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Szanowni Państwo!
Niedługo dowiemy się ile funduszy z Unii Europejskiej będziemy
mogli rozdysponować w następnym okresie programowania w latach
2014‑2020. W tym numerze Biuletynu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Województwa Łódzkiego tematem numerem jeden jest więc ocena naj‑
ważniejszych propozycji nowego okresu programowania z perspektywy
Polski.
Przedstawiamy Państwu także informacje o nowej ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i konsekwencjach dla sa‑
morządu i mieszkańców. Jej przepisy zmieniają istotnie dotychczasowy
system gospodarki odpadami komunalnymi. Warto wiedzieć kto zabierze
teraz nasze śmieci i jakie są nasze z tym związane obowiązki.
Nie mniej istotnym tematem jest wsparcie dla najmłodszych
mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego. W artykule
poruszającym te kwestie znajdą Państwo odpowiedź jak wyrównujemy
szanse edukacyjne na terenach wiejskich oraz jak w tym zakresie zmieniła
się tam dostępność do tych usług.
Proponuję także spojrzeć na województwo z innej perspektywy,
a dokładnie z kosmosu. Wszystko za sprawą Bukowca, istotnego miejsca
na mapie naukowo‑dydaktycznej naszego regionu, z uwagi na działające
tam Obserwatorium Astronomiczne.
W numerze także relacje z działań podejmowanych przez Sekre‑
tariat Regionalny, krótkie informacje o poszczególnych projektach, w tym
o przedsięwzięciach odbywających się dzięki lokalnym grupom działania.
„Kraina Rawki” jest w trakcie realizacji projektu, w ramach którego prze‑
prowadzane są szkolenia dla mieszkańców gmin z zakresu tworzenia
wiosek tematycznych i zarabiania pieniędzy w branży turystycznej. Ini‑
cjatywa ciekawa i warta powielenia na terenie innych grup.
Życzę interesującej lektury.

Wiatraki i kolektory słoneczne w Rzymie
C

hoć obecnie odnawialne źródła energii
mają jeszcze niewielki udział w bilan‑
sie energetycznym, zwłaszcza w naszym
kraju, to jest wiele czynników przemawia‑
jących za poważnym traktowaniem ich
jako alternatywy dla tradycyjnych metod
jej pozyskiwania. Wyczerpywanie się złóż
ropy i innych surowców, spowodowane
wzrastającym wykorzystaniem tej pierw‑
szej, zanieczyszczenie środowiska i zmiany
klimatyczne, czy kontrowersje wokół elek‑
trowni atomowych (zagrożenie ekologicz‑
ne, terroryzm), to wystarczające powody,
aby o energii odnawialnej pomyśleć bar‑
dzo poważnie.
Powyższe zagadnienia stanowiły przed‑
miot targów Zero Emission odbywających
się w dniach 4‑7 września w Rzymie, których
zwiedzanie było celem wyjazdu studyjnego
dla 15 osobowej delegacji. Do organizacji
przedmiotowego wyjazdu zachęcały dane
na temat zeszłorocznej edycji imprezy – po‑
nad 30 tys. specjalistów oraz 650 wystawców
z różnych zakątków świata. Bezwzględnie

trzeba przyznać, że żaden
z uczestników nie może czuć
się zawiedziony. Nie pozwoli‑
ła na to mnogość zagadnień
poruszanych przez ponad 500
wystawców z 31 krajów świata
– każdy mógł poszerzyć swoją
wiedzę z interesującej go dzie‑
dziny.
A było w czym wybierać
– akumulacja energii słonecz‑
nej, baterie i metody przecho‑
Grupa z łódzkiego podczas zwiedzania targów
wywania energii elektrycznej,
pojazdy zasilane elektrycznie, energia geo‑
odnawialnych źródeł energii, podczas której
termalna, efektywność energetyczna, energia
prelegenci przekonywali słuchaczy do korzy‑
pozyskiwana z małych elektrowni wodnych
ści płynących ze zmniejszania wykorzystania
czy biogaz i kogeneracja. Uczestnicy przed‑
wyczerpywanych surowców na rzecz metod
miotowego wyjazdu, a zatem osoby inwe‑
zasilania jak energia słoneczna, wiatrowa czy
stujące w odnawialne źródła energii i rolnicy
wodna. Dyskusje na temat zróżnicowania źró‑
z zainteresowaniem zwiedzali kolejne stano‑
deł energii, toczyły się między uczestnikami
wiska, koncentrując swoją uwagę, ze względu
wyjazdu jeszcze na długo po opuszczeniu hali
na pojemność wystawy, na tych najbardziej
wystawienniczej, co pokazuje faktyczne ich
ich interesujących. Jednym z ciekawszych
zainteresowanie rzeczoną tematyką. n
punktów programu była konferencja na temat

Z wizytą u niemieckich pszczelarzy
W

dniach 20‑25 sierpnia br. grupa
pszczelarzy z terenu województwa
łódzkiego uczestniczyła w wyjeździe stu‑
dyjnym do Niemiec, organizowanym przez
Sekretariat Regionalny KSOW Wojewódz‑
twa Łódzkiego.
Cel wizyty był jeden – podpatrzeć roz‑
wiązania stosowane przez sąsiadów zza Odry
i przenieść zdobytą wiedzę i doświadczenie
do własnej pasieki. Podczas sześciodniowego
wyjazdu uczestnicy mieli okazję poszerzyć
swoją wiedzę na temat nowoczesnych tech‑
nik prowadzenia pasiek, walki z masowym
ginięciem pszczół, metod zwalczania chorób
pszczół oraz poprawy jakości miodu poprzez
zakładanie pasiek ekologicznych.
Podczas wyjazdu grupa wizytowała go‑
spodarstwa pasieczne, w których produkcja
jest udoskonalana dzięki inwestycjom za
środki unijne. Pszczelarze gościli także na Uni‑
wersytecie Berlińskim, gdzie prof. Benedykt

Polaczek wygłosił wykład na temat chorób
pszczół i nowoczesnych elementów gospo‑
darki pasiecznej. Doskonałą okazją do pogłę‑
bienia wiedzy na temat zdrowotności pszczół,
była wizyta w Instytucie Pszczelarstwa w Celle
oraz zwiedzanie pasiek doświadczalnych. Nie‑
zwykle interesująca okazała się wizyta w roz‑
lewni miodów ekologicznych SonnenTracht
Imkerei w Bremie, prowadzonej przez Waltera
Langa. Pszczelarze prześledzili krok po kroku
proces przetwarzania miodu – od sprowadze‑
nia go z ekologicznych pasiek do otrzymania
słoiczka gotowego do sprzedaży. Na zakoń‑
czenie wyjazdu uczestnicy zostali zaproszeni
do gospodarstwa Georga Klindwortha w Kle‑
in Meckelsen, który opowiedział o metodach
hodowli pszczół w tradycyjnych kuszkach.
Niezapomnianych wrażeń dostarczyła możli‑
wość obserwacji uli na wrzosowiskach, z któ‑
rych czerpany jest niezwykle rzadko spotyka‑
ny miód wrzosowy. n
Miód pochodzący z rozlewni ekologicznej
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Sołtysi z Polski zjechali do Uniejowa
W

zmocnienie oddolnych inicjatyw
i wykorzystanie chęci do aktywności
mieszkańców sołectw i małych miejsco‑
wości to tematy przewodnie zjazdu Rady
Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Soł‑
tysów. Tym razem w łódzkim nie cichły
głosy dyskusji nad tak ważnymi dla sołty‑
sów kwestiami. Nie tylko podsumowano
w sprawozdaniach ubiegły rok, ale także
(a nawet przede wszystkim) podjęto waż‑
ne decyzje związane z dalszą działalnością
Stowarzyszenia, a co za tym idzie również
z rozwojem obszarów wiejskich w Polsce.
Jedną z przesłanek przyświecających or‑
ganizacji zjazdu była wymiana doświadczeń
i „know‑how” pomiędzy przedstawicielami
sołtysów i środowisk wiejskich z terenu woje‑
wództwa łódzkiego i innych regionów kraju.
Jest to niezmiernie ważne, aby zachowana
została prawidłowa komunikacja pomiędzy
stowarzyszeniami z różnych części Polski, co
jest przecież podstawą właściwego funkcjo‑
nowania całego związku. Mając to na uwadze
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obsza‑
rów Wiejskich Województwa Łódzkiego włą‑
czył się w organizację spotkania, pokrywając
jego koszty ze swoich środków. W efekcie 11
i 12 września bieżącego roku do Uniejowa na
obrady zjechali przedstawiciele stowarzyszeń
sołtysów z całego kraju a spotkanie uświet‑
nili swoją obecnością: członek zarządu Wo‑
jewództwa Łódzkiego Dariusz Klimczak oraz
wicewojewoda łódzki Paweł Bejda.
Wśród najważniejszych, poruszonych na
zjeździe spraw należy wymienić: dyskusję nad
zmianą ustawy o samorządzie gminnym (aby
wzmocnić instytucję sołectwa), zwrócenie
uwagi na konieczność połączenia wsparcia in‑
westycyjnego z zaangażowaniem społeczno‑
ści lokalnej w ramach odnowy wsi w nowym
okresie programowania oraz odbiurokratyzo‑
wanie Leadera i Odnowy Wsi – żeby prawidło‑
wo wykorzystać tkwiący w społecznościach
lokalnych potencjał. Długa dyskusja dotyczy‑
ła także Funduszu Sołeckiego, który aktualnie
realizują 54 gminy, a zdaniem wielu jest to
jedno z narzędzi, które może zatrzymać, a na‑
wet przyciągnąć ludzi do wsi.
Aby zapoznać sołtysów z funkcjono‑
waniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
w ramach Odnowy Wsi podczas drugiego
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Maria Kaczorowska, dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi podczas spotkania

dnia obrad Dyrektor Departamentu Funduszu
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Mar‑
szałkowskiego w Łodzi – Maria Kaczorowska
opowiedziała o działaniach, podejmowanych
przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkie‑
go. A jest się czym pochwalić – od 2010 roku
zrealizowaliśmy już ponad 100 projektów!
Wystąpienie przyczyniło się do rozszerzenia
wiedzy o inicjatywie sieci i zapewne zaowo‑
cuje nowymi partnerami.
Organizowanie spotkań liderów wiej‑
skich, którzy w naturalny sposób kierują ży‑
ciem na wsi to doskonały sposób na aktywi‑
zację mieszkańców obszarów wiejskich. A jest
to niezmiernie ważne, z uwagi na budowanie
potencjału społecznego na wsi – największej
siły, napędzającej rozwój obszarów wiejskich.

Obrady sołtysów

Liderzy wiejscy, cieszący się zaufaniem i au‑
torytetem w swoich środowiskach, własnym
przykładem i zaangażowaniem zachęcają
pozostałych mieszkańców wsi do podejmo‑
wania lokalnych inicjatyw i tym samym przy‑
czyniają się do rozwoju materialnego, kultu‑
ralnego i społecznego lokalnych wspólnot.
Przez dwa wrześniowe dni Zamek Arcybi‑
skupów Gnieźnieńskich w Uniejowie na chwilę
odzyskał dawnego ducha. Znów rozbrzmiał
głosami dyskusji, rozważaniami na temat przy‑
szłości kraju i emocjami, związanymi z podej‑
mowaniem ważnych decyzji… i tylko brak
metalicznego brzęku mieczy przypominał, że to
nie XIV a XXI wiek, a spotkanie nie dotyczy nad‑
chodzącej wojny, jeno przyszłości polskiej wsi. n
Magdalena Kochanowska
SR KSOW Województwa Łódzkiego

Wieś z motywem przewodnim...
J

ak wygląda dzisiejsza wieś? Czy tak jak
zapamiętaliśmy ją z dzieciństwa, gdzie
rano budziło nas pianie koguta i gdakanie
kur, gospodarze krzątali się w obejściu ob‑
rządzając zwierzęta i prowadząc krowy na
pastwisko, gdzie latem czuć było niezwy‑
kły zapach skoszonego siana….
Niestety obecnie coraz rzadziej można
spotkać takie obrazki. We współczesnej go‑
spodarce rolnictwo zaczyna odgrywać coraz
mniejsze znaczenie. Produkcja i hodowla stają
się nieopłacalne i w konsekwencji zanikają.
Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na
migrację do dużych miast lub emigrację za
granicę, ponieważ nie widzą dla siebie per‑
spektyw w swoich miejscowościach.
Jak zatrzymać młodych a w starszych
mieszkańcach znów obudzić radość życia na
wsi? Cytując Wacława Idziaka – trzeba „wy‑
myślić wieś od nowa”... Sprawić, że znów za‑
cznie tętnić życiem, mieszkańcy się zintegrują
i stworzą ciekawą ofertę dla turystów.
Temu mają służyć wioski tematyczne, któ‑
rych funkcjonowanie skupia się wokół jedne‑
go tematu, może to być produkt, usługa lub
element związany z kulturą danego regionu.
Dzięki stworzeniu swoistego produktu tury‑
stycznego – wymyślenie idei przewodniej to
dopiero początek. Kolejnymi etapami są przy‑
gotowanie szerokiej gamy usług i produktów
dla turystów, właściwa promocja oraz nie‑
ustanne dbanie o podniesienie atrakcyjności
wioski tematycznej. Takie miejscowości stają
się wyjątkowe i unikatowe w skali regionu
a niekiedy nawet kraju.
Aby to osiągnąć najpierw trzeba wydo‑
być potencjał drzemiący w mieszkańcach ob‑
szarów wiejskich, a jak pokazuje dotychcza‑
sowa działalność LGD „Kraina Rawki” – jest on
ogromny i niewyczerpany. Z każdym rokiem
funkcjonowania odkrywamy nowe osoby,
które mają głowy pełne pomysłów, są utalen‑
towane, kreatywne i są gotowe do pracy na
rzecz swojej społeczności. Czasem wystarczy
tylko podać im rękę i wskazać właściwą drogę.
Idea utworzenia wiosek tematycznych
w Krainie Rawki pojawiła się w roku 2011, kie‑
dy to członkinie LGD uległy urokowi „Wioski
Ptasiej” i „Krainy Rumianku”.

Przykład zabawy terenowej w wiosce tematycznej FOTO LGD KRAINA RAWKI

W 2012 roku przy wsparciu zaprzyjaźnio‑
nej Fundacji Biuro Projektów Lokalnych udało
się pozyskać 100 tys. zł z Programu Opera‑
cyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na realizację projektu pt. „Sieć wiosek tema‑
tycznych w Krainie Rawki”. Całkowity budżet
przedsięwzięcia wynosi 116 240 zł, z czego 15
tys. stanowi wkład własny LGD, zaś 1240 zł to
wpłaty beneficjentów.
Okres realizacji projektu został zaplano‑
wany na czerwiec‑grudzień 2012 roku. Jego
głównym celem jest utworzenie jednej wioski
tematycznej w każdej z gmin członkowskich
LGD „Kraina Rawki”, tj. Białej Rawskiej, Cielą‑
dzu, Kowiesach, Rawie Mazowieckiej, Regno‑
wie i Sadkowicach a przez to poprawa sytuacji
społeczno‑ekonomicznej ich mieszkańców.
Pierwszym krokiem jaki uczyniliśmy, było
wyłonienie liderów – członków sześciu grup
roboczych, które będą się zajmować tworze‑
niem wiosek tematycznych w swoich miejsco‑
wościach. Dla tych osób przewidziany został
szereg działań, w wyniku których nabędą
umiejętności i kompetencje niezbędne do za‑
rządzania nowo powstałą wioską tematyczną.
Będą to przede wszystkim zajęcia praktyczne
i wyjazdy studyjne.
Pierwsze zorganizowane zostały w ra‑
mach projektu warsztaty leadershipu i zarzą‑

dzania ludźmi. Wiedza, jaką zdobyli uczestnicy
pozwoli im na sprawne zarządzanie pracami
zespołu, właściwy dobór osób do pracy oraz
na uniknięcie pułapek na jakie może być
narażona ich grupa, tj. konflikty interesów,
działania odśrodkowe, obniżenie aktywności
w miarę upływu czasu itp.
Celem warsztatów dotyczących analizy
strategicznej i planowania rozwoju jest przy‑
gotowanie analizy SWOT każdej miejscowo‑
ści, w której ma zostać utworzona wioska
tematyczna, wybór tematu przewodniego
wioski, przygotowanie katalogu produktów
wiodących oraz zaplanowanie rozwoju wioski
na najbliższe 3 lata.
Kolejnym etapem na drodze tworzenia
unikatowej miejscowości będzie stworze‑
nie produktów wiodących, co będzie miało
miejsce również podczas zajęć praktycznych.
Tematyka poszczególnych warsztatów będzie
ściśle dopasowana do potrzeb danej grupy
i dotyczyć może takich zagadnień jak: ręko‑
dzielnictwo (wikliniarstwo, hafciarstwo itp.),
kulinaria (potrawy regionalne, wyrób nalewek
i konfitur itp.) czy fabularne gry terenowe
związane z historią i specyfiką danej wioski.
W ramach realizacji projektu zaplanowa‑
no również stworzenie systemu identyfikacji
wizualnej dla każdej powstałej wioski tema‑
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Warsztaty z leadershipu i zarządzania ludźmi FOTO LGD KRAINA RAWKI

tycznej, na który składać się będzie logotyp,
materiały promocyjne typu ulotki, plakaty
i wizytówki nawiązujące do jej motywu prze‑
wodniego.
Ostatnim etapem projektu będzie forma‑
lizowanie wiosek tematycznych, co oznacza,
iż grupy liderów funkcjonujące dotychczas
jako nieformalne zespoły robocze będą mu‑
siały utworzyć podmiot ekonomii społecznej,
który będzie koordynować działanie i rozwój
danej wioski.
Szkolenie, które zostanie przeprowadzo‑
ne w ramach tego zadania da uczestnikom
wiedzę w zakresie prawnych i formalnych
kwestii związanych z zakładaniem, funkcjo‑
nowaniem i finansowaniem przedsiębiorstwa
społecznego.
Aby dodatkowo zmotywować mieszkań‑
ców do założenia własnej wioski tematycznej
zaplanowaliśmy wyjazdy studyjne, dzięki któ‑
rym będą oni mogli zaobserwować jak taka
wioska funkcjonuje w praktyce i jakie korzy‑
ści płyną dla mieszkańców z ich zakładania.
Wizyta w wiosce tematycznej daje również
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inspirację na pomysły produktów i usług jakie
można zaoferować turystom. Wyjazdy mają
jeszcze dodatkowy cel – integrację zespołów
i budowanie wzajemnego zaufania.
Swoimi
doświadczeniami
podzielili
się z nami mieszkańcy „Wioski Miodowej”,
„Wioski Chlebowej” oraz „Wioski Górniczej”
funkcjonujących w województwie kujawsko
‑pomorskim.
„Wioska Miodowa” powstała w 2008 roku
w Wielkim Mędromierzu. Właściciele 10 pasiek
pszczelich postanowili zachęcić młode poko‑
lenie do kultywowania praktyki pszczelarskiej.
W wiosce można wziąć udział w warsztatach
rękodzielniczych z robienia świec z wosku
pszczelego, wykonywania okolicznościowych
bukietów, wikliniarstwa, szydełkowania, ha‑
ftu, filcu, siana czy malowania na szkle.
W „Wiosce Chlebowej” znajdującej się
w Janiej Górze można prześledzić drogę, któ‑
ra zaczyna się od kłosów zboża, a kończy na
bochenkach pachnącego chleba. Na zainte‑
resowanych czeka pokaz tradycyjnego młó‑
cenia zboża, przygotowanie ciasta zgodnie

z oryginalną recepturą oraz wspólne wypieka‑
nie chleba w oryginalnym piecu chlebowym.
„Wioska Górnicza” powstała w miejsco‑
wości Piła w 2008 roku. Punktem zahaczenia
była bardzo ciekawa historia i przeszłość miej‑
scowości i ludzi. W małej wsi funkcjonowały
bowiem w latach 1850‑1939 podziemne ko‑
palnie węgla brunatnego, których pozostało‑
ści zachowały się we wsi po dzień dzisiejszy.
W „Wiosce Górniczej” można między innymi
uczestniczyć w lekcjach w kopalni, w grze te‑
renowej – wyprawa po skarb pt. „Kuferek Wil‑
helma Krügera” czy biesiadzie borowiackiej
„Wesele sztygara” stylizowanej na lata 30. XX
wieku.
Do zakończenia projektu zostało jeszcze
kilka miesięcy. Mamy ogromną nadzieję, że
być może już za rok zaprosimy Państwa do
„Wioski Rybnej” w Paplinie, „Wioski Menniczej”
w Podskarbicach Szlacheckich czy „Wioski Ró‑
żanej” w Wilkowicach. n
Agnieszka Mrówczyńska
Dyrektor Biura LGD „Kraina Rawki”

Ocena najważniejszych propozycji nowego
okresu po 2013 r. z perspektywy Polski
T

emat budzący ożywienie i niekończące
się dyskusje w środowiskach zaanga‑
żowanych w rozwój obszarów wiejskich
– Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku.
Oceny propozycji nowego okresu wskazu‑
ją, iż pakiet legislacyjny zawiera wiele roz‑
wiązań, które budzą obawy o możliwość
realizacji zakładanych celów i założeń,
w szczególności, uproszczenia WPR (m.in.
zakłada się odejście od systemu jednolitej
płatności obszarowej SAPS i obowiązkowe
przejście na system uprawnień do płatno‑
ści) i w wielu obszarach są niespójne z pol‑
skimi oczekiwaniami w sprawie przyszłości
WPR po 2013 r.
Propozycje oznaczają niewielki postęp
w zakresie istotnego dla Polski postulatu wy‑
równania poziomu stawek płatności bezpo‑
średnich pomiędzy państwami członkowski‑
mi, redukując tylko część różnic tych stawek
wynikających z historycznej wielkości i inten‑
sywności produkcji rolnej. Warto podkreślić,
że dla naszych gospodarstw widać kilka zna‑
czących pozytywnych aspektów:
• poprawa dystrybucji wsparcia bezpo‑
średniego pomiędzy gospodarstwami
o różnych wielkościach poprzez mecha‑
nizm degresywnej redukcji płatności – dla
dużych gospodarstw (capping), oraz wzrost
stawek wsparcia jednostkowego – dla ma‑
łych gospodarstw (efekt zryczałtowanej
płatności dla małych gospodarstw);
• wyeksponowanie roli małych gospo‑
darstw w europejskim modelu rolnictwa
i dla realizacji celów strategii Europa 2020,
w szczególności dotyczących wzrostu
zrównoważonego i sprzyjającego włącze‑
niu społecznemu (możliwość tworzenia
tematycznych podprogramów w ramach
PROW dla małych gospodarstw, zryczałto‑
wana płatność bezpośrednia dla małych
gospodarstw, wsparcie dywersyfikacji do‑
chodów w filarze II, instrumenty wzmacnia‑
jące pozycję rynkową tych gospodarstw);
• rozszerzenie zakresu instrumentarium
WPR o działania nowe, uzupełniające

•

•

•

•

•

•

w stosunku do obecnych instrumentów,
a wychodzące naprzeciw nowym wyzwa‑
niom (np.: nowe instrumenty zarządzania
ryzykiem, rozszerzenie zakresu działań:
wsparcie dla grup producentów, współpra‑
ca, rozszerzenie niektórych działań rynko‑
wych na wszystkie produkty);
możliwość zwiększenia wsparcia dla ONW
poprzez dodatkowy, dobrowolny kompo‑
nent płatności w filarze I (do 5% koperty,
fakultatywnie dla państw członkowskich);
odejście od podziału norm dobrej kultury
rolnej GAEC na dobrowolne i obowiąz‑
kowe, co jest jednym z warunków ujedno‑
licenia tych wymogów między państwami
członkowskimi;
utrzymanie i rozszerzenie na inne pro‑
dukty możliwości powiązania wsparcia
z produkcją, do 5% koperty z możliwością
zwiększenia do 10% dla państw stosują‑
cych SAPS w 2013 r. lub w innych uzasad‑
nionych przypadkach; niemniej jednak
projekt nie daje możliwości takiego wspar‑
cia dla sektora tytoniu;
utrzymanie
zakresu
mechanizmów
wsparcia finansowego II filara, z pozo‑
stawieniem dużej autonomii dla państw
członkowskich, a także z uwzględnieniem
kryterium spójnościowego w sposobie
alokacji budżetu II filara WPR pomiędzy
krajami członkowskimi; daje to szanse na
utrzymanie obecnej skali finansowej i tak‑
że dużej części zakresu przedmiotowego
obecnego wsparcia w ramach PROW;
priorytety rozwoju obszarów wiejskich
zgodne z obecnie obowiązującymi, przy
czym znaczny nacisk położono na kwestie
klimatu i innowacyjności;
wzmocnienie roli programowania stra‑
tegicznego, dążenie do ukierunkowania
pomocy w sposób zapewniający realiza‑
cję celów wyznaczonych na poziomie UE
i państw członkowskich oraz odejście od
osi w ramach PROW, co zwiększa elastycz‑
ność dla państw członkowskich;

• możliwość opracowania tematycznych
podprogramów w ramach PROW ukie‑
runkowanych na wybrane zagadnienia
(młodzi rolnicy, małe gospodarstwa, obsza‑
ry górskie, skrócenie łańcucha dostaw);
• poszerzenie instrumentarium PROW o in‑
strumenty zarządzania ryzykiem w tym
o instrument stabilizacji dochodów
(zrekompensowanie rolnikowi poważnych
strat w dochodach);
• wysoki
poziom współfinansowania
z EFRROW dla kategorii regionów „mniej
rozwinięte”.
Ważne aby konstrukcja krajowego PROW‑u
koncentrowała się na wzmacnianiu:
• gospodarstw z produkcją zwierzęcą przez
zwiększony poziom wsparcia np. o 10 –
20% więcej niż inne,
• priorytecie dla gospodarstw z produkcją
zwierzęcą,
• budowie nowej bazy przechowalniczej dla
produkcji roślinnej i owocowo-warzywnej,
• wsparcia dla grup producentów rolnych na
przedsięwzięcia z zakresu przetwórstwa,
przechowalnictwa,
• opracowania siatki maksymalnego wspar‑
cia kwotowego maszyn i urządzeń aby fir‑
my dystrybucyjne sztucznie nie zawyżały
cen.
Bardzo oczekiwane jest dalsze wzmacnia‑
nie infrastruktury obszarów wiejskich. Bu‑
dowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
kanalizacji czy instalacji wodnych to ciągle
wyzwanie dla wielu samorządów. Równole‑
gle koniecznie musimy zwiększyć finanso‑
wanie Leadera ze wskazaniem na szczególne
wsparcie lokalnej sieci sprzedaży i dystrybucji
dla rolników, grup producentów i mikro‑
przedsiębiorstw z obszarów wiejskich. n
Artur Ławniczak
Burmistrz Miasta i Gminy Szadek
Podsekretarz stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2007-2010

5

Pod Łodzią w gwiazdy zapatrzeni...
S

pokojna wieś w gminie Brójce znana jest
w okolicy Łodzi głównie z powstających
tam osiedli willowych, pięknych otwartych
przestrzeni i malowniczej, meandrującej
wstęgi jaką tworzy rzeka Miazga.
Jednak każdy, kto interesuje się nauką
wie, że Bukowiec od 2009 roku jest również
ważnym miejscem na mapie naukowo
‑dydaktycznej województwa. Jest tak za spra‑
wą działającego tam Obserwatorium Astro‑
nomicznego im. Papieża Sylwestra II!
Wszystko zaczęło się w połowie minionej
dekady, kiedy to miłośnicy astronomii z Łodzi,
w tym piszący te słowa, podczas prowadzone‑
go za unijne środki programu Zostań Młodym
Kopernikiem, upatrzyli sobie właśnie Buko‑
wiec jako miejsce dobre do obserwacji nieba.
Wielokrotnie bywali w Bukowcu ze swoimi te‑
leskopami – zarówno by podziwiać niebo jak
i prowadzić astronomiczne pomiary. W roku
2008 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Koper‑
nika w Bukowcu postanowiła zaprosić jednego
z „Bukowieckich astronomów” – jak nazywali
ich w tamtym czasie niektórzy mieszkańcy –
do współpracy w projekcie realizowanym ze
środków UE pt.: „Z kulturą i nauką za pan brat”.
Tak rozpoczęła się trwała przygoda Bu‑
kowca z astronomią, która w roku 2009 za‑
owocowała budową na terenie szkoły obser‑
watorium astronomicznego. Koszty budowy
budynku pokrył Urząd Gminy Brójce, zaś mi‑
łośnicy astronomii dostarczyli projekt archi‑
tektoniczny oraz wyposażyli obserwatorium
w kopułę obserwacyjną i niezbędny sprzęt
specjalistyczny w tym teleskopy, rejestratory
obrazu i sprzęt komputerowy. Dokładna histo‑
ria jest dużo bardziej skomplikowana i złożona
niż kilka wcześniejszych zdań, została dokład‑
nie spisana na stronie obserwatorium i zain‑
teresowani szczegółami winni ją odwiedzić.
Obserwatorium w Bukowcu jest doskonałym
przykładem tego, jak władze samorządowe
potrafią dobrze współpracować ze środowi‑
skami twórczymi chcącymi zaproponować
ciekawe, dla lokalnej społeczności, projekty.
Obecnie w obserwatorium działa kilku
miłośników astronomii, którzy jako wolonta‑
riusze, poświęcają swój wolny czas, by pro‑
wadzić zajęcia dla dzieci i prezentować niebo
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Bukowiec FOT. JANUSZ WILAND

licznym odwiedzającym. Przynajmniej raz
w miesiącu organizowane są tak zwane Bu‑
kowieckie Spotkania z Niebem. Podczas tych
spotkań każdy chętny może zerknąć w tele‑
skop na najwspanialsze obiekty nieba. Oprócz
tego odbywają się spotkania specjalne, np.
podczas wyjątkowych zjawisk na niebie, jak
zaćmienia Słońca, czy z okazji ważnych rocz‑
nic, jak np. urodziny Mikołaja Kopernika. Waż‑
nym elementem pracy obserwatorium jest
koło nauk przyrodniczych dla dzieci. Należy
się pochwalić, że uczniowie biorący udział
w zajęciach koła, mają już na koncie swoje
pierwsze obserwacje o znaczeniu naukowym.
Raporty z nich zostały wysłane do stosownych
instytucji międzynarodowych a nazwiska kil‑
korga z uczniów można znaleźć w publika‑
cjach cytujących owe obserwacje!
Do tych działań dochodzą te, które dla
laików są mniej spektakularne a mianowicie
pomiary astronomiczne. Obserwatorium pro‑
wadzi głównie prace astrometryczne – czyli
mierzy pozycje ciał niebieskich na niebie.
Wykonywane są one różnymi metodami – do
wiadomości zainteresowanych dodajmy, że
stosuje się metody klasyczne, jak i zakryciowe,
przy czym w tym drugim przypadku obser‑

watorium jest pionierem niektórych rozwią‑
zań obserwacyjnych. Mimo krótkiej historii,
obserwatorium może pochwalić się kilkoma
ważnymi pomiarami, które pozwoliły nazwie
Obserwatorium Astronomiczne im. Papieża
Sylwestra II w Bukowcu zaistnieć w periody‑
kach międzynarodowych, w tym w bazie pu‑
blikacji naukowych NASA ADS! Nad tą częścią
działalności czuwa Honorowa Rada Naukowa
Obserwatorium. Przewodniczącym Rady jest
prof. Costantino Sigismondi – światowej sła‑
wy astrofizyk z Uniwersytetu Rzymskiego La
Sapienza, który zaszczycił swoją obecnością
uroczystość otwarcia obserwatorium.
Nadmieńmy, że w maju 2011 roku Mi‑
nister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall,
nadała obserwatorium tytuł „Miejsca Odkry‑
wania Talentów”. Obserwatorium współpra‑
cuje z Lokalną Grupą Działania STER, z którą
działa razem na rzecz promocji obszaru oka‑
lającego obserwatorium.
Terminy spotkań otwartych oraz aktual‑
ności z działań obserwatorium dostępne są
na stronie: www.oabukowiec.pl n
Paweł Maksym
LGD STER

Sołectw boje w Szadku
T

radycja stanowi nasze korzenie. To dzię‑
ki niej zostaliśmy ukształtowani i w pew‑
nym sensie jesteśmy tym, kim jesteśmy,
zarówno jako naród jak i pojedyncze jed‑
nostki. A jak wielu ludzi potrafi i chce dbać
o tradycję mogliśmy się przekonać 2 wrze‑
śnia w Szadku. Odbył się tam Regionalny
Turniej Sołectw pod hasłem „Tradycyjna
i współczesna marka”.
Mieszkańcy Szadku i okolic doskonale
potrafią łączyć tradycję z nowoczesnością,
świetnie się przy tym bawiąc. Atrakcji było
mnóstwo! Jak przystało na turniej najbardziej
liczyło się tego dnia zdrowe współzawod‑
nictwo, a organizatorzy zadbali, żeby każdy
znalazł dla siebie odpowiednią dyscyplinę.
Tego dnia najważniejsze były rękodzielni‑
cze zdolności, aktorska smykałka i kulinarne
talenty. Sportowe zacięcie też było nie bez
znaczenia, bo podczas trwania imprezy moż‑
na było zgłaszać się do organizatorów i wziąć
udział w konkursach przeciągania liny, wbi‑
jania gwoździ na czas czy biegu w workach.
Jednak najwięcej emocji wzbudzały główne
konkurencje, w których sołectwa rywalizo‑
wały cały dzień. Specjalnie powołana komisja

Prezentacje sołectw na scenie

oceniała uczestników w trzech kategoriach:
wystawa rękodzieła, tradycyjna potrawa re‑
gionalna i prezentacja artystyczna. Ileż było

podziwiania, smakowania i zachwytów! Decy‑
zja była naprawdę trudna, ale po burzliwych
obradach wybrano najlepsze spośród sołectw
w łódzkim. Zwycięzcami w poszczególnych
kategoriach okazały się: Rzepiszew (gmina
Szadek), Wilkowice (gmina Rawa Mazowiec‑
ka) i Twarda (gmina Tomaszów Mazowiecki)
ale walka była tak wyrównana, że komisja
musiała oprócz obowiązkowych trzech miejsc
przyznać też wyróżnienia w każdej kategorii.
A trzeba zaznaczyć, że było o co powalczyć –
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obsza‑
rów Wiejskich Województwa Łódzkiego, który
fundował nagrody finansowe postarał się,
żeby były naprawdę atrakcyjne i zachęcały do
zmagań.
Śmiało można powiedzieć, że gmina Sza‑
dek stworzyła własną markę i doskonale pre‑
zentuje się na arenie krajowej. Sołectwa udo‑
wodniły wszystkim, którzy odwiedzili turniej,
że potrafią dbać o swoje korzenie i podtrzy‑
mywać tradycję a ich zaangażowanie i zapał
na pewno niejednemu dały do myślenia. n
Magdalena Kochanowska
SR KSOW Województwa Łódzkiego

Barwne stoiska przyciągały uwagę

7

Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
i jej konsekwencje dla samorządu i mieszkańców

1

stycznia 2012 r. zaczęła obowiązywać
nowa ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Jej przepisy zmie‑
niają istotnie dotychczasowy system go‑
spodarki odpadami komunalnymi, stąd
nazwa „rewolucji śmieciowej”. Właścicie‑
lem odpadów komunalnych na swoim te‑
renie staje się na mocy nowych przepisów
gmina, która zarządza ich odpowiednią
gospodarką.
Jak zapewnia Ministerstwo Środowiska,
kiedy tylko gminy wprowadzą nowe systemy
zagospodarowania odpadów – każdy z nas
ma szansę na niezaśmiecony krajobraz za
oknem.
Wg nowych przepisów mieszkańcy będą
wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wy‑
znaczoną w drodze uchwały stawką. Za selek‑
tywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe
opłaty. W zamian za to gmina wybierze firmę,
która opróżni śmietnik, a jego zawartość wy‑
wiezie.
Zgodnie z nową zasadą gmina zapewnia:
• odbieranie i właściwe, ekologicznie bez‑
pieczne zagospodarowanie wszystkich od‑
padów komunalnych od mieszkańców,
• możliwość selektywnego zbierania odpa‑
dów.
Oznacza to, że wymagając od mieszkań‑
ców ekologicznych zachowań jednocześnie
będzie musiała stworzyć do nich warunki, np.
udostępniając odpowiednie pojemniki do se‑
gregacji.
Odbierać odpady od mieszkańców bę‑
dzie wyłoniona w drodze przetargu firma. Za
odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy danej
gminy zapłacą rachunki wg jednej podsta‑
wowej stawki. Właściciel lokalu/posesji nie
będzie musiał zawierać umów z przedsiębior‑
cami odbierającymi jego śmieci. Zrobi to za
niego gmina. Gmina będzie też organizować
i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru
takich odpadów, jak stary sprzęt AGD, prze‑
terminowane leki albo zużyte baterie.
Nowe przepisy mogą mieć wpływ na
zmianę wysokości opłat za odbiór odpadów
z posesji (lokalu). Opłata uiszczana będzie,
bowiem na rzecz gminy, a jej wysokość usta‑
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li rada gminy i będzie ona uwzględniała nie
tylko koszty odbioru i składowania, lecz tak‑
że potencjalne koszty budowy i utrzymania
nowoczesnych instalacji do przetwarzania
odpadów (spalarni, kompostowni, sortowni,
nowoczesnych składowisk).
Proces wdrażania ustawy w życie potrwa
maksymalnie 18 miesięcy.
Uwaga:
• każda gmina ma obowiązek przeprowadzić
kampanię informującą swoich mieszkań‑
ców o nowych zasadach;

• należy uważnie śledzić postęp prac zwią‑
zanych z wdrażaniem nowych rozwiązań
– większość umów zawartych obecnie z fir‑
mami zajmującymi się wywozem śmieci
będzie trzeba wypowiedzieć (warto spraw‑
dzić swoją umowę!);
• o tym, kiedy nowy system zacznie działać
w poszczególnych miejscowościach, miesz‑
kańcy dowiedzą się w swoich gminach.
Przyjęte rozwiązania wyznaczają samo‑
rządom zwierzchnią pozycję w gospodarce
odpadami. Wprowadzana opłata za gospoda‑
rowanie odpadami komunalnymi (tzw. opłata
śmieciowa) będzie z jednej strony obciąże‑
niem dla mieszkańców, a z drugiej – będzie

stanowić źródło dochodów dla samorządów
na budowę stacji do sortowania, odzyski‑
wania i kompostowania odpadów zakładów
unieszkodliwiania odpadów. W nowym sys‑
temie gminy będą miały możliwość skutecz‑
niejszego ubiegania się o dodatkowe środki
na tworzenie takich instalacji do zagospoda‑
rowania odpadów.
Będą też mogły tworzyć inwestycje na
zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.
Ustawa śmieciowa zobowiązuje gmi‑
ny do: budowy, utrzymania i eksploatacji –
własnych lub wspólnych z innymi gminami
– regionalnych instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych. Gmina, realizując
to zadanie, będzie musiała przeprowadzić
wybór podmiotu, który wybuduje i będzie
eksploatował regionalny zakład zagospo‑
darowania odpadów (np. linia sortownicza,
kompostownia, spalarnia). Wyboru tego do‑
kona w drodze: przetargu, zawiązania part‑
nerstwa publiczno‑prywatnego, udzielenia
koncesji. Jeżeli nie uda się wyłonić partnera
w drodze przetargu, partnerstwa czy koncesji,
to gmina wykona to zadanie samodzielnie.
Opłata za gospodarowanie odpada‑
mi komunalnymi będzie stanowiła dochód
gminy, z którego będą finansowane koszty
funkcjonowania systemu. Katalog wydatków
jest ograniczony do: odbierania, transportu,
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania ode‑
branych od właścicieli nieruchomości odpa‑
dów komunalnych, a także kosztów obsługi
administracyjnej. Z opłat tych będą również
pokrywane koszty stworzenia i utrzymania
przez gminę punktów selektywnego zbiera‑
nia: zużytego sprzętu elektrycznego i elektro‑
nicznego, baterii i akumulatorów, przetermi‑
nowanych leków, chemikaliów, mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowlano‑remontowych, zużytych opon,
odpadów zielonych.
Uwaga:
• Departament Gospodarki Odpadami wraz
z Departamentem Edukacji Ekologicznej
Ministerstwa Ochrony Środowiska zlecił
przygotowanie ulotki i plakatu, który za‑
wiera najistotniejsze, z punktu widzenia

mieszkańców, informacje o nowym syste‑
mie. Ministerstwo zachęca gminy, aby sko‑
rzystały z tej formy pomocy w pierwszym
etapie informowania swoich mieszkańców
o nadchodzących zmianach.
Gminy będą organizować przetargi dla
firm na odbiór tych odpadów od mieszkańców.
W jednostkach powyżej 35 tys. mieszkań‑
ców władze będą mogły podzielić gminę na
sektory (biorąc pod uwagę liczbę mieszkań‑
ców oraz obszar możliwy do obsługi przez
jednego przedsiębiorcę). W takiej sytuacji
przetargi organizowane będą dla każdego
z wyznaczonych obszarów miasta.
Ułatwieniem dla przedsiębiorców ma być
zniesienie zezwolenia na odbieranie odpa‑
dów komunalnych. Zostanie ono zastąpione
wpisem do rejestru dla przedsiębiorców od‑
bierających odpady komunalne. Uzyskanie
wpisu będzie łatwiejsze niż uzyskanie zezwo‑
lenia, ponieważ organ rejestrowy przed doko‑
naniem wpisu nie będzie sprawdzał zgłoszo‑
nych danych.
Ważne daty
• 1 stycznia 2013 r. – do tego czasu gminy
powinny uchwalić lokalne regulaminy
utrzymania czystości i porządku na tere‑
nie gminy. Do tego czasu gminy są zobo‑
wiązane również wyznaczyć stawki opłat
i szczegółowe zasady ich ponoszenia. Tego
dnia rozpoczną się kampanie edukacyjno
‑informacyjne dla mieszkańców na temat
nowych zasad odbioru odpadów w ich
gminie.
• 1 lipca 2013 r. – wyłonione przez gminy fir‑
my odbierają śmieci na terenie całego kraju.
Podane powyżej daty są terminami osta‑
tecznymi. Gminy, które będą gotowe do wcze‑
śniejszego wprowadzenia systemu, mogą
wprowadzić go wcześniej.
Szczegółowe informacje dot. nowych re‑
gulacji dostępne są na stronie internetowej
Ministerstwa Ochrony Środowiska w zakładce
Utrzymanie czystości i porządku w gminach.
Strona jest systematycznie aktualizowana. n
Iwona Raszeja‑Ossowska
Źródło: www.witrynawiejska.org.pl

Wsparcie dla najmłodszych
mieszkańców obszarów wiejskich
województwa łódzkiego
We

wczesnym dzieciństwie kształtują
się podstawowe umiejętności oraz
kompetencje edukacyjne, społeczne i emo‑
cjonalne dziecka, które stają się niezbęd‑
ne w dalszej karierze szkolnej. Dla dzieci
z grup bardziej zagrożonych marginaliza‑
cją społeczną, wysokiej jakości edukacja
przedszkolna stanowi główne narzędzie
wyrównania szans edukacyjnych. Wyrów‑
nywanie tych szans możliwe jest dzięki
inwestycjom z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Młodzież to przyszłość naszego regio‑
nu. To w dużej mierze od niej zależy roz‑
wój społeczno‑gospodarczy województwa
łódzkiego. Należy zadbać o to, aby już od
najmłodszych lat zapewnić wsparcie tym
grupom dzieci, które naprawdę tej pomocy
potrzebują. Dzięki funduszom pochodzącym
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po‑
wstają nowe przedszkola i placówki wycho‑
wania przedszkolnego na terenach o niskim
wskaźniku upowszechnienia edukacji przed‑
szkolnej. Pieniądze te umożliwiają wsparcie
placówek już funkcjonujących. Otwierają się
nowe oddziały, organizowane są dodatkowe
zajęcia, a ci z najmłodszych, którzy potrzebu‑
ją specjalistycznej pomocy mogą skorzystać
z konsultacji z pedagogami, logopedami
i innymi specjalistami. Dzięki wsparciu, jakie
oferuje Program Operacyjny Kapitał Ludz‑
ki dzieciom w wieku 3–6 lat, są one lepiej
przygotowane do edukacji szkolnej, przez
co w przyszłości stają się wartościowymi
pracownikami, o których zabiegają firmy
prowadzące działalność na regionalnym ryn‑
ku pracy. Inwestycje w kapitał ludzki zawsze
zwracają się z nawiązką. To właśnie dzięki nim
region staje się coraz bardziej konkurencyjny
na arenie krajowej, a wykształcona i profesjo‑
nalna kadra pracownicza znakomicie wpływa

na klimat inwestycyjny województwa. Wy‑
równanie szans edukacyjnych najmłodszych
dzieci wymaga wdrażania elastycznych form
edukacji przedszkolnej, szczególnie na ob‑
szarach wiejskich, gdzie jej upowszechnienie
jest niewystarczające. Stworzenie możliwo‑
ści powszechnego dostępu do edukacji już
od najwcześniejszych etapów wychowania
i kształcenia stanowi główny cel Poddziała‑
nia 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Poddziałanie to, choć przez okres 2 lat
nieobecne, ponownie wraca do harmono‑
gramu naborów wniosków. Powrót ten stał
się możliwy za sprawą dodatkowych środ‑
ków przekazanych z Priorytetu III PO KL –
Wysoka jakość systemu oświaty. W 2012 r.
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki blisko 45 mln zł zostanie przeznaczo‑
nych na utworzenie nowych lub wsparcie
istniejących przedszkoli. Dofinansowanie
można uzyskać na tworzenie przedszko‑
li, w tym także uruchamianie innych form
wychowania przedszkolnego w 30% gmin
z terenu województwa o najniższym w ska‑
li regionu stopniu upowszechnienia edu‑
kacji przedszkolnej. Środki przeznaczone
będą również na wsparcie przedszkoli już
istniejących (lub innych form wychowania
przedszkolnego), które przyczynią się do
zwiększenia liczby dzieci uczestniczących
w tego rodzaju wychowaniu. Aby projekt zo‑
stał pozytywnie oceniony, beneficjent musi
zapewnić, że okres funkcjonowania ośrodka
przedszkolnego po zakończeniu realizacji
projektu, będzie co najmniej równy okreso‑
wi realizacji projektu.
Realizacja projektu pozwala na zakupie‑
nie dla przedszkola pomocy naukowych, no‑
wych zabawek czy wyposażenia sali. Możliwe
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‑ edukacyjnych na obsza‑
rach i w środowiskach
o niskim stopniu upo‑
wszechnienia edukacji
przedszkolnej to dzia‑
łania finansowane w ra‑
mach poddziałania 9.1.1
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.

jest także dostosowanie samego budynku do
potrzeb osób niepełnosprawnych (w ramach
cross‑financingu wynoszącego do 10% war‑
tości całego projektu). Wszystko to ma dopro‑
wadzić do celu, jakim jest nauka w nowocze‑
snym i atrakcyjnym dla wszystkich miejscu,
zapewniającym rozwój różnorodnych umie‑
jętności, co przynosi radość i satysfakcję nie
tylko samemu dziecku, ale i osobom, którym
zależy na jego rozwoju.
To właśnie Program Operacyjny Kapitał
Ludzki wspiera obszary wiejskie, aby zniwe‑
lować nierówności występujące w edukacji.
Tworzenie przedszkoli, w tym również urucha‑
mianie innych form wychowania przedszkol‑
nego w postaci pomocy wychowawczej, zajęć
dodatkowych, programów wychowawczo
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Ucz się od najlepszych
„Nasze
Przedszkolaki”
to pomysł gminy Rawa
Mazowiecka. Projekt do‑
finansowany w kwocie
ponad 832 tys. zł. Celem
projektu było wyrówna‑
nie szans edukacyjnych
100 dzieci w wieku 3‑5
lat, z wiejskiej gminy
Rawa Mazowiecka, po‑
przez zmniejszenie nie‑
równości w dostępie
do wychowania przed‑
szkolnego w okresie 2
lat. Osiągnięcie tego
celu nastąpiło poprzez
zwiększenie
liczby
dzieci
korzystających
z edukacji przedszkol‑
nej oraz ich umiejętno‑
ści społecznych. W ra‑
mach Projektu ,,Nasze
Przedszkolaki” zostało
utworzonych 5 Zespo‑
łów Wychowania Przedszkolnego i 1 Punkt
Przedszkolny. Wszystkie placówki zostały
wyposażone w niezbędne meble i pomoce
dydaktyczne. Zakupiono również wyprawki
dla przedszkolaków – materiały plastyczne
do wykorzystania podczas zajęć. W ramach
projektu realizowane były również warsztaty
dla dzieci i rodziców pod hasłem ,,Mamo, tato
możesz być moim nauczycielem”. Wszystkie
dzieci uczestniczące w projekcie zostały ob‑
jęte specjalistyczną pomocą logopedyczną
i psychologiczną.
Gmina Godzianów otrzymała kwotę po‑
nad 267 tys. zł na realizację projektu „Unia
Europejska naszą szansą na lepszą edukację”.
W ramach tej inicjatywy wsparciem objętych
zostało 60 dzieci w wieku 3‑5 lat oraz 22

dzieci w wieku 6 lat z terenu gminy Godzia‑
nów. Oferta edukacyjna jedynego w gminie
Godzianów przedszkola poszerzona została
o zajęcia umożliwiające równy start dzieciom
z terenów wiejskich (język angielski, rytmika,
zajęcia logopedyczne). Dzięki realizacji tego
projektu dzieci zyskały szansę na wyrów‑
nywanie szans rozwojowych i podniesienie
poziomu edukacji, a to między innymi za
sprawą bezpłatnych zajęć z logopedii, ryt‑
miki i nauki języka angielskiego oraz wydłu‑
żonego czasu pracy przedszkola o 2 godziny
dziennie. Poza tym dzieci miały bezpłatne
całodzienne wyżywienie. We wszystkich
grupach wymienione zostały wszystkie stoły
i stołeczki oraz zakupione zostały kolorowe
meble do sal. Każda grupa otrzymała atrak‑
cyjne pomoce dydaktyczne do prowadzenia
zajęć edukacyjnych i rozwijania zaintereso‑
wań dzieci.
Stworzenie warunków do wyrównania
szans edukacyjnych u 50 dzieci w wieku przed‑
szkolnym z terenu gminy Brzeźnio poprzez
utworzenie dwóch ośrodków przedszkolnych
to pomysł projektodawców z gminy Brzeźnio.
Projekt „Nasze Przedszkole” dofinansowany
kwotą prawie 583 tys. zł zakładał zapewnie‑
nie warunków do rozwijania wielostronnej
aktywności przedszkolaków, stymulowanie
rozwoju ich wielorakich kompetencji klu‑
czowych oraz korygowanie wad wymowy
poprzez umożliwienie dzieciom kontaktu ze
specjalistami. Działania ukierunkowane były
także na uwrażliwienie rodziców na potrze‑
by wczesnej edukacji. Wszyscy uczestnicy
projektu objęci byli opieką logopedyczną,
pedagogiczną oraz brali udział w nauce pod‑
staw języka angielskiego. W trakcie 2-letniego
uczestnictwa w projekcie „Nasze Przedszkole”
były proponowane dzieciom różne zajęcia,
które motywowały je do wyrażania swoich po‑
trzeb, nauczyły umiejętności samoobsługi, ko‑
munikowania się z otoczeniem i pracy w gru‑
pie. Różnorodność zajęć rozbudziła wśród
dzieci ciekawość poznawczą oraz pomogła
w rozwoju zainteresowań i uzdolnień. Dzieci
pięcioletnie nabyły niezbędnych umiejętności
do pełnienia roli ucznia. W ramach projektu or‑
ganizowane były wycieczki edukacyjne m.in.
do teatru, ogrodu zoologicznego, Arboretum
w Rogowie, figloraju oraz do miasteczka św.
Mikołaja w Kołacinku. Dzieci w zależności od

uzdolnień miały możliwość podnoszenia swo‑
ich umiejętności i rozwijania inwencji twórczej
w plastyce, śpiewie, mowie, co było widocz‑
ne na uroczystościach takich jak Dzień Matki
i Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Jasełkach, Dniu
Dziecka, Przywitaniu Wiosny i innych. Rozwija‑
nie przez dzieci zdolności i umiejętności było
możliwe dzięki bogatemu wyposażeniu Punk‑
tów Przedszkolnych w pomoce dydaktyczne
dla nauczycieli i dzieci, materiały plastyczne,
instrumenty muzyczne. Wszystkie przedsta‑
wione działania przyniosły niespodziewa‑
ne efekty w rozwoju dzieci uczestniczących
w projekcie „Nasze Przedszkole”.
Fundacja Familijny Poznań jest pomysło‑
dawcą założeń projektu „Moje Przedszkole”.
Kwota przeznaczona na realizację projektu to
prawie półtora miliona złotych. Założenia do‑
tyczyły stworzenia równych szans edukacyj‑
nych dzieciom w wieku 3‑5 lat pochodzącym
z obszarów wiejskich poprzez otwarcie i pro‑
wadzenie 20 ośrodków przedszkolnych na
terenie woj. łódzkiego. Edukacją przedszkolną
objętych zostało 400 dzieci. Projekt miał na
celu upowszechnienie alternatywnych form
przedszkolnych oraz zmniejszenie nierówno‑
ści miedzy obszarami wiejskimi a miejskimi
w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej.
Projekt wspierał również rodziców, zwiększa‑
jąc ich szanse na godzenie życia zawodowe‑
go z rodzinnym, poprzez wydłużenie godzin
pracy placówek. Celem projektu było zarazem
włączenie rodziców w proces edukacji dziec‑
ka, promowanie zaangażowania kobiet jak
również mężczyzn w działania wychowawcze
i działalność przedszkolaka.

Przekazanie bochna chleba parze prezydenckiej

Dożynki Prezydenckie w Spale
W

ieńce dożynkowe z różnych regionów
Polski, tradycyjne obrzędy, mszę świę‑
tą, występy zespołów ludowych i lokalne
przysmaki. Oprócz tego tłumy gości, które
z trudem mieściła mała Spała koła Toma‑
szowa Mazowieckiego. Wszystko za sprawą
mających tam miejsce w dniu 16 września
Dożynek Prezydenckich.
Uroczystości dożynkowe odbyły się na
stadionie spalskiego Centralnego Ośrodka
Sportu. Zanim jednak barwny korowód dotarł

Przykłady te obrazują, że dotychczasowe
inicjatywy podejmowane i realizowane w wo‑
jewództwie łódzkim w ramach prac PO KL są
odpowiedzią na aktualne potrzeby pojawiają‑
ce się w edukacji przedszkolnej na obszarach
wiejskich. Wykorzystując środki unijne można
przyczynić się do zwiększania poziomu wie‑
dzy i nauczania najmłodszych mieszkańców
województwa łódzkiego. Inwestycja w czło‑
wieka przynosi wymierne korzyści, które przy‑
czynią się do dalszego rozwoju regionu. n
Bożena Wieczorek
Urząd Marszałkowski w Łodzi

powozami na stadion biskup łowicki Andrzej
F. Dziuba odprawił msze świętą, podczas któ‑
rej poświęcone zostały wieńce dożynkowe.
Podczas uroczystości Prezydent Bronisław
Komorowski dziękował rolnikom i ich rodzi‑
nom za trud, za owoce mądrej, wytrwałej pra‑
cy, która służy dobru całego narodu, dobru
wspólnemu.
W przeddzień dożynek wybrany został
najpiękniejszy wieniec. Wybór nie należał do
najłatwiejszych, a zwyciężyło województwo
dolnośląskie. – W każdym
z ziaren zawartych w tych
pięknych wieńcach z całej
Polski jest cząstka trudu
rolniczego, jest także cząstka marzenia o wsi polskiej,
która się modernizuje,
zmienia, z poszanowaniem
dla tradycji, z oparciem
o fundament doświadczeń
poprzednich pokoleń, o ten
fundament kultury narodowej – podkreślił prezydent
w przemówieniu podczas
uroczystości
dożynko‑
wych. n

Wieniec dożynkowy województwa łódzkiego
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Księgowo-prawne podstawy zarządzania
wiejską organizacją pozarządową
F

undacja Wspomagania Wsi organizuje warsztaty, których celem
jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowe‑
go zarządzania swoimi organizacjami w oparciu o obowiązujące
przepisy prawne i rachunkowe.
Warsztaty przeznaczone są dla CZŁONKÓW ZARZĄDÓW ORGANI‑
ZACJI POZARZĄDOWYCH (zarejestrowanych lub w trakcie rejestracji),
działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do
6000 mieszkańców. Warsztaty NIE są skierowane DO KSIĘGOWYCH.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, na warsztat przyjmujemy
po jednym przedstawicielu zarządu. Jednakże jeśli z danej organizacji
zgłosi się druga osoba, jej zgłoszenie zostanie umieszczone na liście
rezerwowej i jeśli zwolni się miejsce na liście głównej zostanie zapro‑
szona na warsztat.
Czego można będzie się nauczyć?
Program warsztatów zawiera podstawowe informacje niezbędne każ‑
dej organizacji społecznej do działania zgodnego z obowiązującymi
przepisami. Poruszymy w nim następujące zagadnienia dotyczące za‑
sad funkcjonowania organizacji pozarządowych:
• Tworzenie oraz działalność stowarzyszeń i fundacji w Polsce;
• Prowadzenie działalności nieodpłatnej/odpłatnej/gospodarczej
przez organizacje pozarządowe;
• Podstawowe zasady rachunkowe w organizacjach pozarządowych,
takie jak polityka rachunkowości i plan kont;
• Zasady podatkowe w organizacjach pozarządowych;
• Prowadzenie sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych;
• Źródła i sposoby pozyskiwania środków na działania organizacji po‑
zarządowych.

Jedynie uczestnicy biorący aktywny udział we wszystkich zajęciach
otrzymają zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.
Koszt udziału w warsztatach:
Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach ta‑
kie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa
kosztów dojazdu do miejsca realizacji warsztatu.
Gdzie i w jakich terminach będą odbywać się warsztaty?
Warsztaty odbywać się będą w Łowiczu w Ośrodku Doradztwa i Dosko‑
nalenia Kadr.
Data

Termin zamknięcia naboru
uczestników

29 listopada – 2 grudnia

22 października 2012

Szczegółowe informacje na stronie
www.fundacjawspomaganiawsi.pl
Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Monika Słotwińska‑Łychota
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1, lok. 1; 01‑022 Warszawa
e‑mail: mslotwinska@fww.org.pl
tel.: (+22) 636 25‑70 do 75
źródło: www.witrynawiejska.org.pl n

Z

akończył się wojewódzki etap konkursu
„Przyjazna wieś”. W tym roku aż 25 bene‑
ficjentów zgłosiło swoje projekty do oceny
i to one będą ubiegać się o miano tego naj‑
bardziej przyjaznego. Laureaci z naszego
województwa wezmą udział w konkursie
na szczeblu krajowym. n
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KALENDARIUM
1. 12‑14 października – V Targi Naturalnej
Żywności NATURA FOOD, Łódź
2. 15‑18 października – Wyjazd studyjny
do Wielkiej Brytanii na temat wpływu
energooszczędnego, naturalnego
budownictwa na ochronę środowiska
i rozwój obszarów wiejskich w woje‑
wództwie łódzkim
3. 17‑19 października – Szkolenie pn.
„Zrównoważony rozwój obszarów
wiejskich województwa łódzkiego na
obszarach chronionych i cennych przy‑
rodniczo”, Nieborów
4. 19 października – Forum Funduszy
Europejskich Województwa Łódzkiego,
Łódź
5. 24‑27 października – Tour Salon Targi
Regionów i Produktów Turystycznych,
Poznań
6. 19‑21 listopada – Europejskie Forum
Młodych Rolników, Bełchatów

Drugi nabór wniosków
na „Mój Rynek”
zakończony

D

o 13 września gminy zainteresowane
modernizacją targowisk mogły apli‑
kować o środki na ten cel. Poprzedni nabór
pozwolił na dofinansowanie 11 takich projek‑
tów. Natomiast w tym naborze 3 beneficjen‑
tów podjęło decyzję o przebudowie i wypo‑
sażeniu targowisk. n

Z

arząd Województwa Łódzkiego ogłasza
termin i miejsce składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach działania
„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwią‑
zanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnic‑
twa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów”
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007‑2013.
Wnioski aplikacyjne należy składać w Se‑
kretariacie Departamentu Funduszu Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskie‑
go w Łodzi, Piłsudskiego 12, pokój 216.
Województwo Łódzkie dysponuje kwotą
5 566 547,57 złotych limitu środków.
Nabór będzie trwać do dnia 25 paź‑
dziernika 2012 roku. n

CIOCIA POLECA
Dla zdrowia, dla urody, dla zabicia małego głodka. Do sałatki, deseru, dżemu
i kompotu. Jabłka. Owoce, które najczęściej goszczą w mojej kuchni. Zaraz po
tym, jak kończę „przygodę z malinami”.
Znanych jest ponad 10 tysięcy odmian jabłek. Trzeba przyznać, że ilość imponująca.
Rozróżnić je można po wielkości, kształcie, kolorze i smaku. Różne jest także ich zasto‑
sowanie w kuchni. Te soczyste, twarde i słodkie do których zaliczamy np. lobo, mekin‑
tosz, delikates czy ligol zjadamy głównie na surowo. Do pieczenia i gotowania, a także na
przetwory najlepiej nadają się takie jabłka jak antonówka czy reneta. Są kwaśne i szyb‑
ko się rozgotowują. Dodaję je czasem do potraw, które wymagają zakwaszenia (barszcz,
kapuśniak). Do wyboru mamy jeszcze te o pośrednich właściwościach – linda, cortland,
jonathan – jadamy je na surowo, ale doskonale nadają się do potraw i przetworów.
Co warto jeszcze wiedzieć o jabłkach:
•
Jabłka zawierają pektyny odpowiedzialne za oczyszczenie organizmu z sub‑
stancji trujących, za zmniejszenie wchłaniania cholesterolu dzięki czemu chro‑
nią przed miażdżycą i zawałem.
•
Zawarta w jabłkach witamina C wzmacnia układ odpornościowy (im kwaśniejsza
odmiana jabłek tym większa zawartość witaminy C).
•
Jabłkom zawdzięczamy przyswajanie wapnia przez organizm, dzięki czemu
wzmacniają nasze zęby, włosy i paznokcie.
•
Zawarty w jabłkach potas reguluje gospodarkę wodną w organizmie.
•
Suszone jabłka nie mają witamin, ale za to dużo błonnika regulującego pracę
przewodu pokarmowego.
A teraz przejdźmy do przyjemności. Jeśli jabłka, to musi być i szarlotka. W swoim
repertuarze mam jeden niezawodny przepis. Do przygotowania ciasta potrzebujemy:
3 szklanki mąki
1 margarynę
5 żółtek (białka wykorzystamy do piany)
2 łyżeczki proszku do pieczenia
0,5 szklanki cukru
2‑3 łyżki śmietany
Wszystkie składniki zagniatamy i po uzyskaniu jednolitej masy układamy część cia‑
sta na spodzie blachy, a resztę wkładamy do zamrażarki, aby łatwiej było zetrzeć ciasto
na tarce (będzie nam potrzebna do wykończenia ciasta). Przesmażone z odrobiną cukru
jabłka układamy na cieście (pamiętajmy o cynamonie). Na jabłkach ląduje ubita z białek
i pół szklanki cukru piana. Schłodzone wcześniej ciasto ścieramy na grubych oczkach
tarki, tak aby przykryło pianę z białek. Blacha z ciastem wędruje do piekarnika roz‑
grzanego do 180 stopni, na ok. 45 minut. Szarlotka podawana na ciepło z bitą śmietaną
i lodami, no cóż… po prostu mniam. Ilekroć zajadam się szarlotką przypominam sobie
wierszyk napisany przez znajomego.
Nie mam rączek ani główki
za to mam ogonek krótki,
który rośnie mi na czubku
byś się dziwił mały głupku.
I ostrzegam jabłkolubów,
że jak będą chcieli z nudów
wbić w mą skórkę swe zębiska
i zagarnąć mnie do pyska:
kwaśne jestem niesłychanie
i ogryzkiem w gardle stanę.
A szarlotka taka słodka n
Ciocia R.
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