstwa produktów rolnych (tzw. drogi 
„od pola do stołu”), budowa branżowych związków 
grup producentów rolnych, współdziałanie ludzi 
na rynku lokalnym (różnego rodzaju spółdzielnie 
usługowe i handlowe, w tym w zakresie opieki nad 
dziećmi oraz osobami starszymi i chorymi), są do 
zagospodarowania. Potrzebna jest jednak zmiana 
podejścia i docenienie roli gospodarczej i społecz-
nej, jaką może pełnić spółdzielczość. Zdaniem KRS, 
w zbyt małym stopniu wykorzystuje się bogate do-
świadczenia i dobre rozwiązania wykorzystania for-
my spółdzielczej dla zrównoważonego rozwoju wsi 
i rolnictwa, w szczególności rozwiązania stosowane 
w krajach wysoko rozwiniętych.

Aby pomóc rolnikom w przyspieszeniu procesu 
gospodarczego organizowania się i odrabianiu dy-
stansu wobec dobrze zorganizowanych rolników 
w krajach Europy Zachodniej (w których spółdziel-
czość rolnicza ma średnio ponad 60-procentowy 
udział w rynku obrotu i przetwórstwie produktów 
rolnych), konieczne jest powołanie „Centrum Infor-
macji i Doradztwa dla Grup Producentów Rolnych” 
oraz zinstytucjonalizowanie tego procesu. Musi być 
wyznaczona instytucja, która będzie się tym zajmo-
wać. W  przeciwnym wypadku system będzie nie-
sprawny. KRS gotowa jest podjąć to zadanie.

Bez stworzenia systemu budowania trwałych struk-
tur gospodarczych na obszarach wiejskich, przekazy-
wanych z pokolenia na pokolenie, trudne lub wręcz 
niemożliwe do osiągnięcia będą warunki trwałego 
ich rozwoju i stabilności działania ludzi je zamiesz-
kujących. Trwałe struktury możliwe są do uzyskania 
głównie dzięki systemowi spółdzielczemu. Spółdziel-
nie mają bowiem z założenia charakter bardziej maso-
wy niż np. spółki prawa handlowego. Potwierdzają to 
doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych. Jak wy-
nika z danych, im wyższy stopień rozwoju kraju, tym 
bardziej rozwinięty w nim system spółdzielczy (kraje 
Europy Zachodniej, USA, Japonia). Od stopnia gospo-
darczego zorganizowania zależy bowiem ekonomicz-
na pozycja producentów rolnych i ich możliwość kon-
kurowania na rynku europejskim i globalnym.

Alfred Domagalski
PREZES KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ

Wsparcie aktywności młodzieży – przykłady 
prezentowane w ramach projektu flagowego

Spotkanie dotyczące projektu flagowego  
(25-26.01.2011)
Młodzież na obszarach wiejskich oraz wspieranie przy-
jaznego klimatu dla innowacji na obszarach wiejskich 

– to dwa podstawowe obszary współpracy w ramach 
projektu flagowego Zrównoważony rozwój obszarów 
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wiejskich1 w ramach Strategii UE dla regionu Morza 
Bałtyckiego. W dniach 25-26 stycznia 2011 r. w War-
szawie odbyło się kolejne już spotkanie poświęco-
ne ww. projektowi flagowemu, w  trakcie którego 
każdy z uczestniczących krajów zaprezentował dwa 
wybrane przez siebie projekty związane z tematem 
młodzieży na obszarach wiejskich lub wspierania in-
nowacyjności na obszarach wiejskich.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Esto-
nii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Szwecji i Polski – zarówno 
osoby odpowiedzialne za realizację projektów, jak 
również przedstawiciele Krajowych Sieci Obszarów 
Wiejskich lub ministerstw rolnictwa.

Prezentowane projekty
Wśród zaprezentowanych projektów znalazł się mię-
dzy innymi projekt Amazing Leader (Fantastyczny 
Leader2). Jego realizacja zaplanowana jest na lato br. 
Młodzież, z różnych krajów podzielona na 4-5-oso-
bowe zespoły odbędzie podróż – rajd samochodowy 
po środkowej i wschodniej Finlandii.

Lokalne Grupy Działania (a w szczególności mło-
dzież aktywnie w nich działająca), których obszar dzia-
łalności znajduje się na trasie przejazdu rajdu, przygo-
tują zadania do wykonania podczas poszczególnych 
etapów podróży. Każdy zespół, w trakcie kolejnych dni, 
będzie jechał odrębną trasą i otrzyma inne zadania na 
poszczególne etapy, a wieczory wszystkie załogi spę-
dzą wspólnie. Wykonywanie zadań pozwoli uczest-
nikom rajdu zwiedzić lokalne atrakcje turystyczne, 
zapoznać się z prowadzonymi działaniami w ramach 
programu Leader oraz nawiązać kontakty z miejscową 
młodzieżą. Rajd będzie trwał około tygodnia.

Kolejnym projektem, którego założenia prezentowa-
no w trakcie spotkania, był Learning by doing (Nauka 
przez praktykę) realizowany przez Lokalną Grupę Działa-
nia Leśny Krąg z Lubelszczyzny. Dotyczy on wspierania 
przedsiębiorczości wśród młodzieży wiejskiej. Projekt 

1 Więcej informacji nt. projektu flagowego Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich znaj-
duje się w artykule opublikowanym w Biuletynie KSOW województwa warmińsko-mazur-
skiego (nr 6/2010). Artykuł ten jest dostępny  na portalu KSOW http://ksow.gov.pl/filead-
min/user_upload/ksow.pl/pliki/BIBLIOTEKA/warminsko-maz/Biuletyn_VI_warm-maz.pdf
2 Projekt prezentowany był przez przedstawicielkę LGD Ylä-Savon Veturi.

skierowany jest do młodych ludzi w wieku 18-29 lat. 
W  trakcie projektu przewiduje się m.in. nawiązanie 
współpracy międzynarodowej z  grupą młodzieży 
z Finlandii i Rosji przy wykorzystywaniu platformy in-
ternetowej, a także wizyty studyjne, świadczenie usług 
doradczych (indywidualnych i grupowych), sporządze-
nie biznesplanów oraz konferencję zamykającą projekt, 
połączoną z prezentacją dobrych praktyk.

Podczas spotkania przedstawiono także estoń-
ski projekt „Międzynarodowe seminarium Leader 
– budowanie wiosek przyszłości”. Projekt został 
zrealizowany przez Tartu Development Association 
w sierpniu 2010 r. Podczas projektu mieszane grupy 
młodych ludzi z różnych krajów (ze Słowenii, Słowa-
cji, Łotwy, Litwy i Estonii) tworzyły koncepcje wiosek 
przyszłości oraz budowały modele takich wiosek. 
Każda grupa udzieliła wywiadu, dzięki czemu po-
wstały wideoklipy, ilustrujące pomysły uczestników 
seminarium nt. wiosek przyszłości.

Prezentowano także inny estoński projekt,3 doty-
czący wspierania marketingu przez Internet, adre-
sowany do mieszkańców wsi prowadzących własne 
firmy, a także osób zaangażowanych w działalność 
organizacji pozarządowych. W trakcie projektu prze-
prowadzono szkolenia dla przedsiębiorców, którzy 

3 „Possibilities of activities and development of cluster based entrepreneurship 
networks in internet“

Uczestnicy spotkania poświęconego projektowi flagowemu „Zrównowa-
żony rozwój obszarów wiejskich” (25-26.01.2011). [ARCHIWUM MRIRW]
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do tej pory nie mieli własnych stron internetowych, 
a  także analizowano już istniejące strony interne-
towe firm należących do uczestników projektów. 
W wyniku projektu wielu uczestników zdecydowało 
się na stworzenie od podstaw portalu internetowe-
go przedsiębiorstwa lub zmiany już istniejących.

Wśród innych prezentacji znalazła się także infor-
macja o Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja, 
które przekształciło się ze stowarzyszenia młodych, 
działającego na terenie gmina Płużnica. Ich działalność 
stanowi pozytywny przykład zaangażowania się w ży-
cie lokalnej społeczności wiejskiej, w której młodzież 
zaczynała od działalności na rzecz młodych i dzieci, 
a następnie z biegiem czasu jej aktywność przekształ-
ciła się w podejmowanie istotnych wyzwań rozwojo-
wych społeczności (związanych z Internetem).

W trakcie spotkania prezentowano także projekt 
współpracy międzynarodowej „Fenix”, realizowany 
przez partnerów (LGD lub 4 H) z Finlandii, Szwecji 
i Estonii, projekt litewski pokazujący, jak na pozio-
mie lokalnym można promować inicjatywy dotyczą-
ce młodzieży (projekt „Młodzież w procesie rozwoju 
obszarów wiejskich”), a  także założenia drugiego 
litewskiego projektu „Kiedy jesteś młody, bądź ak-
tywny i nie wstydź się, iż urodziłeś się w wiosce”. Pre-
zentacja łotewskich doświadczeń obejmowała m.in. 
informacje nt. projektu dotyczącego przedsiębior-
czości wśród młodych oraz wymiany międzynaro-
dowej koncentrującej się na kwestiach związanych 
z ochroną środowiska. W ramach szwedzkich pre-
zentacji uczestnicy spotkania mogli zapoznać się 

>>  MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

Około 7 mln euro – to polski budżet unijnego programu edukacyjnego „Młodzież w działaniu”, zaplanowanego na lata 2007-2013. 
Program pomaga tysiącom młodych ludzi spełniać swoje marzenia poprzez realizację ciekawych projektów. Spotkania z ludźmi z całego 
świata, poznawanie nowych kultur, zdobywanie nowych umiejętności, rozwijanie talentów – to tylko niektóre z korzyści, jakie niesie ze 
sobą uczestnictwo w programie.

Dzięki możliwościom, jakie daje program – grupa przyjaciół z małej miejscowości w województwie opolskim zorganizowała w swo-
jej szkole kino i dyskusyjny klub filmowy, a grupa z Poddębic w województwie łódzkim zaprosiła do siebie grupę rówieśników z Turcji, 
aby przyjrzeć się różnorodności kulturowej obu krajów.

„Młodzież w działaniu” ma zachęcić młodzież w wieku od 13 do 30 lat oraz osoby pracujące z młodzieżą do równoczesnego kształ-
cenia się poza systemem edukacji formalnej (w czasie wolnym od nauki). Jest skierowany głównie do tych, dla których edukacja poza-
formalna to szansa indywidualnego rozwoju oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie. Nadrzędne 
cele programu to: przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie 
aktywności obywatelskiej. W programie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, 
status społeczny, sytuację materialną etc. Program kładzie szczególny nacisk na zwiększenie udziału w życiu społecznym młodzieży 
z mniejszymi szansami, czyli takiej, która ze względów społecznych, geograficznych, zdrowotnych lub ekonomicznych ma ograniczony 
dostęp do edukacji, informacji i kultury, w tym również młodzieży wiejskiej. Program wspiera młodych ludzi i osoby z nimi pracujące 
nie tylko finansując ich projekty, ale także udostępniając informacje, organizując szkolenia oraz tworząc możliwości współpracy w całej 
Europie i poza jej granicami. W ramach programu młodzież może otrzymać dofinansowanie na przeprowadzenie projektów lokalnych, 
zorganizowanie wymian międzynarodowych z rówieśnikami z innych krajów, wyjazd na wolontariat zagraniczny czy też zorganizowa-
nie debat i konferencji z udziałem osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki młodzieżowej. Uczestnikami projektów inicjowanych 
przez młodych ludzi mogą być zarówno dzieci, młodzież, jak również osoby dorosłe i seniorzy. W Polsce program obsługiwany jest przez 
Narodową Agencję programu „Młodzież w działaniu”,  mieszczącą się w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43. Szczegółowe informacje 
na temat korzystania z programu dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.mlodziez.org.pl.

Opracowała: Magdalena Paszkowska 
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z niektórymi inicjatywami dotyczącymi młodzieży 
w LGD Sjuhärad, a także w regionie Kalmar.

Tych, których zainteresowały ww. projekty, odsy-
łam na stronę internetową KSOW. Tam znajdą Pań-
stwo prezentacje dotyczące ww. projektów, jakie 
prezentowano na spotkaniu w Warszawie.

Program „Młodzież w działaniu”
Ponadto w trakcie spotkania Magdalena Paszkowska 
przedstawiła założenia programu Komisji Europej-
skiej „Młodzież w działaniu”. Program ten wspiera fi-

nansowo inicjatywy tworzone przez młodych ludzi, 
także przez nieformalne grupy młodzieży. Ważnym 
udogodnieniem jest fakt, że w ciągu roku organizo-
wanych jest kilka naborów wniosków do programu.

Na poprzedniej stronie w ramce zamieszczono 
krótką informację nt. tego programu, przygotowaną 
specjalnie dla Państwa przez prelegentkę.

Maria Szemplińska
DEPARTAMENT UNII EUROPEJSKIEJ  

I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Najciekawsze  pakiety turystyki  wiejskiej

„Daleko od szosy  
– bliżej do zdrowia”
Informacje o regionie
Warmińsko-mazurskie jest województwem posiadają-
cym bardzo bogatą ofertę turystyczną. Latem przyciąga 
zwolenników sportów wodnych – żeglarzy, kajakarzy, 
windsurferów, nurków i wędkarzy, a zimą – amatorów 
wypraw psimi zaprzęgami, bojerowców, a nawet nar-
ciarzy. Charakterystyczna architektura pruska przyciaga 
natomiast miłośników historii, którzy mogą podziwiać, 
pozostawione przez zakon krzyżacki i państwo pruskie, 
zamki i zabytki sakralne. A wszystko to w otoczeniu 
pięknej przyrody – wzgórz, lasów i tysiąca jezior. W tej 
wspaniałej karainie jezior i zabytków średniowiecza, 
nieopodal pól Grunwaldu, położona jest wieś Gierz-

wałd, na terenie której mieści się gospodarstwo agrotu-
rystyczne „Plattówka”, należące do Marioli Platte.

Geneza powstania produktu
„Plattówka” położona jest na krańcu wsi, wśród pól 
i łąk, w pagórkowatym krajobrazie Mazur Zachodnich. 
Wokół zabudowań rozległy ogród, pola uprawne, sad 
i warzywniak – razem 84 hektary. Niebywałą atrakcją 
jest również leśne jeziorko zasilane własnymi źródłami, 
a krajobraz urozmaicają okoliczne lasy mieszane oraz 
dwa naturalne stawy. Dawniej była to typowa wiejska 
zagroda, zbudowana w 1927 roku. Kiedy nowa właści-
cielka przyjechała tu w 1981 roku – dom był w stanie 
ruiny, do tego rozpadająca się obórka i magiczna od 
pierwszego wejrzenia, zdewastowana, duża stodoła. 
Kolejne remonty i rozbudowa, w ramach wsparcia ze 
środków unijnych, towarzyszyły od lat krystalizowa-

>>W kolejnym artykule poświęconym dobrym praktykom w za-
kresie turystyki wiejskiej, przedstawiamy zdobywcę II miejsca 

w  konkursie na „Najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej prezen-
towany podczas II Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej 
i Agroturystyki AGROTRAVEL”. Jest to doskonały przykład dla osób 
szukających nowych pomysłów na dodatkowe źródło dochodu, 
wykorzystując bliskość atrakcji przyrodniczych, historycznych oraz 
potencjał posiadanego gospodarstwa rolnego.
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niu się pomysłu, na produkt nagrodzony na targach 
AGROTRAVEL 2010.

Charakterystyka produktu
„Daleko od szosy – bliżej do zdrowia” – tak brzmi 
obecne hasło „Plattówki” – ekologicznego gospodar-
stwa agroturystycznego. Za prowadzenie działalności 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju na ob-
szarze objętym porozumieniem działań na rzecz ekoro-
zwoju, „Plattówka” otrzymała znak promocyjny „Zielone 
Płuca Polski”. Kolektory słoneczne, segregacja odpadów, 
skrupulatne przestrzeganie zasad zmianowania upraw, 
warzywniak prowadzony metodą biodynamiczną oraz 
wykorzystywanie sąsiedztwa roślin i kwiatów odstra-
szających szkodniki czy własny kompostownik – to 
wszystko zapewnia zdrowe i bogate w wartościowe 
składniki pokarmowe warzywa i owoce. Wszystko to 
od lat poświadczane jest certyfikatem ekologicznym.

W budynku mieszkalnym dla turystów przygoto-
wano cztery pokoje gościnne z łazienkami, pokój wy-
poczynkowy i niewielki aneks kuchenny na piętrze. 
Dawny parterowy kurnik przebudowano na domek 
wakacyjny dla osób niepełnosprawnych. Cały dół bu-
dynku dostosowano do potrzeb osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich – podłoga na jednym 
poziomie, łazienka o właściwych wymiarach i ze spe-
cjalistycznym wyposażeniem – zapewniają komfort 
wypoczywającym. Natomiast dwa pokoje i  łazienkę 
na poddaszu przygotowano dla osób towarzyszących 
lub opiekunów osób zamieszkujących parter. Cała prze-
budowa została dokonana według osobistego projektu 
gospodyni. Elewacja, wykonana współczesnymi techni-

kami, nawiązuje do tradycji regionalnej. W podobnym 
stylu wykonywane są prace wykończeniowe głównego 
budynku, do którego dobudowano ogród zimowy i sal-
kę wykładową. Wysiłek się opłacił – w 2006 r. domek 
wakacyjny zdobył I miejsce w konkursie „Fundusze Unii 
Europejskiej a mój mały biznes turystyczny”, zorganizo-
wanym przez Lubelski Związek Stowarzyszeń Agrotury-
stycznych przy współpracy z Polską Federacją Turystyki 
Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” oraz Centrum Do-
radztwa Rolniczego w Brwinowie. Była to motywacja 
do dalszych działań upiększania siedliska o elementy 
typowe niegdyś dla regionu. Dla wielu turystów stano-
wi to bowiem nie lada atrakcję oraz żywą lekcję tradycji 
i historii. W obejściu znajduje się też owczarnia zbudo-
wana w 1982 roku, od lat nieużytkowana jako budynek 
inwentarski – za to doskonałe miejsce na zajęcia jogi 
i plenery malarskie. Swoją funkcję zmieniła również 
dawna stodoła – zyskała scenę i została zamieniona 
w miejsce spotkań w dni zbyt słotne lub zbyt słoneczne. 
Podobnie teren wokół budynków mieszkalnych zago-
spodarowano tak, że doskonale służy wypoczynkowi 
w ciszy i spokoju, jak również sprzyja czynnemu spę-
dzaniu wolnego czasu. Wszystkie zabudowania łączy 
sieć ścieżek spacerowych wyprofilowanych dla wóz-
ków, którymi dotrzeć można nad jeziorko leśne oraz 
do sadu. Na ternie gospodarstwa znajduje się również 
boisko do siatkówki i badmintona, a nad jeziorkiem jest 
pomost kąpielowy oraz miejsce na ognisko.

Walory przyrodnicze i urozmaicony teren zachęcają 
do spacerów i rowerowych wycieczek, w zimie do zało-
żenia nart biegówek, a zamarznięte stawy umożliwiają 
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jazdę na łyżwach. W okolicy mnóstwo turystycznych 
atrakcji: Góra Dylewska, najwyższe wzniesienie na War-
mii i Mazurach, rezerwat przyrody „Czarci Jar” ze źródli-
skami Drwęcy i hodowlanymi stawami wielu gatunków 
ryb, urzekające pruskie grodzisko plemienia Sasinów, 
położone na przełomie rzeki Grabiczek w Domkowie, 
Grunwald ze słynnymi polami bitwy. W oddalonej o 20 
kilometrów miejscowości Ostróda – początek rejsu 
Kanałem Elbląskim, który słynie w świecie z zabytko-
wych pochylni, śluz i jazdy po torach przez wzgórze, 
za którym wita turystów ptactwo rezerwatu Jeziora 
Drużno. W okolicy jest również Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Olsztynku oraz huta szkła artystycznego, 
a także kilka kulinarnych atrakcji. Wszystko dostępne 
w bogatej sieci oznakowanych szlaków rowerowych, 
o różnym rodzaju trudności.

Zmodernizowana i  dostosowana do wymogów 
sanitarnych dla małych obiektów gastronomicznych 
została w „Plattówce” kuchnia. Planowane są dalsze jej 
udoskonalenia ze względu na rozszerzenie przetwór-
czej działalności gospodarstwa i coraz częstszych za-
mówień cateringowych. Gospodyni oferuje turystom 
regionalną kuchnię. Ponieważ w „Plattówce” prowa-
dzona jest wyłącznie produkcja roślinna, to pozostałe 
produkty, takie jak jaja, mleko, mięso wołowe, królicze, 
drób, a także lokalna specjalność „Szynka Dylewska 
dojrzewająca” i miody kupowane są bezpośrednio od 
producentów. Smakowite przetwory z owoców i wa-
rzyw, pasztety, pierogi, chleby wieloziarniste czy inne 
wypieki – to tylko niektóre specjały oparte na tradycyj-
nych przepisach. Specjalnością domu są pasztety poda-
wane z konfiturą z zielonych pomidorów oraz domowe 
wina i nalewki. W ofercie gastronomicznej gospodar-
stwa można odnaleźć także diety specjalne. Zarówno 
cenne tradycyjne przepisy, jak również eksperymenty 
kulinarne gospodyni cieszą się dużym powodzeniem. 
Co więcej, w gospodarstwie istnieje również możliwość 
samodzielnego przygotowywania posiłków.

Oferta „Plattówki”
Gospodarstwo z atestem ekologicznym – „Daleko od 
szosy – bliżej do zdrowia” – poleca kuracje aloesowe 
i ziołowe, a także prezentacje polskiego kolagenu na-

turalnego. Goście poznają regionalną kuchnię i domo-
we specjały. Na życzenie organizowany jest relaks przy 
malowaniu na szkle i jedwabiu oraz spotkania z poezją. 
Można tu więc znaleźć coś dla ciała, duszy oraz pod-
niebienia. W „Plattówce” prowadzone są wczasy dla 
„puszystych”, na których bez stresu można się pozbyć 
zbędnych kilogramów, a  tym samym kompleksów 
z tego powodu. W 2-tygodniowym programie: diety 
niskokaloryczne, codzienna gimnastyka, jazda na ro-
werze, sauna oraz masaże lecznicze. W salce wykłado-
wej dla 40 osób odbywają się warsztaty malowania na 
szkle i jedwabiu, kursy agroturystyczne i psychotera-
peutyczne, ale przede wszystkim spotkania z poezją. 
W zaadaptowanej stodole jest możliwość organizo-
wania koncertów, wystaw oraz prezentacji. Gospodyni 
współpracuje z regionalnymi twórcami – na życzenie 
gości organizowane są spotkania kabaretowe i wystę-
py zespołu regionalnego. W stodole odbywają się także 
tradycyjne dożynki połączone z „Ucztą Puszajtisa”. Jest 
to propozycja oparta na legendzie o pruskim bóstwie 
Puszajtisie oraz jego pomocnych skrzatach – Barstu-
kach.
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Grupy docelowe
Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że obec-
na oferta najbardziej odpowiada dorosłym turystom, 
a  także niepełnosprawnym, ceniącym ciszę, spokój, 
możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach i dba-
jącym o swoje zdrowie. Do tej grupy skierowana jest 
oferta letnia. Poza sezonem odbiorcami oferty są nie-
wielkie zorganizowane grupy tematyczne do 18 osób, 
a także grupy szkoleniowe do 40 osób przy pobytach 
jednodniowych. Organizowane są tradycyjne Święta 
Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy.

Sposób funkcjonowania
Od 2005 roku „Plattówka” należy do stowarzyszenia 
ECEAT Poland – Europejskiego Centrum Ekologiczne-
go Rolnictwa i Turystyki, zrzeszającego ekologiczne go-
spodarstwa świadczące usługi turystyczne. Natomiast 
od jesieni 2009 roku gospodarstwo należy do Europej-
skiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego: Warmia, Mazury 
i Powiśle. Poza tym prowadzona jest współpraca z Biu-
rem Jakości i Znaków Regionalnych przy Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
oraz z Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyj-
nej, działającym przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazur-
skim. Gospodyni podejmuje również wiele inicjatyw 
wspomagających promocję takich obiektów jak jej 
„Plattówka”. W miejscach ogólnodostępnych oraz w po-
kojach gospodyni zamieszcza oferty innych obiektów 
oraz stowarzyszeń turystycznych. Przygotowywanie 
oferty turystycznej w gospodarstwie zawsze wspiera-
ne było kredytami. Obecnie zwiększona sprzedaż pro-
duktów ekologicznych oraz coroczne dopłaty unijne 
dla gospodarstw pozwalają na wyrównanie rachunku 
ekonomicznego. Nadal kredytowania wymaga rozbu-
dowa budynku mieszkalnego i podniesienie standardu 
pokojów. Poszukując dodatkowego źródła dochodu, 
działalność gospodarcza firmy Agro-Ekoturystycznej 
„Platte” poszerzona została o catering i wynajem po-
mieszczeń. Informacje o gospodarstwie można zna-
leźć w katalogach, na targach turystycznych, podczas 
imprez okolicznościowych czy jarmarków. Kilkakrotnie 
emitowane były programy telewizyjne, jak również 

gospodyni wielokrotnie udzielała wywiadów radio-
wych. Oferta obecna jest na stronie głównej obiektu 
(www.platte.pl) oraz innych portalach internetowych 
dotyczących turystyki wiejskiej, np. na stronie Polskiej 
Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” 
(www.agroturystyka.pl).

Pani Mariola Platte nie stroni od pomysłów nowa-
torskich – przygotowuje lniane woreczki wypełnione 
owsianą słomą, będące znakomitym materiałem do ką-
pieli zdrowotnych, ozdabia cytatami z własnych wierszy 
malowane na jedwabiu krawaty, chusty i szale, a foldery 
o obiekcie oraz wizytówki dołącza do tomów poezji, 
których wydała już osiem.

Znaczenie produktu
„Daleko od szosy – bliżej do zdrowia” dla społeczno-
ści lokalnej ma charakter edukacyjny i finansowy. Jest 
przede wszystkim dobrym przykładem na to, że nie-
wielki obiekt jest dużo łatwiej modyfikować, dostoso-
wywać do często bardzo specyficznych potrzeb przy-
jeżdżających gości. Prowadzone wykłady i pogadanki 
na tematy ekologiczne, rolnicze, turystyczne – brzmią 
wiarygodniej w ustach kogoś, kto od lat jest praktykiem. 
Zobaczyć na własne oczy funkcjonujący od lat obiekt, 
poznać etapy jego rozwoju, usłyszeć o napotykanych 
trudnościach i uczyć się na cudzych błędach, a także za-
razić się entuzjazmem i ciągłymi marzeniami o dalszych 
inwestycjach – wszystko to działa bardzo stymulująco 
na odwiedzających. Zwiększenie popytu na usługi przy-
czyniło się do ożywienia gospodarczego lokalnych firm 
i gospodarstw współpracujących z „Plattówką”. Gospo-
dyni wierzy w powodzenie powstania sieci sprzedaży 
produktów lokalnych i regionalnych na terenie całego 
województwa – na przykład punktów gastronomicz-
nych ze zdrową żywnością i pamiątkami z regionu.

Artykuł opracowała na podstawie materiałów otrzy-
manych od Pani Marioli Platte oraz informacji za-
mieszczonych na stronach internetowych www.platte.
pl i www.agroturystyka.pl

Katarzyna Orzechowska
DEPARTAMENT DORADZTWA, OŚWIATY ROLNICZEJ I NAUKI

>> KATARZYNA.ORZECHOWSKA@MINROL.GOV.PL 
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Wydarzenia i najbliższe plany  
działań w regionach
Sekretariat Regionalny KSOW Województwa  
Dolnośląskiego

Dolnośląskie na Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie
Impreza odbywająca w Berlinie w okresie 21-30 stycznia 2011 roku dała dolnośląskim 
wystawcom okazję do promocji produktów wytwarzanych w regionie Dolnego Śląska 
oraz pozwoliła zaktywizować LGD zainteresowane udziałem w targach do współorga-
nizacji stoiska Dolnego Śląska. Prezentowane były: dolnośląskie tradycyjne wędliny 
i wyroby mięsne, miody i produkty pszczele, produkty piekarnicze, w tym chleb orki-
szowy. Nie brakowało również tradycyjnych ogórków kwaszonych i kapusty kwaszo-
nej. Pragnienie odwiedzających dolnośląskie stoisko gasiła woda mineralna ze źródła 
nieopodal góry Ślęży, a prawdziwym hitem okazał się naturalny sok jabłkowy i jabłka 
z Maciejowego Sadu. Tradycyjnie na stoisku Dolnego Śląska prezentowana była, utoż-
samiana z regionem, ceramika bolesławiecka.

Udział w Międzynarodowych Targach Grüne Woche 2011 w Berlinie pozwolił dol-
nośląskim wystawcom nawiązać kontakty z  innymi podmiotami zaangażowanymi 
w rozwój obszarów wiejskich. Był okazją do promo-
cji produktów branży rolno-spożywczej, ogrodniczej 
i regionalnych wyrobów rzemiosła. Pobyt na targach 
wpłynął stymulująco na kontakty międzynarodowe 
budowane w ramach działań Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich na Dolnym Śląsku, w tym z Wolnym 
Państwem Saksonią, Dolną Saksonią, Brandenburgią 
oraz Bawarią. Stanowił okazję do konstruktywnych 
rozmów osób zaangażowanych w  prace Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce. Przyczynił się do 
kontynuacji współpracy służącej rozwojowi obsza-
rów wiejskich i rolnictwa zarówno w aspekcie mię-
dzyregionalnym, jak i transnarodowym.

Wyjazd studyjny do Saksonii  
– 30 listopada-2 grudnia 2010 r.
Trzydniowy pobyt w Saksonii posłużył uczestnikom 
do zdobywania wiedzy i doświadczeń w zakresie za-

Dolny Śląsk dobrze prezentował się na targach Grüne Woche w Berlinie. 
  [ARCHIWUM SR KSOW]

ZŻYCIAKSOW
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kładania i funkcjonowania zrzeszeń i organizacji rol-
niczych, w tym Grup Producentów Rolnych w krajach 
Unii Europejskiej na przykładzie Wolnego Państwa 
Saksonii. Wyjazd adresowany był do dolnośląskich 
rolników zainteresowanych założeniem grup pro-
ducentów rolnych i osób prowadzących doradztwo 
i  nadzór w  tym zakresie. Kolejny wyjazd studyjny 
świadczy o wzajemnej rozwijającej się współpracy 
województwa dolnośląskiego i Wolnego Państwa 
Saksonia w Niemczech. Podczas trzydniowego wy-
jazdu Dolnoślązacy odwiedzili saksońskie gospo-
darstwa i spółdzielnie specjalizujące się w produkcji 
bydła mięsnego i mlecznego, prowadzące produkcję 
roślinną i sprzedaż bezpośrednią produktów z go-

spodarstwa. Zapoznali się z zasadami funkcjonowania zrzeszeń rolników na terenie Sak-
sonii, problematyką gospodarowania w saksońskich gospodarstwach rolnych, poznali 
wyzwania stojące przed europejskim rolnictwem i kierunki jego rozwoju. Osoby odpo-
wiedzialne za doradztwo przy zakładaniu Grup Producentów Rolnych w Dolnośląskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego oraz osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru 
grup w UMWD udzieliły podczas podróży rolnikom porad dotyczących zakładania ww. 
jednostek w oparciu o przepisy krajowe regulujące tę kwestię w Polsce. Żywe dyskusje 
prowadzone przez uczestników pozwalają przypuszczać, iż rolnicy, którzy wykazywali 
już przed wyjazdem chęć założenia Grupy Producentów Rolnych, zostali w swoich dą-
żeniach utwierdzeni, iż warto się zrzeszać, bo jak pokazuje przykład saksońskich gospo-
darstw, tylko współpracujący ze sobą producenci rolni mają szansę efektywnie funk-
cjonować na europejskim rynku. Zrzeszaniu się rolników sprzyja również ich wzajemne 
poznanie się i budowanie wzajemnego zaufania, co miało miejsce podczas wyjazdu.

Wyjazd studyjny przedstawicieli Lokalnych Grup Działania  
i innych partnerów KSOW do Styrii
Wyjazd, w którym wzięło udział 30 osób reprezentujących m.in. Lokalne Grupy Działania 
i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, został zrealizowany w terminie: 22-27 
listopad 2010 r. Uczestnicy nawiązali pierwsze kontakty z Lokalnymi Grupami Działania 
w austriackim regionie partnerskim Dolnego Śląska, które rozwijane mogą stanowić 
podstawę do podejmowania wspólnych przedsięwzięć w ramach działań osi 4. Leader.

W programie wyjazdu znalazły się m.in. wizyta u LGD „Weststeiermark – Lipizzanerhe-
imat” oraz LGD Almenland, prezentacje ich działalności oraz związku Leader z Agendą 
21. Uczestnicy odwiedzili również Południowostyryjską Krainę Wina, zasobną w oferty 
gospodarstw agroturystycznych nierozerwalnie związanych z uprawą winorośli i pro-
dukcją wina. Została im również przedstawiona regulacja sprzedaży bezpośredniej 
z gospodarstwa.

Grupa uczestników wyjazdu  studyjnego do Saksonii.  [Z ARCHIWUM KSOW]
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Planowane działania:
1. Wydanie katalogu dobrych praktyk i innowa-

cyjnych projektów realizowanych przez LGD.
2. Organizacja wyjazdu dla przedstawicieli dol-

nośląskich Lokalnych Grup Działania na mię-
dzynarodową konferencję LeaderFEST 2011 
w Czechach.

3. Organizacja wystawy województwa dolnoślą-
skiego podczas Międzynarodowych Targów 
Żywności, Produktów i Technik Ekologicznych 
EKOGALA 2011 w Rzeszowie.

4. Organizacja wystawy województwa dolnoślą-
skiego podczas Listy Produktów Tradycyjnych 
w Szczecinie.

5. Współorganizacja Regionalnej Wystawy 
Zwierząt Hodowlanych w Piotrowicach.

6. Wydanie biuletynu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie dolno-
śląskim.

Grupa uczestników na wyjeździe studyjnym w Styrii.   [Z ARCHIWUM KSOW]

Sekretariat Regionalny KSOW 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Gęsina na Świętego Marcina
11 listopada Kujawsko-Pomorskie po raz kolejny bawiło się na gęsinowych festynach. 
Próbowaliśmy czerniny, półgęsków, pasztetów i chleba z gęsim smalcem, było też dużo 
dobrej zabawy. Na Nowym Rynku w Toruniu, na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej i w ogro-
dzie pałacyku przy ul. Bechiego we Włocławku, a także w Grudziądzu, Inowrocławiu 
i Rypinie tłumy od rana szturmowały stoiska z gęsiną i lokalnym rękodziełem. Miesz-
kańcy regionu świętowali gromadnie, całymi rodzinami, były konkursy i zabawy dla 
najmłodszych, można się też było nauczyć dworskich tańców i pisania gęsim piórem 
lub wziąć udział w bitwie na poduszki. W „gazetowych” konkursach można było wygrać 
gęsią tuszkę, w restauracjach spróbować potraw z mięsa gęsiego, przyrządzić własny, 
rodzinny obiad, korzystając z promowanych przepisów, na warsztatach, pod okiem 
mistrzów nauczyć się przyrządzania gęsiny na różne sposoby. Województwo kujaw-
sko-pomorskie jest idealnym miejscem do odnowienia tradycji zimowego spożywania 
gęsiny. To właśnie nasz region słynie z najlepszych, pod względem smaku i właściwości 
odżywczych, gatunków gęsi w Polsce – białej kołudzkiej oraz rypińskiej. Potrawy z mięsa 
gęsiego to kujawsko-pomorskie przysmaki, do spożywania których, za pośrednictwem 
akcji  „Gęsina na Świętego Marcina”, staramy się przekonać wszystkich Polaków. Gęś biała 



Biuletyn KSOW WIOSNA 1/201130

>>  ZŻYCIAKSOW

kołudzka to odmiana gęsi produkowana w renomo-
wanym ośrodku hodowlanym, w Kołudzie Wielkiej, 
w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki. 
Zakład ten dostarcza materiał hodowlany do gęsich 
ferm, których populacja obejmuje aż 98% tych pta-
ków w całej Polsce. Najwyższej jakości pierze i puch 
pozyskiwane od kujawsko-pomorskich gęsich czem-
pionów w zdecydowanej większości trafiają na rynek 
japoński i niemiecki. Udział tej odmiany gęsi w pol-
skim eksporcie mięsa to 95 procent. Gęś rypińska 
jest rodzimą, lokalną odmianą gęsi, niepoddawanej 
żadnej selekcji czy hodowli kierowanej genetycznie. 
Dlatego też jej mięso ma bardzo dobre właściwości 
smakowe. Z regionalnych potraw z rypińskiej gęsiny 
najbardziej znana jest zupa na „gęsich pipkach”. Jesz-

cze babcie dzisiejszych rypińskich gospodyń gęsim smalcem leczyły choroby płucne 
swoich dzieci. Także puch i pierze rypinianki mają wzorowe właściwości użytkowe.

Jarmark Adwentowy
W grudniu, w Przysieku k. Torunia odbył się Jarmark Adwentowy, którego celem było 
utrwalenie zwyczajów kulturowych związanych z okresem adwentu i Świąt Bożego 
Narodzenia. W trakcie imprezy odbyły się kiermasze artykułów pochodzących z gospo-
darstw ekologicznych, promowano produkty regionalne i lokalne, wyroby rękodzieła 
ludowego i artystycznego, a także ozdoby świąteczne. Można było wziąć udział w warsz-

tatach rękodzielniczych i kulinarnych. Głównym punktem jarmarku było 
rozstrzygnięcie IV Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Do rywalizacji 
zgłosiło się 70 twórców. Prace były oceniane w trzech kategoriach wieko-
wych: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawo-
wych, dorośli. Zgłoszone szopki oceniła komisja, biorąc pod uwagę m.in. 
wartość etnograficzną pracy, motywy regionalne i użyte materiały. Naj-
piękniejsze szopki nagrodzono i zaprezentowano na wystawie w Dworze 
Artusa, w centrum Torunia.

Kujawsko-Pomorskie... smakuje! w Berlinie
Kolejny raz województwo kujawsko-pomorskie zaprezentowało regio-
nalną ofertę na Międzynarodowych Targach Grüne Woche w Berlinie. To 
jedna z najważniejszych światowych imprez poświęconych gospodarce 
żywnościowej, rolnictwu i ogrodnictwu. W tym roku udział naszego kraju 
w targach był szczególny. Polska pełniła bowiem rolę partnera targów, 
a hasło naszego wystąpienia to „Polska …schmeckt!” – „Polska smaku-
je”. Kujawsko-Pomorskie prezentowało na nim swoją ofertę obok ośmiu 
innych województw. Od 2009 roku organizujemy w Niemczech impre-

zę „Kulinarna Podróż po Kujawach i Pomorzu”, która spotkała się z dużym 

Nauka pisania gęsim piórem. FOT. ANDRZEJ GOIŃSKI

IV konkurs szopek bożonarodzeniowych. 
[FOT. WOJTEK SZABLEWSKI]
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zainteresowaniem odbiorców i odbiła się szerokim 
echem w niemieckich i polskich mediach. Była zachę-
tą dla odwiedzających, aby wybrali się w prawdziwą 
podróż po naszym regionie” – mówił marszałek Piotr 
Całbecki. Na stoisku województwa kujawsko-pomor-
skiego promowano dziedzictwo kulinarne, kulturo-
we, atrakcje turystyczne oraz ofertę agroturystyczną 
regionu. Tematem przewodnim były potrawy i prze-
twory z mięsa gęsi białej kołudzkiej. Można je było 
zdegustować na stoisku województwa, były również 
serwowane w postaci wykwintnych dań w restaura-
cji.

W ramach stoiska regionalnego Kujaw i Pomorza 
swoją ofertę zaprezentowali również producenci: 
kajmaku, nowych dodatków do żywności, przeką-
sek, opakowań ekologicznych do żywności, a także 
Stowarzyszenie Producentów Ryb Jesiotrowatych.

Kuchnia z rodowodem
Na Kujawach i Pomorzu zachowało się do dzisiaj wiele produktów i potraw, wręcz „zabyt-
ków” tradycyjnego i lokalnego pożywienia. Przepisy na ich sporządzanie przekazywane 
są z pokolenia na pokolenie, nie tylko w rodzinach, ale również po sąsiedzku czy lokalnie 
w kołach gospodyń wiejskich. W 2010 roku Sekretariat Regionalny KSOW podjął działania 
mające na celu zachowanie tego szczególnego dziedzictwa i przekazanie go kolejnym 
pokoleniom. Zlecono badania etnograficzne, przygotowano raport, a w najbliższym 
czasie wydana zostanie publikacja popularnonaukowa, pn. „Kuchnia z rodowodem”. 
Znajdzie się w niej opis kulinarnych tradycji regionalnych, zabytków kultury material-
nej związanych z przetwórstwem i przygotowywaniem pożywienia na wsi oraz dawne 
i  uwspółcześnione przepisy na potrawy i  produkty 
z regionów etnograficznych: Borów Tucholskich, Ko-
ciewia, Krajny, Kujaw, Pałuk, Ziemi Chełmińskiej, Ziemi 
Dobrzyńskiej i z sąsiedniego regionu – Kaszub.

Publikacja promowana będzie na konferencji po-
święconej wiejskim tradycjom kulinarnym, która od-
będzie się w Toruniu w dniu 2 czerwca br.

Tradycyjne potrawy i produkty z Kujaw i Pomorza 
będą prezentowane na imprezach, wystawach i targach 
organizowanych w województwie i poza jego granicami. 
W kwietniu będzie można ich spróbować na Jarmarku 
Wielkanocnym w Przysieku i w Kielcach na Agro-Travel, 
w czerwcu w Szczecinie na imprezie  „Lista produktów 
tradycyjnych”, a później w sierpniu na Festiwalu Smaku 
w Grucznie i Miodowym Lecie w Zarzeczewie.

Stoisko na targach w Berlinie cieszyło się dużym zainteresowaniem.
[FOT. MARLENA PRZYBYLSKA]

Wyroby tradycyjne lepiej smakują. [FOT. ANDRZEJ GOIŃSKI]
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Sekretariat Regionalny KSOW 
Województwa Lubelskiego                                                                                                                      

Seminarium naukowe
W dniach 13-14 grudnia 2010 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie odbyło się seminarium naukowo-branżowe pt. „Rola turystyki w rozwoju 
wielofunkcyjnym obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kultu-

rowej”.  W seminarium głos zabrali m.in. przedstawiciele środowisk 
naukowych oraz sfery kultury i nauki z Białorusi i Ukrainy. Celem spo-
tkania była prezentacja wyników badań dotyczących wielofunkcyj-
nego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce oraz prezentacja dobrych 
praktyk w ramach prowadzonej turystyki wiejskiej. Współorganiza-
torem konferencji była Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie. Uczestnicy seminarium w pierwszym 
dniu wysłuchali wykładów na temat wielofunkcyjnego rozwoju tu-
rystyki, w tym turystyki wiejskiej oraz turystyki kulturowej na ob-
szarach wiejskich. W ramach seminarium przeprowadzono finałową 
część konkursu wiedzy o turystyce wiejskiej oraz Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich, do której zakwalifikowało się 10 osób. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody w postaci pięknych kufrów podróżnych. W dru-
gim dniu zaprezentowano liczne referaty związane z praktycznymi 
aspektami wykorzystania walorów turystycznych (przyrodniczych 
i kulturowych) dla rozwoju obszarów wiejskich. W obradach także 
czynnie uczestniczyli właściciele gospodarstw agroturystycznych 
prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego. 
Podczas seminarium przedstawiono wiele referatów oraz prezento-
wano przykłady dobrych praktyk z terenu całego kraju. Seminarium 
miało otwarty charakter. Cieszyło się bardzo dużym zainteresowa-
niem pracowników uczelni, jednostek kultury tworzących produkt 
turystyczny, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, pod-
miotów działających w branży turystycznej, przedstawicieli Lokal-

nych Grup Działania oraz studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Imprezą 
towarzyszącą było zorganizowanie przy współpracy z Lokalnymi Grupami Działania, 
gospodarstwami agroturystycznymi, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubel-
skiego oraz Stowarzyszeniem Twórców Ludowych w Lublinie Kiermaszu Produktów Tra-
dycyjnych oraz Sztuki Ludowej w Centrum Kongresowym. Rezultatem seminarium była 
aktywizacja i wzmocnienie działań partnerów sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
oraz wzmocnienie systemu oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich. Seminarium, 
finansowane ze środków Schematu III Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, zostało 
zorganizowane wspólnie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Sekretariat 
Regionalny KSOW Województwa Lubelskiego.

Seminarium naukowe nt. rozwoju  
agroturystyki. 

[ARCHIWUM KSOW]
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Wystawa wigilijna
W dniu 21 grudnia 2010 r. w Starostwie Powiatowym 
w  Lublinie odbyła się wystawa wigilijna, w  której 
uczestniczyli sołtysi oraz członkinie Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu Powiatu Lubelskiego. Przedsię-
wzięcie zorganizowane zostało przez Sekretariat Re-
gionalny KSOW Województwa Lubelskiego oraz Lo-
kalną Grupę Działania „Kraina wokół Lublina”.  Zakres 
tematyczny obejmował rozwój przedsiębiorczości 
na terenach wiejskich przez sprzedaż bezpośrednią 
produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 
w gospodarstwach rolnych oraz przedsiębiorczości 
ludowej związanej z tradycją Świąt Bożego Narodze-
nia. Podczas spotkania wigilijnego przygotowana 
została wystawa rękodzieła ludowego nawiązująca 
do tematyki świąt, na której dziewiętnastu wystaw-
ców zaprezentowało liczne ozdoby świąteczne: stroiki, choinki, elementy dekoracyjne 
na stół oraz bombki. Poza prezentacją ozdób, panie z kół gospodyń i stowarzyszeń przy-
gotowały niespodzianki w formie poczęstunku dla odwiedzających stoiska. Degustacja 
wzbudziła duże zainteresowanie wśród zwiedzających, którzy mieli okazję popróbować 
racuchów, pazibrody, ciasteczek miodowych i pierniczków. Wszystkie dania, jak również 
wystawiane dekoracje, cieszyły oko i wzbudzały zachwyt pomysłowością, oryginalno-
ścią i niewymuszonym pięknem. Spotkanie zostało sfinansowane ze środków Sekre-
tariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego.

Udział w targach Grüne Woche w Berlinie
W dniach 21-30 stycznia 2011 roku w Niemczech od-
były się Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożyw-
czego, Rolnego oraz Ogrodnictwa Grüne Woche, 
podczas których województwo lubelskie promowa-
ne było na własnym stoisku w ramach prezentacji 
polskich regionów i polskiej żywności – zorganizo-
wanej wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Tegoroczne targi były szczególnie ważnym wy-
darzeniem, gdyż Polska została współorganizatorem 
imprezy i uzyskała tytuł Kraju Partnerskiego Interna-
tionale Grüne Woche (IGW). Polska obecność na tar-
gach odbywała się pod hasłem „Polska… schmeckt!”, 
czyli  „Polska smakuje!”. Celem uczestnictwa przed-
stawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w Międzynarodowych Targach Przemy-
słu Spożywczego, Rolnego oraz Ogrodnictwa Grüne 

Wystawa wigilijna.  [ARCHIWUM KSOW]

Stoisko na targach w Berlinie. [ARCHIWUM KSOW]
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Woche była promocja rodzimych produktów spożywczych, naturalnych i ekologicznych, 
działań związanych z rozwojem rolnictwa i agroturystyki na Lubelszczyźnie, a także za-
prezentowanie bogactwa Regionu Lubelskiego. Na targi Grüne Woche 2011 Urząd Mar-
szałkowski Województwa Lubelskiego przygotował stoisko, na którym prezentowano 
produkty żywnościowe z Regionu Lubelskiego oraz materiały promocyjne zawierające 
zarówno ogólne dane o regionie, jak i  informacje dotyczące walorów turystycznych 
Lubelszczyzny. Tradycyjne produkty żywnościowe z naszego regionu cieszyły się dużym 
zainteresowaniem odwiedzających. Między innymi były to: wędliny, przetwory z ryb, 
miody, przetwory mleczne, żeń-szeń i wyroby pochodzące z niego, ciasta i wyroby cu-
kiernicze oraz miody pitne. Wiele z nich jest wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych 
prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki udziałowi w targach 
Region Lubelski miał możliwość zaprezentowania się na rynku światowym, promocji 
naszych rodzimych produktów, a także kultury i kuchni regionalnej. Liczne spotkania 
i rozmowy z przedstawicielami innych krajów pozwoliły na nawiązanie nowych i umoc-
nienie już istniejących kontaktów. Dzięki zaprezentowaniu oferty firm z Lubelszczyzny 
potencjalni kontrahenci mieli możliwość zapoznania się z ofertą na miejscu oraz uzy-
skania kontaktu z firmami i informacji o wytwarzanych przez nie produktach. Udział 
w targach został sfinansowany ze Schematu III Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.

Sekretariat Regionalny 
KSOW Województwa Lubuskiego

Konferencja na temat rozwoju towarowej produkcji ekologicznej
Konferencja odbyła się w dniu 23 listopada 2010 roku w siedzibie LODR w Kalsku. Uczest-
nikami konferencji byli głównie rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne. Mieli 
możliwość wysłuchania wykładów na temat produkcji ekologicznej, zmian w przepisach 
prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz na temat rynku produktów rolnych. 

Konferencja połączona była z uroczystym podsumowa-
niem konkursu „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”. 

Wyniki konkursu:
a) Kategoria – Ekologia – Środowisko: I miejsce – 

Janusz Gajdamowicz, II miejsce – Agnieszka i Marian 
Jurków, III miejsce – Bartosz Szofera. Wyróżnienia: 
Mariusz Dominikowski, Teresa Kuryłowicz, Jan Na-
pieralski.

b) Kategoria – Ekologiczne Gospodarstwo Towa-
rowe: I miejsce – Krzysztof Musiała, II miejsce – Euge-
niusz Niparko, III miejsce – Krzysztof Janicki.

Uczestnicy konferencji ekologicznej.  [ARCHIWUM KSOW]
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Uczestnicy wyjazdu.  [ARCHIWUM KSOW]

Wyjazd studyjno-szkoleniowy liderów wiejskich  
do Kotliny Kłodzkiej
Termin: 2-4 grudnia 2010 roku. Celem wyjazdu było 
zapoznanie się z  osiągnięciami gmin dolnośląskich 
w realizacji działania  „Odnowa i rozwój wsi”. Rejon ten 
wybrano ze względu na duże osiągnięcia samorządów 
lokalnych w aktywizacji mieszkańców obszarów wiej-
skich (wieś Mościska została wyróżniona w Europejskiej 
Odnowie Wsi 2010). Uczestnikami byli sołtysi i członko-
wie Rad Sołeckich wsi, które uczestniczyły lub mają 
zamiar uczestniczyć w kolejnych edycjach konkursu 
„Najpiękniejsza wieś lubuska”.

Udział w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych  
Grüne Woche
Na lubuskim stoisku, zorganizowanym przez urząd marszałkowski – SR KSOW 
można było skosztować wina, miodów, piwa, dziczyzny, kapusty i ogórków 
kwaszonych. W oficjalnym otwarciu targów wziął udział członek Zarządu Wo-
jewództwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn i pracownicy urzędu marszał-
kowskiego. Uroczystość uświetnił występ Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca. 
Stoisko naszego województwa odwiedził Minister Rolnictwa – Marek Sawicki. 
Powitał przedstawicieli województwa słowami: „Słynne Lubuskie”. W tym roku 
Lubuskie reprezentowało wymiennie 15 firm.

Planowane działania:
1. Wydanie folderu z gospodarstwami agroturystycznymi wojewódz-

twa lubuskiego (kwiecień 2011).
2. Organizacja imprez: „Kaziuki” – jarmark rękodzieła i plastyki obrzę-

dowej (kwiecień 2011), „XIV ginące zawody i umiejętności – warsz-
taty tradycji w domu, polu i zagrodzie” – cykl warsztatów (maj 2011).

3. Organizacja konkursu „AgroLiga”.
4. Targi rolnicze połączone z wystawą zwierząt hodowlanych (czerwiec 

2011).
5. Konkurs  „Piękna Wieś Lubuska – 2011” (kwiecień-czerwiec 2011).

Minister Marek Sawicki na stoisku woje-
wództwa lubuskiego.  [ARCHIWUM KSOW]

Sekretariat Regionalny KSOW 
Województwa Łódzkiego

Promocja produktów tradycyjnych województwa łódzkiego
W grudniu 2010 r. Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego wydał publikacje 
poświęcone: turystyce i agroturystyce wiejskiej, regionalnym przysmakom i specjałom kuli-
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narnym, lokalnym grupom działania z terenu województwa łódzkiego.
Osoby zmęczone zgiełkiem i wielkomiejskim hałasem, szuka-

jące odpoczynku na łonie natury, zachęcamy do zapoznania się 
z bogatą ofertą gospodarstw agroturystycznych w naszym regio-
nie. Wydany przez nas katalog w przystępny sposób podpowiada, 
w których gospodarstwach warto się zatrzymać i skorzystać z do-
brodziejstw, jakie daje polska wieś.

Smakoszom tradycyjnej kuchni polecamy kolejne publikacje, 
poświęcone tradycyjnej kuchni oraz dziedzictwu kulinarnemu na-
szego regionu. Folder „Produkty tradycyjne z regionu rzeki Mrogi, 
Rawki i Wzniesień Łódzkich” zawiera opis 42 potraw, których można 
skosztować na terenie naszego województwa. W folderze znajdą 
Państwo informacje o ich historii i pochodzeniu, a także przepisy 
na ich przyrządzenie. Mapa pn. „Produkty Regionalne Wojewódz-
twa Łódzkiego” zawiera informację o  tradycyjnych potrawach 
oraz lokalnych świętach związanych z tymi specjałami. Na mapie 
zaznaczone zostały miejscowości, w których można zjeść lokalne 

produkty, wyrabiane według receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Część 
potraw i specjałów zaprezentowanych w publikacji znajduje się na liście produktów 
tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Folder informacyjny promujący Lokalne Grupy Działania województwa łódzkiego – 
zawiera informacje o lokalnych grupach działania funkcjonujących na terenie naszego 
województwa, ich celach i założeniach statutowych oraz podejmowanych działaniach 
i przedsięwzięciach. Wydana publikacja stanowi doskonałe źródło informacji o założe-
niach osi Leader oraz możliwościach uzyskania dofinansowania na realizację przedsię-

wzięć w ramach PROW na lata 2007-2013.
Wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z naszymi 

publikacjami.

Organizacja olimpiad o tematyce rolniczej
W listopadzie ubiegłego roku poznaliśmy finalistów XVIII Wojewódzkiej Olimpia-
dy Wiedzy Rolniczej oraz olimpiady z zakresu wiedzy nt. tradycji, kultury i folkloru 
województwa łódzkiego. Przedsięwzięcia realizowane były przez Sekretariat Re-
gionalny KSOW Województwa Łódzkiego wspólnie z Łódzkim Ośrodkiem Do-
radztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Olimpiady skierowane były do 
producentów rolnych, uczniów szkół rolniczych i mieszkańców wsi. Ich tematyka 
była ściśle związana z ważnymi aspektami życia na obszarach wiejskich, takimi 
jak: współzależność między rolnictwem a środowiskiem naturalnym, rozwój 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, tworzenie grup producentów rol-
nych, zasady cross-compliance, propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy w rolnictwie, dziedzictwo kulturowe wsi. Konkursy przebiegały w dwóch 
etapach – eliminacji oddziałowych oraz finału wojewódzkiego. Uczestnicy roz-
wiązywali testy pisemne oraz odpowiadali na pytania ustne. Zwycięzcy olimpiad 

Publikacje wydane przez SR KSOW  
Województwa Łódzkiego. 
[ARCHIWUM SR KSOW]

Nagrody w XVIII Wojewódzkiej Olim-
piadzie Wiedzy Rolniczej.
[FOT. ŁODR W BRATOSZEWICACH]
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zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowy-
mi ufundowanymi przez Sekretariat Regionalny KSOW 
Województwa Łódzkiego. Realizacja powyższych przed-
sięwzięć przyczyniła się do upowszechnienia wśród 
społeczności wiejskiej zasad dobrej praktyki rolnej, 
propagowania nowoczesnych technologii w rolnictwie, 
wdrażania elementów ekonomiki i marketingu produk-
tów rolnych, tworzenia nowych form przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich, a także promocji działań realizo-
wanych w ramach PROW 2007-2013.

Spotkanie przedstawicieli lokalnych grup 
działania
W dniu 15 lutego 2011 r., dzięki inicjatywie Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa 
Łódzkiego, odbyło się spotkanie dla przedstawicieli lokalnych grup działania funkcjonujących 
na terenie naszego województwa. Celem spotkania było stworzenie struktury organizacyjnej 
Łódzkiej Sieci LGD. Powstała sieć ma służyć integracji lokalnych grup działania, wzmocnić je 
organizacyjnie i posłużyć jako narzędzie wsparcia w realizacji działań podejmowanych w ra-
mach PROW 2007-2013. Ponadto uczestnictwo w sieci stanowi ważny element w przepływie 
informacji i doświadczeń między poszczególnymi grupami, wspomaga realizację działań wykra-
czających poza możliwości organizacyjne i finansowe pojedynczych grup oraz daje możliwość 
wspólnego rozwiązywania sytuacji problemowych.

Cel spotkania został osiągnięty. Przybyli członkowie LGD podpisali deklaracje przystąpie-
nia do sieci. Funkcjonujące już na terenie Polski sieci są przykładem, jak ważny i skuteczny 
jest to element w budowaniu współpracy lokalnych partnerów.

Planowane wydarzenia:
1. Organizacja w dniach 25-27 maja br. konferencji „Turystyka na obszarach wiejskich 

regionu łódzkiego, możliwości rozwoju podmiotów turystycznych – nowe trendy 
w turystyce”.

2. Organizacja warsztatów nt. identyfikacji produktów tradycyjnych i  regionalnych 
„Smaki Ziemi Łódzkiej”, które odbędą się w dniu 18 czerwca br. w Łodzi.

Uczestnicy spotkania dla LGD.  [ARCHIWUM SR KSOW]

Sekretariat Regionalny KSOW 
Województwa Małopolskiego

Udział w targach Grüne Woche w Berlinie
Na stoisku Województwa Małopolskiego można było zapoznać się z bogatą ofertą pro-
duktów tradycyjnych i regionalnych oraz turystyką i agroturystyką w regionie. Nie-
zwykłym zainteresowaniem odwiedzających stoisko Małopolski na targach cieszył się 
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pokaz tłoczenia naturalnych soków owocowych. Zwiedzający 
targi mogli na stoisku Województwa Małopolskiego skosztować 
regionalnych i tradycyjnych specjałów i przysmaków takich jak: 
oscypek czy kiełbasa lisiecka. Udział Małopolski w tak wielkim 
wydarzeniu, jakim są międzynarodowe targi Grüne Woche, dał 
możliwość zaprezentowania na europejskim rynku naszej trady-
cji, dziedzictwa kulinarnego, a także atrakcyjnej oferty turystycz-
nej i agroturystycznej.

Udział w targach żywności i produktów ekologicznych  
BioFach w Norymberdze
Uczestnictwo w  dniach 16-19 lutego br. w  targach żywności 
i  produktów ekologicznych BioFach stanowiło okazję do za-
prezentowania na rynku europejskim żywności produkowanej 
metodami ekologicznymi z regionu Małopolski. Przedsięwzięcie 
miało na celu promocję ekologicznych produktów tradycyjnych 
i regionalnych. Na stoisku Województwa Małopolskiego prezen-
towano m.in. soki owocowe, warzywa, owoce, kiszonki i sery.

Konferencja sołtysów w dniu 13 lutego 2011 r.
Spotkanie służyło wymianie poglądów na temat przyszłości 
rozwoju obszarów wiejskich. Na konferencji przedstawione 
zostały także postulaty sołtysów, takie jak m.in.: przywrócenie 
sołectwom osobowości prawnej, dopuszczenie sołtysów do in-
formacji niejawnych w sprawach wsi oraz wsparcie biura obsługi 
mieszkańców na wsi.

Działania planowane:
1. Organizacja wyjazdu dla przedstawicieli Lokalnych Grup 

Działania oraz Samorządu Województwa Małopolskiego 
na konferencję pn. „LeaderFEAST 2011 – Meeting of Le-
aders EU Countries” odbywającą się w Štramberk, Czechy 
w dniach 17-18 maja 2011 r.

2. Wyjazd studyjny dla Lokalnych Grup Działania do Francji 
do regionu Rhône-Alpes, którego tematem wiodącym bę-
dzie organizacja sprzedaży bezpośredniej, gospodarstwa 
agroturystyczne i edukacyjne, system certyfikacji.

Małopolska na targach Grüne Woche.
[ARCHIWUM KSOW]

Małopolska na targach BioFach  
w Norymberdze.
[ARCHIWUM KSOW]

Konferencja sołtysów. 
[ARCHIWUM KSOW]
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Sekretariat Regionalny KSOW 
Województwa Mazowieckiego

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych
8 grudnia 2010 r. odbyła się 18. edycja Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Olim-
piada jest jedną z form doskonalenia i aktywizacji środowiska wiejskiego, oprócz roli 
edukacyjnej, pozwala młodym mieszkańcom wsi, wiążącym swoje losy z rolnictwem, 
sprawdzić posiadaną wiedzę, wymienić doświadczenia oraz nawiązać nowe kontakty. 
Uczestnicząc w niej, młodzi rolnicy dają dowód, że wiedza jest jednym z najważniej-
szych czynników decydującym o sukcesie prowadzonych przez nich gospodarstw.

II Mazowiecki Kongres LGD
II Mazowiecki Kongres LGD odbył się w dniach 21-22 stycznia 2011 r. 
w pałacu w Łochowie. Przedmiotem obrad były zagadnienia zwią-
zane z rozwojem przedsiębiorczości oraz sposoby finansowania 
przeobrażeń terenów wiejskich w nowym okresie programowania 
2014-2020. Spotkanie jest kontynuacją działań rozpoczętych jesz-
cze w listopadzie 2010 roku, służących przygotowaniu naszego 
wspólnego stanowiska w sprawie przyszłości podejścia i metodo-
logii Leader, szczególnie w przededniu prezydencji polskiej w Unii 
Europejskiej. Istotnym elementem debaty były wystąpienia zapro-
szonych gości z zagranicy, którzy przedstawili swoje doświadczenia 
w zakresie rozwoju turystyki i ochrony dziedzictwa kulturowego.

XVI Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników
XVI Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników odbyło się w dniu 29 
stycznia 2011 r. w Grójcu. Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników 
jest imprezą cykliczną, gromadzącą corocznie sadowników zainte-
resowanych nowymi technologiami i rynkami zbytu. W tegorocz-
nym programie znalazły się wykłady teoretyczne zarówno specja-
listów z zakresu prowadzenia sadów, technologii przechowywania 
owoców i warzyw oraz dawnych odmian drzew owocowych, jak 
i ekspertów zagranicznych. Oprócz części teoretycznej, organiza-
torzy przedstawili praktyczne pokazy cięć pielęgnacyjnych, filmy 
szkoleniowe oraz nowoczesny sprzęt do prac w ogrodnictwie.

Działania planowane do realizacji w pierwszym półroczu br.:
1. Udział w obchodach Światowego Dnia Ziemi 2011 w dniu 8 maja 2011 r. w Parku 

Pole Mokotowskie w Warszawie.
2. Zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania – te-

matyka oraz forma szkolenia zostanie określona po przeprowadzeniu ankiety 
wśród LGD.

Mazowiecki kongres LGD.  [ARCHIWUM KSOW]

Spotkanie sadowników. [ARCHIWUM KSOW]
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3. Przeprowadzenie cyklu szkoleń nt.: pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 
oraz wytwarzania produktów tradycyjnych i regionalnych z własnych surowców 
produkowanych w gospodarstwach rolników indywidualnych.

4. Organizacja I Letniej Spartakiady Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Sekretariat Regionalny KSOW 
Województwa Opolskiego

Zarządzanie kryzysowe
W dniach 3-5 listopada 2010 r. w Głuchołazach odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Na-
ukowo-Techniczna pn. „Zarządzanie Kryzysowe – Nauka i Praktyka na temat: Zrównoważony 

Rozwój Obszarów Wiejskich odpowiedzią na ograni-
czanie zjawisk ekstremalnych i ich skutków” z udziałem 
przedstawicieli środowisk naukowych z kraju i zagra-
nicy oraz władz samorządowych. Głównym celem 
konferencji było omówienie zagadnień dotyczących 
zarządzania kryzysowego, zjawisk ekstremalnych (po-
wodzie i susze) oraz ochrony środowiska na obszarach 
wiejskich. Poruszono także tematy związane z funk-
cjonowaniem programu rozwoju obszarów wiejskich, 
gospodarowaniem zasobami wodnymi na terenach 
rolniczych oraz odnawialnymi źródłami energii. W ra-
mach podróży studyjnej uczestnicy konferencji mieli 
okazję zobaczyć obszar górnej części dorzecza Odry, 
położonego na terenie Czech oraz zespół zbiorników 
przeciwpowodziowych na rzece Nysie Kłodzkiej. Na 
tym terenie formuje się odrzańska fala powodziowa, 
a prowadzona tam gospodarka wodna ma wpływ na 

warunki hydrologiczne województwa opolskiego. Dodatkowym efektem przedsięwzię-
cia było wydanie trzech publikacji: „Zarządzanie kryzysowe. Ograniczanie skutków zjawisk 
ekstremalnych”, „Zarządzanie kryzysowe. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” oraz 
„Wybrane aspekty osłony hydrologiczno-meteorologicznej województwa opolskiego”.

Biomasa – uprawa i wykorzystanie
Dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz PGE Elektrowni Opole w dniu 1 grudnia 2010 r. odby-
ła się konferencja pn. „Biomasa pochodzenia rolniczego – uprawa i wykorzystanie”. Celem 
przedsięwzięcia była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania biomasy 
pochodzenia rolniczego, właściwości biomasy jako paliwa, technologii wykorzystania bio-

Konferencja nt. zarządzania kryzysowego.  [ARCHIWUM KSOW]
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Konferencja nt. wykorzystania biomasy.
[ARCHIWUM KSOW]

masy, zwalczania chorób i szkodników w roślinach energetycznych, 
agrotechniki wybranych gatunków roślin energetycznych, uprawy 
i zbioru wierzby energetycznej. Powyższe tematy omówili prelegenci 
– przedstawiciele środowisk naukowych i sektora prywatnego – któ-
rzy zachęcali do zagospodarowywania nieużytków i użytków rolnych 
pod uprawę roślin energetycznych. Uczestnicy konferencji, czyli rolnicy 
i producenci rolni zamieszkujący województwo opolskie, otrzymali po-
nadto broszurę na temat roślin energetycznych i możliwości ich wyko-
rzystania, która została opracowana i wydana na potrzeby konferencji. 
Zebrani mieli możliwość obejrzenia ścianki wystawienniczej dotyczącej 
biomasy oraz ekspozycji zasuszonych roślin energetycznych, a także 
produktów gotowych do bezpośredniego spalenia, takich jak pelety, 
trociny czy brykiety drzewne.

Seminarium nt. dziedzictwa kulturowego
W dniach 8-9 grudnia 2010 r. odbyło się seminarium  
pn.  „Ochrona dziedzictwa kutrowego wsi – jej przejawy 
i uwarunkowania”, którego uczestnikami byli przedsta-
wiciele opolskich i wrocławskich uczelni, przedstawiciele 
Zachodniej Izby Okręgowej Urbanistów, Opolskiej Okrę-
gowej Izby Architektów, Stowarzyszenia Architektów Pol-
skich, wójtowie, burmistrzowie i liderzy sołectw. Współ-
organizatorem seminarium był Opolski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, a w szczególności członkowie 
Zespołu ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi 
i Zachowania Wiejskiego Krajobrazu Opolszczyzny, po-
wołanego przy Wojewodzie Opolskim. Celem semina-
rium było zaprezentowanie miejscowości cennych pod 
względem zachowania dziedzictwa kulturowego. Lista 
takich sołectw powstała dzięki dwuletniej pracy Zespołu 
ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Zachowania Wiejskiego Krajobrazu Opolsz-
czyzny, który wykonał inwentaryzację zasobów kulturowych wsi województwa opolskiego 
dla 120 miejscowości. Pierwszy dzień seminarium miał charakter wykładowy, a moderatorem 
była Iwona Solisz, Wojewódzki Konserwator Zabytków. W drugim dniu zorganizowano trasy 
studyjne, na których zaprezentowano te sołectwa, które zostały uznane za cenne pod wzglę-
dem zachowania dziedzictwa kulturowego i wymagające szczególnej ochrony.

Planowane działania:
1. Konferencja „Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu Wspólnej Polityki Rolnej” (kwiecień).
2. Kiermasz „Lista Produktów Tradycyjnych” (7-8 maja).
3. VIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Maszyn Rolniczych (4-5 czerwca).
4. Dni Otwartych Drzwi w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie połą-

czone z konferencją Euro Raps 2011 i warsztatami PDO (18-19 czerwca).

Seminarium nt. ochrony dziedzictwa kulturowego.  [ARCHIWUM KSOW]
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Sekretariat Regionalny KSOW 
Województwa Podkarpackiego

Konferencja nt. przyszłości
Głównym celem dwudniowej Rolniczej Konferencji Regionalnej nt.  „Obecne i przyszłe cele 
Wspólnej Polityki Rolnej w aspekcie szans, korzyści i ewentualnych zagrożeń dla podkarpac-
kiego rolnictwa”, która odbyła się w dniach 25-26 listopada 2010 roku, było podjęcie próby 
dokonania z perspektywy kilku lat, które minęły od momentu integracji Polski z UE, oceny 
wpływu WPR na podkarpackie rolnictwo, i to zarówno pod względem uzyskanych korzyści, 
stworzonych szans, jak i występujących zagrożeń i utraconych możliwości. Uczestnikami 
konferencji byli rolnicy, reprezentujący różne kierunki produkcji rolniczej i prowadzący 
gospodarstwa o różnym areale, przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, 
agencji rolniczych, uczelni rolniczych i innych instytucji okołorolniczych. Wszyscy uczest-
nicy konferencji mieli możliwość oceny WPR w odniesieniu do podkarpackiego rolnictwa 
i skonfrontować to z własnymi poglądami.

Szkolenie dla LGD z terenu Województwa Podkarpackiego
Rok 2010 był dla Lokalnych Grup Działania już drugim rokiem realizacji opracowanych przez 
siebie Lokalnych Strategii Rozwoju. Z uwagi na zgłaszane przez nich zapotrzebowanie, nie-
zbędne było zorganizowanie szkolenia dotyczącego wprowadzania do LSR wymaganych 
zmian. Szkolenie odbyło się w dniach 9-29 grudnia 2010 roku i pozwoliło na praktyczne 
ujęcie istotnych zagadnień z zakresu monitoringu w ocenie realizacji strategii i polegało na 
połączeniu perspektyw i doświadczeń autorów oraz osób współpracujących przy opraco-
waniu LSR pod kątem jej zmian, ze standardami operacjonalizacji strategii oraz z wytycz-
nymi dotyczącymi sposobu formułowania wskaźników. Proponowane podejście zakładało 
dostosowanie LSR do zmian wynikających z nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyboru 

LGD do realizacji LSR oraz aneksu do umowy ramowej 
w zakresie określenia wskaźników oraz sposobu moni-
torowania i ewaluacji. W ramach szkolenia przeprowa-
dzono m.in. 5-dniowe warsztaty, w których brali udział 
przedstawiciele wszystkich LGD.

Konkurs bożonarodzeniowy
29 grudnia 2010 r. odbył się finał Konkursu bożonaro-
dzeniowego zorganizowanego w ramach Planu Dzia-
łania na lata 2010-2011 dla Sekretariatu Regionalnego 
KSOW w Województwie Podkarpackim. Zasadniczym 
celem konkursu była integracja środowiska wiejskiego 
oraz pobudzanie aktywności mieszkańców, poznawa-
nie i upowszechnianie tradycji w kontekście promowa-

nia potraw bożonarodzeniowych. Konkurs promował tak-
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania wyróżniona 
podczas finału Konkursu bożonarodzeniowego.
[ARCHIWUM KSOW]
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że działania związane z rozwijaniem wrażliwości estetycznej inspirowanej kulturą, tradycją 
i folklorem oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości społeczności lokalnych. Konkurs został 
przeprowadzony w dwóch etapach. W I etapie wewnętrznym przeprowadzonym w każdej 
Lokalnej Grupie Działania biorącej udział w konkursie zostali wyłonieni przedstawiciele LGD, 
którzy wzięli udział w II – finałowym etapie konkursu. Wszyscy uczestnicy finału Konkursu 
bożonarodzeniowego otrzymali nagrody za wyłonienie regionalnych potraw bożonarodze-
niowych w przeprowadzonych przez Lokalne Grupy Działania eliminacjach.  W konkursie 
udział wzięło 18 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podkarpackiego. W ra-
mach przeprowadzonego konkursu pierwsze miejsce kapituła konkursowa przyznała Lo-
kalnej Grupie Działania „Dorzecze Mleczki”, drugie miejsce zdobyła Lokalna Grupa Działania 
„Liwocz”. Trzecie miejsce przypadło „Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupie Działania”. 
Laureaci trzech pierwszych miejsc odebrali nagrody w postaci sprzętu AGD.

Planowane działania:
1. „VII Forum Kobiet Wiejskich”.
2. V Międzynarodowe Targi Żywności, Produktów i Technik Ekologicznych „Ekogala 2011”.
3. Konkurs wielkanocny.
4. Katalog gospodarstw agroturystycznych.

Sekretariat Regionalny KSOW 
Województwa Podlaskiego

Konferencja w Barszczewie
Konferencja nt. „Wpływ funkcjonowania funduszu sołeckiego na rozwój obszarów wiejskich” 
odbyła się 10 grudnia 2010 r. W jednodniowej konferencji uczestniczyło 110 osób – byli 
to głównie sołtysi, samorządowcy i rolnicy województwa podlaskiego. Konferencja przy-
czyniła się do rozpowszechnienia wiedzy na temat funduszu sołeckiego, 
stworzyła także pole do wymiany doświadczeń oraz dała szansę wymiany 
spostrzeżeń między podmiotami realizującymi fundusz, tj. mieszkańcami 
obszarów wiejskich, sołtysami i samorządowcami. Dzięki obecności, m.in. 
wiceministra rolnictwa, była również okazją do rzeczowej dyskusji na temat 
przyszłości obszarów wiejskich. Przedmiotowa konferencja to również oka-
zja do zapoznania się z różnymi inicjatywami podejmowanymi na wsi, co 
może być zachętą dla mieszkańców wsi i sołtysów, którzy dopiero planują 
realizować swoje pomysły.

Województwo Podlaskie na targach BioFach
W dniach 16-19 lutego Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich zorganizował stoisko na Międzynarodowych Targach BioFach 
w Norymberdze w ramach narodowej ekspozycji. Z ramienia Zarządu Wo-

Konferencja w Barszczewie. 
[ARCHIWUM KSOW]
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Podlaskie na targach Biofach w Norymberdze. 
[ARCHIWUM KSOW]

jewództwa w targach region reprezentował Mieczysław Kazimierz 
Baszko, wicemarszałek województwa podlaskiego. Targi BioFach 
są jedną z największych imprez wystawienniczych w Europie i co 
roku gromadzą tysiące wystawców oraz dziesiątki tysięcy odwie-
dzających z różnych zakątków świata. Stoiska organizują praktycznie 
wszystkie kraje europejskie – prezentacja Polski tradycyjnie odbyła 
się przy współpracy województw oraz Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Targi poświęcone są w całości produktom ekologicznym 
– w części organizowanej przez nasz region można było zobaczyć 
prezentację ziół, przypraw, oleju ekologicznego oraz soków. Przed-
sięwzięcie jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z pro-
ducentami, rolnikami oraz instytucjami współpracującymi z branżą 
ekologiczną z całego świata. Stały rozwój tej inicjatywy wystawien-
niczej świadczy o nasilającej się tendencji rozwoju ekologii, którą 

obserwujemy również w województwie podlaskim. Konfrontacja naszego potencjału 
w produkcji ekologicznej z osiągnięciami innych krajów w tej dziedzinie świadczy jak długą 
drogę mamy jeszcze do przejścia. Obserwacja zainteresowania produktami ekologicznymi 
na świecie daje jednak perspektywy rozwoju również gospodarstw rolnych w wojewódz-
twie podlaskim.

Sekretariat Regionalny KSOW 
Województwa Pomorskiego

Certyfikaty dla producentów truskawki kaszubskiej
12 listopada 2010 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „U Chłopa” w Chmielnie odbyło 
się uroczyste wręczenie certyfikatów dla producentów truskawki kaszubskiej uczestni-
czących w systemie jakości żywności. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Agencji 
Rynku Rolnego, Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
Banku Gospodarki Żywnościowej, Wojewódzkiego Inspektoratu 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Zrzeszenia 
Producentów Owoców i Warzyw „Jagoda” oraz przede wszyst-
kim producenci truskawki kaszubskiej. Certyfikacja sprzyja pro-
mocji oraz kreowaniu produktu regionalnego, a także poprawia 
jego jakość handlową. Pozwala również na korzystanie z funduszy 
unijnych – mówił Andrzej Klasa z Kaszubskiego Stowarzyszenia 
Producentów Truskawek. Uczestnicy spotkania mieli okazję za-
poznać się ze szczegółami procesu certyfikacji produktów regio-
nalnych, tworzenia grup producentów rolnych oraz systemów 
jakości żywności. Podczas spotkania odbyły się również wykłady 

Certyfikaty dla producentów truskawki kaszubskiej.
[ARCHIWUM KSOW]
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Seminarium dla rolników. [ARCHIWUM SR KSOW]

i prezentacje na temat możliwości wykorzystania środków unijnych na działania in-
formacyjne i promocyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Dla Sekretariatu Regionalnego spotkanie było okazją do promocji Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich, której jednym z priorytetów jest promocja tradycyjnych 
produktów lokalnych i regionalnych. Truskawka kaszubska (kaszëbskô malëna) jest 
pierwszym pomorskim a 13. polskim produktem rolnym chronionym przez Unię Euro-
pejską. W 2009 roku Komisja Europejska nadała truskawce przywilej posługiwania się 
znakiem Chronione Oznaczenie Geograficzne.

Seminaria dla rolników
W dniach 29 i 30 listopada 2010 r. odbyły się semi-
naria skierowane do pomorskich rolników nt. „No-
woczesnych systemów wdrażania innowacyjnych 
metod zagospodarowania nawozów naturalnych 
służących ochronie środowiska i ograniczeniu odpły-
wu azotu ze źródeł rolniczych”. Seminaria podzielone 
były na część teoretyczną oraz praktyczną. W części 
konferencyjnej dr inż. Jacek Dach z  Uniwersytetu 
Przyrodniczego w  Poznaniu mówił m.in. o  nowo-
czesnych technikach zagospodarowania nawozów 
naturalnych służących ochronie środowiska i eko-
nomice produkcji rolnej. Pracownicy Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawili natomiast prawne i organizacyjne aspekty 
zagospodarowania nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwach rolnych. 
W drugiej części spotkania rolnicy mogli zobaczyć pokaz tlenowej technologii kompo-
stowania obornika z wykorzystaniem aeratora pryzm kompostowych na terenie Go-
spodarstwa Rolnego Barlewiczki w Barlewicach koło Sztumu. Seminaria zostały zorga-
nizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Sekretariat Regionalny 
KSOW Województwa Pomorskiego.

Wpływ WPR na rozwój rolnictwa i obszarów 
wiejskich województwa pomorskiego
6 grudnia 2010 r. w Gdańsku odbyło się seminarium 
podsumowujące wyniki ekspertyz poświęconych 
efektom dotychczasowego wykorzystania w woje-
wództwie pomorskim środków unijnych przezna-
czonych na wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich. 
Ekspertyzy, których wykonanie sfinansowano ze 
środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zostały 
zrealizowane w czterech obszarach tematycznych: 
poprawa stanu środowiska obszarów wiejskich; 
wzrost konkurencyjności sektora rolnego; skutecz-

Seminarium na temat roli WPR dla rolnictwa i obszarów wiejskich. 
[ARCHIWUM KSOW]
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ność wspierania rozwoju terenów wiejskich oraz rola płatności bezpośrednich w prze-
kształceniach obszarów wiejskich. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele pomor-
skiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkiego 
Biura Planowania Przestrzennego, pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby 
Rolniczej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także pracownicy Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskiego. Prezentacja wyników prac ekspertów była okazją do 
dyskusji i zastanowienia się nad rzeczywistymi efektami realizacji programów unijnych, 
przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich w województwie pomorskim, a także do 
zidentyfikowania istniejących trudności i problemów w realizacji projektów. Ekspertyzy 
oraz podjęta dyskusja to również pierwszy krok ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie pomorskim. Obiektywna ocena wdrażania 
Wspólnej Polityki Rolnej i wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na rozwój 
rolnictwa i obszarów wiejskich w minionych latach umożliwi bardziej efektywne wyko-
rzystanie tych instrumentów finansowych w przyszłości.

Planowane działania:
1. Konkurs Piękna Wieś 2011, Konkurs Agroturystyczny, Konkurs na najlepsze go-

spodarstwo ekologiczne (kwiecień-maj-czerwiec 2011 r.)
2. Konkurs wiedzy o UE dla licealistów. 

Sekretariat Regionalny KSOW 
Województwa Śląskiego

Spotkanie grupy tematycznej ds. zrównoważonego rozwoju obszarów górskich
Pierwsze spotkanie grupy tematycznej odbyło się 10 grudnia 2010 r. w Bielsku-Białej 
i było poświęcone tematyce związanej z różnorodnością biologiczną Karpat, możliwo-
ścią jej ochrony, wyznaczeniu priorytetów oraz wypracowaniu wspólnych rozwiązań do-
tyczących możliwości wdrożenia Instrumentu Finansowego LIFE+. W trakcie spotkania 
przedstawiono również przyrodnicze efekty realizacji wojewódzkiego programu „Owca 
plus” na terenie Beskidów oraz zaprezentowano materiał dotyczący prowadzonego 
przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska monitoringu przyrodniczego 
w ramach tego programu. W prace grupy zaangażowało się również Biuro Regionalne 
Województwa Śląskiego w Brukseli, które podczas spotkania przybliżyło działalność 
Intergrupy ds. gór, wysp i regionów słabo zaludnionych uznanej przez Parlament Eu-
ropejski.

Stwierdzono, że obszary górskie stanowią wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kul-
turowe, stąd priorytetowym działaniem jest ich ochrona oraz zrównoważony rozwój.

Uznano za stosowne włączenie do zespołu grupy tematycznej kolejnych członków — 
ekspertów — z żywieckiego oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 
Śląskiego, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska oraz Biura Regionalnego 
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Spotkanie grupy tematycznej ds. 
zrównoważonego rozwoju obsza-
rów górskich.
[ARCHIWUM SR KSOW]

Województwa Śląskiego w Brukseli. Kolejne spotkanie grupy tematycznej pla-
nowane jest na przełom stycznia i lutego 2011 r. Do tego czasu pracownicy Wy-
działu Terenów Wiejskich opracują wstępną wersję wniosku o dofinansowanie 
w ramach środków unijnych programu LIFE + — komponentu I — przyroda 
i różnorodność biologiczna.

Targi Grüne Woche 2011 w Berlinie
W dniach 21-30 stycznia 2011 roku Sekretariat Regionalny KSOW Województwa 
Śląskiego wziął udział w 76. Międzynarodowych Targach Grüne Woche w Ber-
linie. Podczas targów zostały zaprezentowane tradycyjne i regionalne specjały 
kuchni województwa śląskiego m.in.: oscypek, miody, wędliny, regionalne na-
lewki, chleb ze smalcem, kwaśnica, bigos, regionalne ciasta. Prezentacja kulina-
riów odbywała się w oprawie dwóch kapel góralskich, odbył się również pokaz 
tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła. Obok tradycji zaprezentowano nowocze-
sne oblicze regionu – wystawy nowoczesnego wzornictwa, wykorzystującego 
ludowe i tradycyjne elementy.

Ponadto podczas wystawy odbyła się prezentacja działalności i osiągnięć 
dwóch Lokalnych Grup Działania z Województwa Śląskiego: Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” oraz Lokalna Grupa Działania „Spichlerz 
Górnego Śląska”. Uczestnictwo w targach było doskonałą okazją do wymia-
ny doświadczeń, nawiązania współpracy międzynarodowej, a także promocji 
podejścia Leader w ramach PROW 2007-2013 oraz kraju, a w tym szczególnie 
regionów, które były reprezentowane przez Lokalne Grupy Działania.

Planowane działania:
• Konkurs fotograficzny pt. „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu”. 

Śląskie na targach Grüne Woche.
[ARCHIWUM SR KSOW]

Sekretariat Regionalny KSOW 
Województwa Świętokrzyskiego

Spalanie energetyczne szansą rozwoju gmin wiejskich
SR KSOW w Kielcach wspólnie z Departamentem Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiej-
skich i Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zorganizo-
wał wyjazd studyjny pod hasłem „Spalanie energetyczne szansą rozwoju gmin wiejskich”, 
który odbył się w dniach 9-10 lutego 2011r.  Wyjazd obejmował wizyty przedstawicieli 
urzędów gmin i rad gmin naszego województwa w siedmiu kotłowniach opalanych słomą 
oraz spotkanie z władzami miasta i gminy Kisielice (woj. warmińsko-mazurskie, powiat 
Iława), gdzie jest eksploatowana ciepłownia opalana odnawialnymi źródłami energii. 
Działanie było przewidziane w planie działania SR KSOW w Kielcach na 2011 r. Nasz wkład 
polegał na sfinansowaniu usługi noclegowej i transportowej o łącznej wartości ok. 9-10 
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Świętokrzyskie na targach w Norymberdze.  [ARCHIWUM SR KSOW]

tys. zł. W wyjeździe wzięły udział 24 osoby, których 
rekrutacją zajął się Departament Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i  Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 
w Kielcach. Organizacja wyjazdu w lutym wynikała 
z faktu, że najlepiej wspomniane kotłownie oglądać 
w czasie pracy w okresie grzewczym.

Świętokrzyskie na targach BioFach 2011 
w Norymberdze
Wzorem lat ubiegłych Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Świętokrzyskiego uczestniczył w Między-
narodowych Targach BioFach 2011 w Norymberdze. 
Jest to najważniejsze międzynarodowe forum han-
dlowców oferujących ekologiczną żywność i  inne 

produkty naturalne. W tegorocznej edycji Targów „BioFach” brało udział ponad 2700 
wystawców z 70 krajów. Organizatorem stoiska wystawienniczego województwa był 
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. 
Celem wyjazdu była promocja regionu, a zwłaszcza rolnictwa ekologicznego oraz rol-
niczych produktów ekologicznych z naszego terenu na rynkach zagranicznych. Mię-
dzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach 2011 w Norymberdze 
(Niemcy) wpisały się w kalendarz wydarzeń promocyjnych, poświęconych technologii 
spożywczej w wymiarze europejskim. Udział w targach naszych wystawców pomógł 
im w nawiązaniu kontaktów międzynarodowych, umożliwił obserwację innowacyjnych 
technologii i nowatorskich rozwiązań, pozwolił na znalezienie partnerów do wspólnych 
projektów badawczych, wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk, rozwoju i wzmoc-
nienia współpracy biznesowej. Przynosi to wymierne efekty, pozwala na realizację wielu 
zamierzonych celów i pomaga w tworzeniu i pielęgnowaniu kontaktów osobistych, 
które są tak ważnym czynnikiem sukcesu w dzisiejszej, konkurencyjnej rzeczywistości.

Sekretariat Regionalny KSOW 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wyjazd studyjny do Niemiec
W dniach 28 listopada-3 grudnia 2010 r. odbył się wyjazd studyjny do Niemiec, współ-
organizowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego. Uczestnikami wyjazdu byli producenci i hodowcy 
indyka, gęsi oraz przedstawiciele tutejszego Urzędu Marszałkowskiego. Wyjazd miał na 
celu zapoznanie uczestników z innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi reprodukcji 
i hodowli drobiu na poziomie krajowym oraz sposobami zmniejszenia kosztów w za-
kresie produkcyjnym mięsa drobiowego. Ważnym aspektem wyjazdu była promocja 
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Warmińsko mazurskie na targach Grüne Woche.
[ARCHIWUM KSOW]

wdrażania odpowiedniej współpracy pomiędzy producentami 
i przetwórcami. W trakcie wizyty uczestnicy zwiedzili m.in. zakła-
dy i fermy zarodowe indyka, wzięli udział w wykładach na temat 
reprodukcji drobiu, hodowanych genotypów i wyników produk-
cyjnych. Zwiedzili małą hodowlę połączoną z ubojnią i przetwór-
stwem indyka w gospodarstwie rodziny Sthrale oraz wytwórnię 
pasz Agravis w Furstenwalde.

Udział w targach Grüne Woche w Berlinie
Międzynarodowe Targi Grüne Woche 2011 odbyły się w Berlinie 
w  dniach 21-30 stycznia br. Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi zakwalifikowało do udziału w targach dwie Lokalne Grupy 
Działania z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, tj. LGD 
„Warmiński Zakątek” oraz Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego 
Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD 9). Produkty regionalne, oferowane na stoisku 
przez warmińsko-mazurskie LGD, były obecne w działaniach promocyjnych tej prestiżo-
wej imprezy. Targi były doskonałą formą promocji regionu. Na imprezie zaprezentowane 
zostało dziedzictwo kulturowe, atrakcje turystyczne województwa warmińsko-mazur-
skiego oraz jego oferta agroturystyczna.

Szkolenie dla LGD
W dniach 14-16 lutego 2011r. w Gołdapi Sekretariat Regionalny Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizował szkolenie pn. „Ewalu-
acja i monitoring Lokalnych Strategii Rozwoju”. Udział w spotkaniu 
wzięli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z  terenu woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. Meritum szkolenia w formie 
wykładów i zajęć warsztatowych poprowadził dr Leszek Leśniak. 
Ponadto uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze stanem wdrażania 
oraz realizacją płatności PROW 2007-2013 z uwzględnieniem osi 4. 
Leader zaprezentowanych przez przedstawicieli Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Szkolenie dla LGD. [ARCHIWUM KSOW]

Sekretariat Regionalny KSOW 
Województwa Wielkopolskiego

Polsko-francuska współpraca
Przedstawiciele dwudziestu dwóch lokalnych grup działania wzięli udział 
w dniach od 21 do 28 listopada 2010 roku w podróży studyjnej do Bretanii. Jej 
celem było umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów przez wielko-



Biuletyn KSOW WIOSNA 1/201150

>>  ZŻYCIAKSOW

polskie i bretońskie LGD, by w ich wyniku mogły powstać międzynarodowe projekty 
współpracy.

Przy przygotowaniu programu wizyty Sekretariat Regionalny KSOW współpracował 
z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Adewią – francuskim stowarzysze-
niem zajmującym się współpracą zagraniczną w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich 
i rolnictwa. Podczas wizyty przedstawiciele wielkopolskich LGD mieli okazję zapoznać 
się z działaniem sześciu lokalnych grup działania Regionu Bretanii. Bardzo interesujący 
był projekt „Rolnicy z Baie Mt St Michel” mający na celu stworzenie wspólnego punktu 
sprzedaży bezpośredniej ostryg i małży. Kolejny zaprezentowany projekt to rewitaliza-
cja farmy w Coueslé na ośrodek kultury i rozwoju turystyki lokalnej, który Wielkopolanie 
uznali za podobny do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. Pre-
zentacja realizacji projektu rozwoju krótkiego obiegu sprzedaży produktów lokalnych 
w gospodarstwie z ekologiczną hodowlą świń państwa Duval w St Servon/Oust była 
powodem do wielu dyskusji o pomysłach na różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej. Francuskie LGD prezentowały także realizowane przez siebie międzynaro-
dowe projekty współpracy z LGD z Finlandii, Luksemburga, Łotwy i Rumunii. Ostatnie 
popołudnie i wieczór należały do LGD z Regionu St Brieuc-Sud. Tu uczestnicy podróży 
studyjnej zapoznali się z projektem działania szkoły muzycznej, transportu dla osób 
starszych, polepszeniem warunków mieszkaniowych, a także współpracą z rumuńską 
LGD z terenu Tara Oltului w dziedzinie uprawy ziemniaków i roślin energetycznych. 
Podróż do Bretanii dostarczyła sporo inspiracji do podejmowania nowych działań, dała 
także wiedzę o specyfice działania LGD we Francji. Najprawdopodobniej zaowocuje 
też międzynarodowymi projektami współpracy. Wstępne rozmowy na ten temat już 
się rozpoczęły. Nawet dla przedstawicieli LDG, którzy nie zdecydują się na współpracę 
z bretońskimi grupami, udział w podróży był ważny i kształcący z punktu widzenia 
doskonalenia funkcjonowania własnej grupy.

Liderka – to ja
Osiemdziesiąt kobiet, mieszkanek obszarów wiejskich z terenu czterech 
Lokalnych Grup Działania, podczas zajęć Szkoły Liderek Rozwoju Lokal-
nego podwyższało swoje kompetencje w zakresie animacji aktywności 
społecznej środowisk lokalnych. W listopadzie i grudniu 2010 r. odbyły 
się zajęcia drugiego modułu szkoły, który poświecony był zagadnie-
niom związanym z tworzeniem i działaniem organizacji pozarządowych 
na terenach wiejskich – podstawom i formom ich funkcjonowania, za-
kładaniu, rejestracji, podstawom księgowości i pracy z projektem. Szko-
ła Liderek Rozwoju Lokalnego powstała jako odpowiedź na zapotrze-
bowanie zgłaszane przez lokalne grupy działania, na przygotowanie 
grupy osób, które dzięki zdobytym podczas szkolenia umiejętnościom 
będą mogły rozwijać aktywność społeczną w swoich środowiskach.

Przygotowanie szkolenia i jego realizacja odbyła się we współpracy 
Sekretariatu Regionalnego KSOW z lokalnymi grupami działania: „Solną 
Doliną”, „Puszczą Notecką”, „Czarnkowsko-Trzcianecką” i „Wrotami Wielko-

Uczestniczki Szkoły Liderek  
Rozwoju Lokalnego.
[ARCHIWUM KSOW]
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polski”, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP oraz Ośrodkiem 
Integracji Europejskiej w Rokosowie. Przygotowane do działania liderki pracują już ak-
tywnie w swoich środowiskach. Zgłaszają też zapotrzebowanie na kontynuację szkoleń 
obejmujących inne społeczne zagadnienia.

Planowane działania:
1. II edycja Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego z udziałem 10 LGD. W  I półroczu 

z udziałem 5 LGD. Zajęcia 1-2, 7-8, 29-30 kwietnia, 6-7 maja i 17-18 czerwca 2011. 
Ciąg dalszy w drugim półroczu.

2. Podróż studyjna do Austrii. Austriackie doświadczenia w realizacji programu 
odnowy wsi, dla uczestników Programu Wielkopolska Odnowa Wsi – maj 2011.

Sekretariat Regionalny KSOW 
Województwa Zachodniopomorskiego

Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zorganizował 
w dniach od 29 listopada do 11 grudnia 2010 r. cykl warsztatów „Stroiki okolicznościo-
we bożonarodzeniowe – zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi”. Podsumowaniem 
cyklu warsztatów było spotkanie wigilijne dla kobiet wiejskich połączone z seminarium 
„Boże Narodzenie w kuchni polskiej”. Wykonywanie stroików bożonarodzeniowych nie-
odmiennie wiąże się z tradycją świąt bożonarodzeniowych. Warsztaty kierowane były 
głównie do mieszkańców obszarów wiejskich, w tym również do członkiń Kół Gospodyń 
Wiejskich. Celem warsztatów było kultywowanie tradycji w rękodzielnictwie ludowym, 
promowanie różnorodnych form aktywności oraz integracja mieszkańców obszarów 
wiejskich. Uczestnicy warsztatów nauczyli się wykonywania 
podstawowych konstrukcji stroików. Zajęcia odbywały się 
w małych, kameralnych grupach, liczących po 15-20 osób. 
W  tym czasie świetlice wiejskie zmieniły się w  prawdziwy 
warsztat pracy. Prowadzącymi zajęcia były osoby profesjo-
nalnie znające sztukę wykonywania stroików i kompozycji 
florystycznych.

W dniu 7 grudnia 2010 r. w ZODR w Barzkowicach odby-
ło się spotkanie wigilijne dla zachodniopomorskich kobiet 
wiejskich. Uczestniczki spotkania przygotowały tradycyjne 
potrawy wigilijne, sporządzone według własnych receptur. 
Na wigilijnym stole znalazły się: ryba z brzoskwiniami, ryba 
po japońsku, pierogi z kapustą i grzybami, zupa rybna, kutia, 
pierogi pieczone z grzybami, śledź w pomidorach z pieczarka- Stroiki okolicznościowe. [ARCHIWUM SR KSOW]
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Zachodniopomorskie na targach Grüne 
Woche. 
[ARCHIWUM KSOW]

mi, śledź pod pierzynką, ryba po grecku, kapusta z fasolą, groch z kapustą, śledź w sosie 
jogurtowym, jajka faszerowane, pieczarki opiekane w cieście na piwie, kompot z suszu 
oraz bożonarodzeniowe ciasta. Spotkanie wigilijne to nie tylko główny akcent kulinarny 
polskich Świąt Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim symbol tradycji i przynależno-
ści kulturowej. Wieczerza wigilijna była doskonałą okazją do spotkania oraz integracji 
środowiska wiejskiego. Ważne jest, by kultywować i przekazywać kolejnym pokoleniom 
tradycje wielowiekowej przeszłości kuchni polskiej.

Warsztaty dla LGD w Tarnowie
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie zorganizowało dla 35 przedsta-
wicieli zachodniopomorskich Lokalnych Grup Działania warsztaty „Tworzenie i ewalu-
acja wskaźników w Lokalnych Strategiach Rozwoju”. Celem warsztatów, które odbyły 
się w Tarnowie (Gmina Łobez) w dniach 13-14 stycznia 2011 r.,  było przeszkolenie 
przedstawicieli LGD w zakresie zasadności ewaluacji wskaźników w LSR, analizy celów 
i przedsięwzięć LSR oraz zależności pomiędzy celami, przedsięwzięciami LSR a lokalny-
mi kryteriami wyboru. Ponadto uczestnikom warsztatów przybliżona została definicja, 
rodzaje i przykłady wskaźników w LSR. W części praktycznej warsztatów przedstawiciele 
LGD nauczyli się jak weryfikować wskaźniki i dokonywać ich pomiaru oraz planowali 
proces ewaluacji realizacji LSR. Oprócz warsztatów, przedstawiciele Lokalnych Grup 
Działania wzięli udział w spotkaniu dotyczącym funkcjonowania LGD w 2011 roku. 
Uczestnicy spotkania wymieniali się doświadczeniami, dzielili się dobrymi praktykami 
oraz analizowali zmiany w procedurach i trudnościach w realizacji LSR.

Zachodniopomorskie na targach Grüne Woche
I w tym roku nie zabrakło naszego regionu na berlińskich targach Grüne Wo-
che. Ośmiu wystawców na stoisku Województwa Zachodniopomorskiego 
kusiło targowych gości swoimi smakowitymi produktami. Międzynarodo-
we Targi Grüne Woche w Berlinie rozpoczęły się 21 stycznia i trwały do 30 
stycznia 2011 r. Tegorocznej polskiej ekspozycji patronowało hasło „Polen… 
schmeckt!” – „Polska smakuje”. Edycja targów w 2011 r. była szczególnym 
wydarzeniem, gdyż Polska przyjęła tytuł Kraju Partnerskiego Targów Grüne 
Woche. Oznacza to, że Polska, a tym samym polska żywność, była obecna 
we wszystkich działaniach promocyjnych tej prestiżowej imprezy. Odwie-
dzający targi goście mieli możliwość zasięgnięcia szeregu informacji na 
temat Pomorza Zachodniego oraz mogli skosztować tradycyjnych i regio-
nalnych specjałów kuchni województwa zachodniopomorskiego, w tym: 
paprykarza szczecińskiego, sałatki warzywno-rybnej, żuru staropolskiego, 

pierogów, gołąbków, chleba ze smalcem i ogórkiem, wyrobów piekarniczo-cukierniczych, 
miodów kremowanych, miodu drahimskiego, wędlin, kiełbas, szynek oraz wyrobów mię-
snych. Prezentacji kulinariów towarzyszyła zachodniopomorska muzyka ludowa.
Planowane działania:

1. II Wystawa Maszyn Rolniczych.
2. Szkolenie dla LGD „Szkoła animatorów wiejskich”.
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Publikacje
>>W grudniu 2010 roku ukazała się publikacja 

„Przyjazna Wieś 2010 – infrastruktura wiejska 
drogą do sukcesu gospodarczego regionu”, która 
podsumowuje II edycję ogólnopolskiego konkursu 
„Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt infrastruktural-
ny zrealizowany na obszarach wiejskich przy wspar-
ciu środków unijnych. 

Natomiast w marcu bieżącego roku ukazała się 
broszura „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Pol-
sce. Przykłady zrealizowanych projektów”. Broszura 
przedstawia zasady działania KSOW w Polsce oraz 
przykłady wybranych projektów zrealizowanych 
przez  sekretariaty regionalne i wybranych partne-
rów.

Publikacje są dostępne na stronach interneto-
wych www.ksow.gov.pl oraz w sekretariatach regio-
nalnych KSOW i Sekretariacie Centralnym.
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VI Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich

>>22 marca 2011  roku w  budynku Ministerstwa 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło 

się VI Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich.

Na posiedzeniu omówiono następujące sprawy:
• prezentacja dot. projektu sprawozdania z reali-

zacji Planu Działania KSOW w 2010 r.,

• informacja na temat stanu prac grupy tema-
tycznej ds. zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich,

• prezentacja dot. tzw. projektów sieciujących,
• prezentacja dot. współpracy polskiej i węgier-

skiej sieci obszarów wiejskich,
• funkcjonowanie KSOW w woj. podkarpackim.
Szczegółowa informacja na temat rezultatów posie-
dzenia w następnym numerze „Biuletynu KSOW”.
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Konkurs fotograficzny 

Moja wieś

przeznaczony jest zarówno dla profesjonalistów,  
jak i amatorów. Będą oni rywalizować w trzech kategoriach:

I kategoria – Mieszkańcy wsi,
II kategoria – Pejzaż wiejski,
II kategoria – Wiejska tradycja.

Jeden uczestnik może nadesłać maksimum trzy zdjęcia w jednej 
kategorii. Prace należy nadsyłać do sekretariatu KSOW w formie 
elektronicznej, w formacie JPG o wymiarach min. 800 x 600 
pikseli, max 1200 x 1600.

Zdjęcia 
prosimy przesyłać na 
płytach CD w terminie do dnia 
20 maja 2011 r. na adres:

Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY – Moja wieś”. 
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