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Szanowni Państwo,
publikacja, którą oddajemy w Wasze ręce 

jest częścią projektu Wielkopolskiego Sto-
warzyszenia Sołtysów pn.: „Aktywne kobiety 
wielkopolskich wsi”. Naszym celem jest wzrost 
udziału i roli kobiet wiejskich w życiu społeczno-
ekonomicznym lokalnych społeczności poprzez 
pozyskanie wiedzy i wzrost świadomości w za-
kresie: stereotypów płci, tradycyjnych ról kobiet 
w rodzinie i w społeczeństwie oraz barier ogra-
niczających uczestnictwo kobiet w rynku pracy 
czy edukacji. 

W ten sposób chcemy przyczyniać się do mobilizacji i zachęcenia 
kobiet z terenów wiejskich do większego uczestnictwa w życiu lokal-
nych społeczności poprzez wolontariat oraz zapoznanie z narzędziami 
i przykładami działań, które zmierzają w kierunku rozwoju przedsiębior-
czości.

Zachęcam do lektury publikacji gdzie przedstawiamy również kobie-
ty zasłużone w środowiskach wiejskich, mimo ograniczeń wynikających 
z płci, miejsca zamieszkania czy statusu ekonomicznego. Każda kobie-
ta niezależnie od wieku może dążyć do osiągnięcia sukcesów. „Liderki 
w spódnicach” stanowią potężny potencjał, który na szczęście zaczął 
się uwalniać i są już tego pozytywne efekty. To kobiety są coraz częściej 
faktycznymi liderkami procesów rozwojowych na obszarach wiejskich. 
Dzięki różnorakim umiejętnościom, talentom i ogromnej energii potrafią 
angażować do wspólnych działań lokalną społeczność. 

Mamy jeszcze wiele kobiet „do odkrycia”. Inspiracją dla nich i ich 
otoczenia niech będzie nasza publikacja. Zapewne niejeden czytelnik 
zmotywuje się do działania i przełamie stereotypowe bariery, które są 
największym zagrożeniem dla aktywności pań na wsi.

Dajemy więc swoiste „lekarstwo” na zmianę sposobu myślenia zarów-
no mężczyzn jak i kobiet. W ramach projektu spotkamy się na szkole-
niach, warsztatach oraz podczas debaty telewizyjnej.

Życzę więcej wiary we własne umiejętności i kompetencje gdyż ko-
biety wiejskie są opoką, na której można zbudować społeczeństwo oby-
watelskie.

Ireneusz Niewiarowski
Prezes Honorowy 

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów
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1. Dyskryminacja 
1.1 Co to jest dyskryminacja?

Dyskryminacja oznacza niesprawiedliwe traktowanie osoby ze wzglę-
du na jej domniemaną lub rzeczywistą przynależność do danej grupy. 
Może być wynikiem świadomego lub nieświadomego działania, co ozna-
cza, że liczy się dyskryminujący efekt a nie dobre lub złe intencje. 

Dyskryminacja polega na utrudnianiu dostępu do zasobów w posta-
ci edukacji czy pracy z powodu kilku lub więcej przyczyn, związanych 
z płcią, wiekiem, orientacją seksualną, pochodzeniem etnicznym lub 
narodowościowym, niepełnosprawnością oraz statusem społecznym 
czy ekonomicznym. Może ona przybierać formę utrudniania dostępu do 
określonych zasobów oraz niepodejmowania lub zaniechania działań 
przeciwdziałających utrudnianiu takiego dostępu. Ze względu na uwa-
runkowania dyskryminacji możemy wyróżnić dyskryminację bezpośred-
nią i pośrednią. 

Dyskryminacja bezpośrednia oznacza świadome, niesprawiedliwe 
traktowanie, wynikające z założenia, że dana osoba lub grupa osób nie 
zasługuje na takie same prawa jak inni członkowie społeczeństwa. Wy-
nika ona z uprzedzeń, najczęściej opartych na funkcjonujących w społe-
czeństwie stereotypach, mówiących, że osoby należące do mniejszości 
są mniej wartościowe i nie zasługują na szacunek. 

Dyskryminacja nie musi jednak być wynikiem świadomego przekona-
nia ale pozornie neutralnych decyzji lub działań, skutkiem których jest 
gorsze położenie grupy dyskryminowanej. W tym przypadku mówimy 
o dyskryminacji pośredniej. Nierówne traktowanie może więc być wyni-
kiem zarówno świadomego i aktywnego działania na niekorzyść określo-
nej osoby lub grupy jak i nieświadomej, biernej postawy, przejawiającej 
się lekceważeniem, bagatelizowaniem problemu lub niedostrzeganiem 
potrzeb określonej grupy społecznej.
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Schemat 1
Model dyskryminacji

przejawiającej się lekceważeniem, bagatelizowaniem problemu lub z2-

rzeganiem potrzeb określonej grupy społecznej.

Schemat 1
Model dyskryminacji

Źródło: Opracowanie własne

1.2 Stereotypy

Istotny  wpływ  na  zachowania  przejawiane  przez  ludzi  mają

stereotypy,  czyli  uogólnione  i  uproszczone  założenia,  że  wszystkie

osoby należące do danej grupy posiadają te same cechy. Stereotypy

płci  oznaczają  uogólnione  przekonania,  dotyczące  tego,  jakie  są

wszystkie  kobiety  i  wszyscy  mężczyźni.  Dotyczą  również  ról  z2-

sywanych  w  społeczeństwie  „kobiecym”  kobietom  i  męskim

„mężczyznom”  oraz  są  społecznie  podzielane.  Powstają  one  w
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UPRZEDZENIA

DYSKRYMINACJA

STEREOTYPY

Źródło:  Opracowanie własne

1.2 Stereotypy

Istotny wpływ na zachowania przejawiane przez ludzi mają ste-
reotypy, czyli uogólnione i uproszczone założenia, że wszystkie oso-
by należące do danej grupy posiadają te same cechy. Stereotypy płci 
oznaczają generalne przekonania, dotyczące tego, jakie są wszyst-
kie kobiety i wszyscy mężczyźni. Dotyczą również ról przypisywa-
nych w społeczeństwie „kobiecym” kobietom i męskim „mężczyznom” 
oraz są społecznie podzielane. Powstają one w procesie wychowania  
i socjalizacji, powodując powstawanie silnych emocji w związku  
z oceną cech przypisywanych danej grupie. Silny afekt skojarzony  
z osobą, której przypisuje się określone cechy może automatyczne po-
wodować niekontrolowane emocje i zachowania w stosunku do tej oso-
by. Może jednak zostać poddany częściowej kontroli i wtedy, pomimo 
uprzedzeń, zachowujemy się w sposób niedyskryminujący nikogo.
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Schemat 2
Matryca uprzedzeń i dyskryminacji

Uprzedzenia/
Dyskryminacja

Brak uprzedzeń/
Dyskryminacja

Uprzedzenia/
Brak dyskryminacji

Brak uprzedzeń/
Brak dyskryminacji

Źródło: Opracowanie własne

Stereotypy powodują powstanie odgórnych ocen i formułowania opi-
nii, które w sposób bardziej lub mniej subiektywny są potwierdzane przez 
nasz umysł. Jesteśmy głusi na inne informacje niż te, które skojarzyliśmy 
z osobą lub grupą, której nie lubimy. W gruncie rzeczy jednak nie ma 
w społeczeństwie grup w pełni jednorodnych, wszyscy są w pewien spo-
sób do siebie podobni oraz posiadają zróżnicowane cechy.

1.3 Walka z dyskryminacją 

Stereotypy są bardzo zakorzenione w społeczeństwie, gdyż uczymy 
się ich tak jak i pozytywnych norm i zachowań. Dlatego tak trudno jest 
z nimi walczyć. Aby przeciwdziałać dyskryminacji różnych grup, oprócz 
szeroko zakrojonych działań o charakterze prawnym konieczny jest pro-
ces zmian mentalności społecznej, poprzez:
- wzrost udziału grup dyskryminowanych w życiu społecznym  

i gospodarczym,
- realizacja kampanii społecznych powodująca zwiększone uczestnic-

two grup dyskryminowanych,
- egzekwowanie antydyskryminacyjnych przepisów prawa oraz piętno-

wanie przepisów dyskryminujących określone grupy,
- szerokie naświetlanie przypadków dyskryminacji,
- edukacja antydyskryminacyjna prowadzona na poziomie lokalnym  

i krajowym,
- wprowadzanie antydyskryminacyjnych programów nauczania.
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1.4 Dyskryminacja ze względu na płeć

U podłoża problemów związanych z niezrozumieniem lub błędną in-
terpretacją kwestii równości płci, leżą różnice pomiędzy pojęciem płci 
biologicznej i płci kulturowej. Definicje tych pojęć są przedmiotem badań 
współczesnych nauk społecznych. 

Termin płeć biologiczna (ang. sex) odnosi się do różnic wynikających 
z anatomicznej budowy ciała kobiet i mężczyzn. Dotyczy również funk-
cji reprodukcyjnych czy hormonalnych, zdeterminowanych biologicznie 
i niezależnych od czynników społecznych. Płeć kulturowa z kolei (ang. 
gender) określa płeć w kontekście społeczno-kulturowym. Obejmuje za-
chowania, postawy i motywy, które poszczególne społeczeństwa uwa-
żają za właściwe dla danej płci. Tak jak płeć biologiczna odnosi się do 
somatyki, tak płeć kulturowa odnosi się do psychiki człowieka.

Płeć kulturowa dotyczy więc społeczno-kulturowego zróżnicowania po-
między kobietami i mężczyznami. W przeciwieństwie do płci biologicznej, 
dotyczy cech nabytych oraz ról przypisywanych kobietom i mężczyznom, 
podzielanych przez ogół danego społeczeństwa. Co ważne, płeć kulturowa 
zmienia się w czasie i przestrzeni, co oznacza, że role przypisywane ko-
bietom i mężczyznom są kształtowane historycznie oraz zależą od szeroko 
rozumianych norm rządzących organizacją społeczeństwa.

Dyskryminacja ze względu na płeć oznacza wszelkie zróżnicowa-
nie, wyłączenie lub ograniczenie stosowane ze względu na płeć, któ-
re powoduje lub ma na celu uszczuplenie albo uniemożliwienie jed-
nej z płci przyznania, bądź korzystania na równi z drugą płcią z praw 
człowieka oraz podstawowych wolności w dziedzinach życia politycz-
nego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego, obywatelskiego  
i innych. Warto podkreślić, że definicja dyskryminacji płci dotyczy nie 
tylko kobiet, jak się powszechnie uważa. Zakaz dyskryminacji ze wzglę-
du na płeć, potwierdzony zarówno przez regulacje międzynarodowe, jak 
i polskie prawo, odnosi się zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. Jed-
nakże w Polsce, co potwierdzają liczne badania, analizy i raporty, grupą 
dyskryminowaną o wiele częściej są kobiety. Mówi się nawet, iż w Pol-
sce „dyskryminacja jest rodzaju żeńskiego”.
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Dyskryminacja ze względu na płeć może przejawiać się w formie dzia-
łań lub rozwiązań systemowych, prowadzących do dyskryminacji całej 
grupy kobiet lub mężczyzn oraz w formie dyskryminacji konkretnej osoby 
ze względu na jej płeć. Ma miejsce nie tylko wtedy gdy mężczyźni po-
dejmują działania dyskryminujące wobec kobiet lub kobiety w stosunku 
do mężczyzn. Mogą one dotyczyć również działań dyskryminujących po-
dejmowanych przez osoby w stosunku do przedstawicieli tej samej płci. 
Dyskryminacja ze względu na płeć związana jest ze stereotypami doty-
czącymi płci. Posługiwanie się stereotypami w relacji z konkretną osobą 
jest niesprawiedliwe i krzywdzące. 

Oprócz stereotypów źródłem dyskryminacji ze względu na płeć są 
społeczno-kulturowe role płci. Role te wynikają z odmiennych w różnych 
społeczeństwach wzorców kobiecości i męskości i są utrzymywane na 
mocy tzw. społecznego kontraktu płci. Społeczny kontrakt płci, to ze-
spół jawnych i ukrytych zasad, które w danym społeczeństwie określają 
relacje między płciami, przypisują kobietom i mężczyznom inny zakres 
pracy, obowiązków i powinności, określając jednocześnie ich wartość 
i prestiż z nimi związany. Elementem społecznego kontraktu płci jest od-
mienne wychowanie dziewcząt i chłopców, mające na celu przysposo-
bienie ich do pełnienia określonych, oczekiwanych przez społeczeństwo 
ról płciowych.

1.5 Rodzaje dyskryminacji

Ze względu na formę i nasilenie zjawiska dyskryminacji można wy-
różnić kilka jej form i rodzajów (poziomów dyskryminacji). Pierwszy po-
dział obejmuje dyskryminację bezpośrednią i pośrednią, o których już 
wspomniano. Z dyskryminacją bezpośrednią, ze względu na płeć mamy 
do czynienia wtedy, gdy dana osoba jest gorzej traktowana z powodu 
przynależności do określonej płci. Do dyskryminacji ze względu na płeć 
może dochodzić również wtedy, gdy płeć nie jest oficjalnym kryterium 
nierówności - np. wówczas, kiedy pozornie neutralne prawo, polityka czy 
praktyka dają negatywny efekt dla osób należących do określonej płci. 
Zachodzi również wtedy, kiedy na skutek pozornie neutralnego posta-
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nowienia, decyzji lub podjętego działania konkretna grupa pracowników 
zostaje poszkodowana, a przyczyną jest fakt przynależności do grupy 
społecznie chronionej. Mówimy wtedy o dyskryminacji pośredniej. 

Zjawiskiem szczególnie dotkliwym jest tzw. dyskryminacja wielokrot-
na. Jest to dyskryminacja danej osoby wynikająca z więcej niż jednej 
cechy (oprócz płci). Przejawia się gorszą sytuacją np. kobiet starszych, 
dyskryminowanych z powodu płci i wieku na rynku pracy, kobiet emi-
grantek, kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych oraz mieszkających na 
terenach wiejskich. Cechy będące powodem niesprawiedliwego trakto-
wania kumulują się, przyczyniając się do zwielokrotnionego pogorszenia 
sytuacji danej grupy.

Odmiennym rodzajem dyskryminacji jest molestowanie seksual-
ne. Kodeks pracy1 określa molestowanie seksualne jako zachowanie  
o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, które-
go celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie czy upo-
korzenie pracownika, stworzenie zastraszającej, wrogiej, poniżającej 
lub uwłaczającej atmosfery. Na zachowanie to mogą się składać fizycz-
ne, werbalne lub pozawerbalne elementy. Zachowania dyskryminujące 
mogą przybierać różnego rodzaju formy, o różnej sile oddziaływania. 
Można wyróżnić trzy poziomy dyskryminacji, obejmujące:
- jawną wrogość wobec przedstawicieli określonej grupy, 
- bezzasadne założenie o wyższości jednych ludzi nad drugimi,
- nieuwzględnianie istnienia osób z określonej grupy we własnym oto-

czeniu. 

1.6 Bariery równości płci

Kluczowym krokiem w walce z dyskryminacją płci jest poznanie  
i uwzględnienie przez społeczeństwo w realizacji działań na rzecz rów-
ności płci barier równości, które podobnie jak strategiczne cele równości 
sformułowane zostały przez Komisję Europejską w dokumencie „Plan 
działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006- 2010” . Do głównych 
barier równości płci należą:

1  Dz.U. 1974r. Nr 24, poz. 141
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- segregacja pozioma i pionowa rynku pracy, 
- różnice w płacach kobiet i mężczyzn, 
- mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy, 
- niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych, 
- niski udział kobiet w procesach podejmowania decyzji, 
- przemoc ze względu na płeć, 
- niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia, 
- niewystarczający system opieki przedszkolnej,
- stereotypy płci we wszystkich obszarach, 
- dyskryminacja wielokrotna, szczególnie w odniesieniu do kobiet star-

szych, imigrujących, niepełnosprawnych oraz należących do mniej-
szości etnicznych.
W Polsce bariery te widoczne są w wielu dziedzinach życia społeczno- 

-gospodarczego. Szczególnie uwidaczniają się w takich sektorach jak edu-
kacja, rynek pracy, przedsiębiorczość oraz integracja społeczna. W sekto-
rze edukacji bariery dotyczące równości płci występują zarówno na pozio-
mie podręczników szkolnych jak i w organizacji przestrzeni szkolnej oraz 
całego systemu oświaty. Kwestia zawartości podręczników szkolnych jest 
szczególnie istotna, gdyż oprócz edukacji merytorycznej kształtują one 
postawy dziewcząt i chłopców oraz wpływają na postrzeganie przez nich 
w przyszłości ról społecznych, które będą pełnić jako kobiety i mężczyźni. 
Do największych słabości podręczników szkolnych należą:
- stereotypowa zawartość podręczników; nie ma symetrii w pokazywaniu 

potknięć, niekompetencji w wypełnianiu ról przez kobiety i mężczyzn,
- członkowie rodzin i ich wzajemne relacje przedstawiane są na ogół 

w sposób tradycyjny i stereotypowy,
- w rodzinie szacunkiem, uwagą i szczególnymi względami darzy się 

ojców i synów,
- podstawowy status kobiety to status matki i gospodyni domowej, która 

spełnia w rodzinie funkcje opiekuńcze wychowawcze, kontrolne,
- podstawowym statusem ojca jest status zawodowy; mężczyźni rzad-

ko przedstawiani są w rolach rodzinnych,
- rola ojca wiąże się z wykonywaniem czynności na zewnątrz domu 

(atrakcyjne wyjścia, uczenie świata), natomiast do roli matki należy 
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wykonywanie czynności wewnątrz domu,
- w polskich podręcznikach wyraźnie brakuje zróżnicowania w obrazie 

rodzin; cechuje je uniformizm ekonomiczny i kulturowy,
- z podręczników płynie sygnał, iż chłopcy to kreatywność, niezależ-

ność, ambicja i rywalizacja, a dziewczęta to pilność, pracowitość, ule-
głość i przystosowanie,

- chłopcy są aktywni, zaangażowani, mają wiedzę, nawet pozaszkolną 
i pomysły; to im nauczyciele poświęcają więcej uwagi, zadają więcej 
pytań i zlecają problemowe zadania,

- dziewczynki ucieleśniają cechy wzorcowego, a więc zdyscyplinowa-
nego, zawsze przygotowanego ucznia: są pilne, solidne, pracowite, 
systematyczne i obowiązkowe,

- pokazując grupy rówieśnicze, autorzy stosują separację płci i narrację, 
opierają się na relacjach jednoimiennych, żeńskich, bądź męskich,

- nie ma zróżnicowania majątkowego; egalitaryzm nie dotyczy kobiet 
i mężczyzn; tu różnice ekonomiczne, różnice dochodu uważa się za 
naturalne,

- mężczyźni rządzą gospodarką, mają pełen dostęp do zasobów ryn-
ku pracy, a kobiety wykonują, i to na dodatek niekompetentnie, pod-
rzędne funkcje biurowe; kobiety, a także dziewczęta ukazywane są 
jako osoby, których zainteresowania ograniczają się do spraw urody 
i stroju,

- w rysunkach współczesnych oraz obrazach, rycinach i zdjęciach 
z dawniejszych epok, kobiety i mężczyźni nie są równo reprezento-
wani.
Na powyższe nakładają się często stereotypowe postawy nauczycieli 

oraz struktura szkolnictwa (feminizacja sektora), co zwłaszcza w pierw-
szych latach edukacji dziecka powoduje brak tzw. męskiej perspektywy. 
Organizacja przestrzeni szkolnej często bardziej odpowiada potrzebom 
chłopców niż dziewcząt – przykładem są tutaj boiska sportowe do gry 
w piłkę nożną. 

W sektorze rynku pracy nierówności dotyczące płci są niezwykle wi-
doczne. Przejawiają się w kilku wymiarach. Pierwszym z nich jest nieod-
płatna praca w domu oraz nierówny podział obowiązków domowych na 
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rzecz kobiet. Dodatkowo wiąże się z tym zjawiskiem niska ocena pracy 
domowej oraz niski w związku z tym prestiż kobiet. Duże obciążenie 
kobiet pracami domowymi oraz opieką nad dziećmi i osobami zależny-
mi, szczególnie w rodzinach wiejskich, przekłada się na stosunkowo niż-
szy udział kobiet w rynku pracy. W krajach Unii Europejskiej wskaźniki 
zatrudnienia kobiet są niższe niż mężczyzn. Również w Polsce niższą 
aktywność zawodową kobiet w stosunku do mężczyzn obserwujemy 
we wszystkich grupach wiekowych. Największe różnice dotyczą kobiet 
w wieku 55–59 lat – ze względu na różny wiek emerytalny kobiet i męż-
czyzn, a także w przedziałach 25–29 i 30–34 lata – ze względu na uro-
dzenie dziecka. 

Rynek pracy charakteryzuje się specyficznymi zjawiskami, dla któ-
rych stosowane jest kryterium płci. Należą tutaj segregacja pozioma  
i segregacja pionowa rynku pracy. Segregacja pozioma to zjawisko 
dominacji jednej z płci w określonych zawodach, czy działach gospo-
darki. Najbardziej sfeminizowane są sektory: ochrona zdrowia, opieka 
społeczna i edukacja, co jest związane z cechami społecznie przypisy-
wanymi kobietom (opiekuńczość, wrażliwość). Najbardziej zdominowa-
ne przez mężczyzn jest budownictwo. Zawody sfeminizowane są niżej 
opłacane w porównaniu z zawodami zdominowanymi przez mężczyzn. 
Segregacja pionowa rynku pracy wiąże się z hierarchią w sferze za-
trudnienia. Im wyższe stanowisko, tym częściej zajmowane jest przez 
mężczyzn. Jest to efekt płci, który łączy się z tzw. szklanymi zjawiska-
mi. Zarządzanie, podejmowanie decyzji i kontrola pozostają głównie  
w rękach mężczyzn. Na wyższych stanowiskach kierowniczych kobie-
ty stanowią wyraźną mniejszość. Segregacja pozioma i pionowa rynku 
pracy jest między innymi wynikiem panujących stereotypów płci, które 
powodują, że kobiety postrzegane są jako mniej dyspozycyjne, nieefek-
tywne i mniej wydajne jako pracownicy.

Segmentacja rynku pracy sprawia, że wiele kobiet pracuje w nisko 
opłacanych zawodach sfeminizowanych. Przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie kobiet brutto jest o około 20% niższe niż wynagrodzenie męż-
czyzn na tym samym stanowisku.
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Tabela 1
Szklane zjawiska

Termin Definicja

Szklane
ściany

Pojęcie opisujące sytuację, w której kobiety często 
pracują na stanowiskach peryferyjnych, pomocni-
czych, administracyjnych, wspierających. Z takich 
stanowisk o wiele trudniej jest awansować na sta-
nowiska kierownicze, centralne, które wiążą się  
z większym zakresem władzy i decyzyjności, jak  
i wyższymi zarobkami, a także większym prestiżem 
społecznym.

Szklane 
ruchome 
schody

Pojęcie opisujące sytuację, w której mężczyźni wy-
konując zawody stereotypowo postrzegane jako „ko-
biece”, awansują szybciej i zarabiają więcej od kobiet 
pracujących na tych samych stanowiskach, bądź wy-
konujących tę samą pracę.

Szklany  
sufit

Sytuacja, w której kobietom zbliżającym się do szczytu 
hierarchii pracowniczych w zakładach pracy coraz trud-
niej jest awansować, a najwyższe stanowiska decyzyj-
ne w firmach są najczęściej nieosiągalne. Przyczyną 
są bariery niewidoczne, tzn. niewynikające z przyczyn 
formalnych, ale ze stereotypów lub kultury organizacyj-
nej firmy, uniemożliwiające kobietom awans.

Lepkie
podłogi

Zjawisko opisujące pracę kobiet w zawodach o niskim 
prestiżu, niskich zarobkach i niewielkich możliwościach 
awansu, np. sprzątaczki.

Tokenizm

Pojęcie opisujące sytuację, w której obecność nielicz-
nych kobiet w grupach lub na stanowiskach zdomino-
wanych przez mężczyzn daje błędne złudzenie istnie-
jącej równości płci, a tym samym „zwalnia” grupę z od-
powiedzialności za rewizję swoich dyskryminujących 
postaw i zachowań.

Źródło: Opracowanie własne
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Przedsiębiorczość, jako forma aktywności kobiet na rynku pracy wy-
stępuje w mniejszej skali niż w odniesieniu do mężczyzn, chociaż wskaź-
nik firm prowadzonych przez kobiety jest stosunkowo wysoki, podobnie 
jak w innych krajach Europy środkowo-wschodniej. Wynika on jednak 
głównie z nieprzyjaznego dla kobiet rynku pracy, które nie mogąc uzy-
skać satysfakcjonującej pracy najemnej, tworzą miejsce pracy dla siebie 
we własnej firmie. Firmy te tworzone są w sektorach obsługowych (fry-
zjerki, kosmetyczki, księgowe). Przedsiębiorstwa prowadzone przez ko-
biety są na ogół niewielkie, w większości nie zatrudniają pracowników. 

Barierą aktywności kobiet, zarówno w sferze przedsiębiorczości jak 
i rynku pracy, jest trudność w godzeniu życia zawodowego i prywatnego. 
Oprócz mających tutaj niebagatelne znaczenie tradycyjnych ról pełnio-
nych przez kobiety w rodzinie, istotnym czynnikiem jest niedobór żłobków 
i przedszkoli, zwłaszcza na terenach wiejskich i w dużych miastach. 

Niekorzystne skutki podziałów na rynku pracy przekładają się na zna-
czące zjawisko ubożenia kobiet. W Polsce istnieje podział zawodów 
na „męskie” i „kobiece”. Jak już wspomniano, znaczenie tych drugich 
dla gospodarki jest mniejsze, a pracownicy są gorzej opłacani. Ponad-
to, upadkowi branż sfeminizowanych (np. przemysłu włókienniczego) 
w trakcie transformacji ekonomicznej nie towarzyszyły równie rozbudo-
wane programy osłon socjalnych jak w przypadku np. zatrudniającego 
głównie mężczyzn górnictwa. 

Bezrobocie w większym stopniu dotyczy kobiet i jest w ich przypadku 
bardziej długotrwałe. Kobiety podlegają częściej tzw. dyskryminacji wie-
lokrotnej – są dyskryminowane ze względu na wiek, np. prasowe oferty 
pracy bardzo wyraźnie ograniczają wiek poszukiwanych kandydatek, co 
sprzyja utrwalaniu się bezrobocia w tej grupie. Ze względu na zróżnico-
wanie wysokości emerytur, będące konsekwencją nierównych zarobków 
i różnego progu wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet, te ostatnie są 
bardziej zagrożone niedostatkiem w wieku podeszłym. 

Oprócz nieprzyjaznego dla kobiet rynku pracy na zjawisko ubożenia 
wpływa też samotne rodzicielstwo. Obecnie około jedna piąta rodzin to 
rodziny niepełne, z tego około 95% stanowią rodziny samotnych ma-
tek. Również w wyniku rozwodu następuje zmiana statusu materialne-



19

Aktywne kobiety wielkopolskich wsi

go kobiet na niższy. W sektorze integracji społecznej mamy również do 
czynienia ze zjawiskiem dziedziczenia biedy, oznaczającym uzależnie-
nie kolejnych pokoleń od systemu pomocy społecznej. Ubóstwo kobiet 
bywa konsekwencją problemów rodzinnych. Kobiety jako ofiary przemo-
cy domowej, uwalniając się od prześladowcy są często zmuszone do 
porzucenia domu i dorobku całego życia oraz do odbudowywania go od 
podstaw, także w kategoriach ekonomicznych.

1.7 Równość płci

Przeciwieństwem dyskryminacji i nierówności płci jest równość płci. 
Jest to stan, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą 
wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni 
równy dostęp do zasobów takich jak: środki finansowe, szanse rozwo-
ju, edukacja itp. Jest to również możliwość wyboru drogi życiowej bez 
ograniczeń stereotypów płci. Główne założenia równości płci obejmują 
następujące aspekty: 
- równość płci to przeciwieństwo nierówności płci, nie zaś nieuznawa-

nie różnic między płciami,
- różnice między kobietami i mężczyznami nie mogą być powodem nie-

równego traktowania,
- działania prorównościowe powinny być adresowane do kobiet  

i mężczyzn oraz powinny przyczyniać się do zmiany niekorzystnych 
relacji między płciami. 
Wspomniany wcześniej dokument „Plan działań na rzecz równości 

kobiet i mężczyzn 2006-2010” określa strategiczne cele na rzecz równo-
ści płci, które obejmują:
- równy stopień niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn,
- godzenie życia prywatnego i zawodowego,
- równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji,
- wykorzenianie wszelkich form przemocy ze względu na płeć,
- eliminowanie stereotypów związanych z płcią,
- propagowanie równości płci w stosunkach zewnętrznych oraz polityce 

rozwojowej.
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Działania na rzecz równości płci mogą przyjmować różne formy. Waż-
ne jest aby były podejmowane niejako na dwóch poziomach. Pierwszy 
poziom to sfera polityki głównego nurtu. Polityka równości płci (ang. gen-
der mainstreaming) oznacza, że tzw. perspektywa płci powinna zostać 
uwzględniona w głównym nurcie wszystkich procesów politycznych, stra-
tegii i działań, zarówno na etapie planowania jak i realizacji oraz ewalu-
acji. Również efekty działań powinny być ocenianie z perspektywy wpły-
wu na warunki życia kobiet i mężczyzn. Ma ona na celu przeciwdziałanie 
dyskryminacji i osiągnięcie faktycznej równości płci. 

Drugi poziom oznacza podejmowanie konkretnych działań (ang. 
specific actions). Mogą one przybierać formułę projektów i programów 
o charakterze i zasięgu lokalnym, zawierających działania pozytywne, 
wyrównawcze, mające na celu przyspieszenie zmian na rzecz równo-
ści poprzez udzielenie szczególnego wsparcia grupom znajdującym się 
w gorszym położeniu. Celem konkretnych działań jest przyspieszenie 
rzeczywistej zmiany społecznej.



Część II
Wsparcie działalności 

gospodarczej i społecznej 
kobiet na terenach wiejskich
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1. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bez-
robotne

Na terenach wiejskich problem bezrobocia dotyczy kobiet w większym 
stopniu niż mężczyzn. Ze względu na pełnione przez nie role społeczne 
oraz mało przyjazny rynek pracy podjęcie działalności gospodarczej na 
własny rachunek może być doskonałą alternatywą dla pracy najemnej. 
Jednym z funkcjonujących na rynku instrumentów walki z bezrobociem 
jest dotacja na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ze 
środków Funduszu Pracy. 

Odbiorcy dofinansowania to osoby bezrobotne, które nie posiadały 
zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed otrzy-
maniem dofinansowania lub w okresie do 2 lat, jeśli prowadziły działal-
ność w tej samej branży. Podmioty udzielające dofinansowania to powia-
towe urzędy pracy. Wniosek należy złożyć w PUP właściwym dla miej-
sca zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej przez bezrobotnego zamierzającego ubiegać 
się o dofinansowanie. Środki pochodzące z dofinansowania mogą zo-
stać przeznaczone na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, ma-
teriałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, 
pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych 
z podjęciem działalności gospodarczej. Wysokość dofinansowania okre-
ślona jest w umowie, nie wyższa jednak niż 6-krotna wysokość przecięt-
nego wynagrodzenia. Według stanu na 1 czerwca 2011 roku to kwota 20 
797,98 złotych.
Wniosek o dofinansowanie zawiera: 
- kwotę wnioskowanego dofinansowania,
- rodzaj działalności gospodarczej,
- symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Kla-

syfikacją Działalności2,
- kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodar-

czej oraz źródła ich finansowania,
- specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania,

2  Dz. U. 2007r. Nr 251 poz. 1885
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- proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania,
- załączniki.

Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie umowy zawar-
tej pomiędzy starostą i osobą bezrobotną. Szczegółowe informacje 
na temat dofinansowania działalności gospodarczej podejmowanej 
przez osoby bezrobotne znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 roku, w sprawie dokonywania 
z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia sta-
nowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bez-
robotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej3. 

2. Promocja przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki

Uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej spowodowało, że na rynku 
są dostępne również instrumenty wsparcia działalności gospodarczej 
finansowane z funduszy europejskich. Jednym z nich jest Europejski 
Fundusz Społeczny, z którego finansowanie dostępne jest w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. POKL, który jest programem 
kompleksowym, ma przyczynić się między innymi do aktywizacji spo-
łecznej i zawodowej różnych grup społecznych. Jednym z instrumen-
tów jest dotacja na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej 
w ramach Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości  
i samozatrudnienia. 

Dotacja przeznaczona jest dla osób bezrobotnych, które należą do 
jednej z poniższych grup:
- osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolej-

nych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, 
- kobiety, 
- osoby do 25 roku życia, 
- osoby niepełnosprawne, 
- osoby po 45 roku życia, 
- osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz 

3  Dz. U. 2011r. Nr 155 poz. 922
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mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć za-
trudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwie-
rzęcą. 
Kobiety, zwłaszcza wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy lub po 

przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci oraz zamieszku-
jące na terenach wiejskich są szczególnie wspierane w tym procesie. 

Zakres wsparcia osób podejmujących działalność gospodarczą  
w ramach Działania 6.2 jest szerszy niż wsparcie udzielane oso-
bom bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy, zarówno w wymia-
rze merytorycznym jak i finansowym. Ma ono charakter kompleksowy  
i obejmuje następujące instrumenty:
- usługi doradczo – szkoleniowe, pozwalające na zdobycie wiedzy  

z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
- środki na rozwój przedsiębiorczości w formie jednorazowej, bezzwrot-

nej dotacji,
- wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo – szkoleniowych  

o charakterze specjalistycznym, pomagające w prowadzeniu nowo-
powstałej firmy, 

- wsparcie pomostowe w postaci bezzwrotnej pomocy finansowej. 
Szkolenia i doradztwo dostępne są zarówno na etapie rozwijania 

pomysłu na biznes i tworzenia biznes planu, jak i po zarejestrowaniu 
działalności gospodarczej. Istotą pomostowego wsparcia finansowego, 
udzielanego na wniosek osoby podejmującej działalność gospodarczą, 
jest zapewnienie płynności firmy w pierwszym okresie. Może ono być 
przeznaczone na pokrycie kosztów ubezpieczenia społecznego lub in-
nych istotnych, stałych kosztów, związanych z działalnością. Wsparcie 
pomostowe wypłacane jest miesięcznie w kwocie nie większej niż rów-
nowartość minimalnego wynagrodzenia, przez okres do 6 miesięcy od 
dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej - według stanu na czerwiec 
2011 roku to kwota 1 386,00 złotych.

Środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności 
mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uzna-
nych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpo-
wiednio uzasadnionych przez uczestnika projektu, w tym m. in.: 
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- składniki majątku trwałego, 
-  wyposażenie, 
-  koszty prac remontowych i budowlanych, 
-  środki obrotowe, 

-  zakup strony internetowej. 
Finansowanie obejmuje 100% kosztów inwestycji i wynosi do 40 000 

złotych. Wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe, które będą podsta-
wą procesu produkcyjnego lub będą miały podlegać dalszemu obrotowi 
mogą stanowić maksymalnie 10% wartości dotacji. 

Procedura ubiegania się o dotację na podjęcie działalności gospodar-
czej w ramach Działania 6.2 POKL jest nieco bardziej skomplikowana 
i wymaga od potencjalnie zainteresowanych kobiet nieco wysiłku. 

Schemat 3
Schemat realizacji Działania 6.2 POKL 

w województwie wielkopolskim

- zakup strony internetowej. 

Finansowanie obejmuje 100% kosztów inwestycji i  wynosi do

40  000  zł. Wydatki  przeznaczone  na  aktywa  obrotowe,  które  będą

podstawą procesu produkcyjnego lub będą  miały podlegać  dalszemu

obrotowi mogą stanowić maksymalnie 10% wartości dotacji.  

Procedura  ubiegania  się  o  dotację  na  podjęcie  działalności

gospodarczej w ramach Działania 6.2 POKL, jest nieco bardziej skom-

plikowana i wymaga od potencjalnych zainteresowanych kobiet nieco

wysiłku. 

Schemat 3
Schemat realizacji Działania 6.2 POKL 

w województwie wielkopolskim

Źródło: Opracowane własne

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Poznaniu

Beneficjent

Uczestnik projektu

wdrażanie POKL
przyjmowanie i ocena wniosków
podpisywanie umów na realizację 
projektów 
promocja projektów 

składanie wniosków 
realizacja projektów
rekrutacja uczestników
udzielanie dotacji
świadczenie szkoleń i doradztwa
wypłata wsparcia pomostowego

zgłoszenie do projektu
podjęcie działalności gospodarczej
uczestnictwo w szkoleniach 
realizacja inwestycji związanej
z działalnością 
rozliczenie projektu
utrzymanie trwałości projektu
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Źródło: Opracowane własne

Przede wszystkim należy zapoznać się z systemem wdrażania Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Wielkopolsce. Instytucją odpowie-
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dzialną za przyjmowanie wniosków od beneficjentów jest Wojewódzki 
Urząd Pracy w Poznaniu. W przypadku Działania 6.2, osoby zaintere-
sowane uzyskaniem dotacji nie składają jednak wniosków bezpośrednio 
w WUP, gdyż Działanie to jest wdrażane poprzez indywidualne projekty, 
realizowane najczęściej przez organizacje pozarządowe, firmy szkole-
niowe, powiatowe urzędy pracy, jednostki samorządu terytorialnego i ich 
partnerstwa. To one przygotowują i realizują projekty, w oparciu o wcze-
śniej zbadane potrzeby osób potencjalnie zainteresowanych podjęciem 
działalności gospodarczej, pełniąc rolę beneficjenta POKL. 

Na etapie realizacji projektów organizacje te przeprowadzają rekruta-
cję uczestników projektów zainteresowanych uzyskaniem dotacji, pro-
wadzą dla nich szkolenia oraz wybierają w trybie konkursowym te osoby, 
które przygotowały najbardziej wiarygodne biznes plany.

Wsparcie inwestycyjne musi otrzymać minimum 60% uczestni-
ków danego projektu, jednakże beneficjent musi wykluczyć minimum 
20% uczestników, którzy są najsłabiej przygotowani do podjęcia dzia-
łalności gospodarczej. Rekrutacja do projektu odbywa się w oparciu  
o wcześniej przygotowane kryteria, na obszarze realizacji projektu.

Pełna lista organizacji realizujących projekt, do których mogą zgłaszać 
się osoby zainteresowane skorzystaniem z dotacji i wsparcia szkolenio-
wego oraz wytyczne dotyczące wdrażania Działania 6.2 POKL znajdują 
się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu: 
www.efs.wup.poznan.pl.

3. Wsparcie działalności gospodarczej ze środków Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest dedykowany polskiej wsi. 
Zawiera wiele instrumentów wsparcia, skierowanych do rolników, samo-
rządów lokalnych i społeczności wiejskich. Dwa spośród działań ukie-
runkowane są na rozwój przedsiębiorczości wiejskiej. Są to Działanie 
311 – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Działanie 
312 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Oba instrumenty mają na 
celu rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikację dochodów mieszkańców 
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terenów wiejskich oraz aktywizację zawodową. Skierowane są jednak do 
innych grup beneficjentów a oferowany zakres wsparcia nieco się różni. 

3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

O pomoc finansową w ramach Działania 311 mogą ubiegać się rolnicy 
i domownicy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków oraz małżonek lub małżonka rolnika. Warunkiem uzyskania pomocy 
jest zamieszkiwanie na terenach gmin wiejskich lub w miejscowościach 
poniżej 5 tysięcy mieszkańców w przypadku gmin miejskich lub miejsko-
wiejskich oraz nieukończenie 60 roku życia. Innym istotnym warunkiem 
jest ubezpieczenie w KRUS w pełnym zakresie oraz korzystanie z płat-
ności do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego 
posiadanego przez tego rolnika.

Zakres działalności gospodarczych, które może podjąć rolnik/rolnicz-
ka lub małżonek/ małżonka jest bardzo szeroki i obejmuje:
- usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

- usługi dla ludności,

- sprzedaż hurtową i detaliczną,

- rzemiosło lub rękodzielnictwo,

- roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne, 

- usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczyn-
kiem, w tym wynajmowanie pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprze-
daż posiłków domowych lub świadczenie innych usług związanych 
z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym, 

- usługi transportowe,

- usługi komunalne,

- przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

- magazynowanie lub przechowywanie towarów,

- wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy,

- rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne. 
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Ponieważ wyżej wymienione działalności określone są w dość ogólny 
sposób, przed przystąpieniem do planowania przedsięwzięcia, należy 
sprawdzić, czy działalność, która ma być podjęta została ujęta w szcze-
gółowym wykazie kategorii działalności gospodarczych wspieranych 
w ramach Działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 
wg. numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), który jest przed-
stawiony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania 
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej4. Realizacja nowego 
przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością poniesienia wielu kosztów. 
Część z tych kosztów podlega współfinansowaniu w ramach Działania 
311, jako tzw. koszty kwalifikowane. Zgodnie z przepisami do współfi-
nansowania kwalifikują się koszty:
- budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją nie-

mieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji tech-
nicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych po-
chodzących z rozbiórki,

- nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją 
istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji tech-
nicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych po-
chodzących z rozbiórki, 

- zagospodarowania terenu, 
- zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,
- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wspar-

ciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej,
- zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów oso-

bowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kie-
rowcą).
Częścią projektu mogą być również prace związane z przygotowaniem 

przedsięwzięcia, np. opracowanie dokumentacji technicznej, kosztory-
sów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów 
oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrolo-
4  Dz. U. 2007r. Nr 200, poz. 1442
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gicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, projektów tech-
nologicznych, opłat za patenty lub licencje, sprawowania nadzoru inwe-
storskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami 
budowlanymi. Jednakże należy zwrócić uwagę, aby ich wysokość nie 
przekraczała 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych. Innym ograni-
czeniem jest wartość zakupu pojazdów samochodowych służących do 
przewozu rzeczy lub osób, naczep lub przyczep. W tym przypadku koszty 
mogą być poniesione w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności po-
zostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych, jeżeli przedsięwzię-
cie dotyczy świadczenia wyłącznie usług transportowych.

W ramach Działania 311 pomoc udzielana jest do wysokości limitu, 
określonego dla jednego beneficjenta oraz dla programu i wynosi mak-
symalnie 100 tys. zł, lub 500 tys. zł, jeżeli wsparta działalność związana 
jest z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z bioga-
zu rolniczego. Dofinansowanie można otrzymać na kilka przedsięwzięć, 
jednakże nie może ono przekroczyć limitu dla Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. 

Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifi-
kowanych przedsięwzięcia. Ponieważ podatek od towarów i usług (VAT) 
nie jest kosztem kwalifikowanym, podstawą do wyliczenia kwoty dofi-
nansowania są poniesione koszty kwalifikowane netto. Dofinansowanie 
może zostać zwiększone do 80% kosztów kwalifikowanych w przypad-
ku, gdy w gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody spowodowane przez 

zdarzenia losowe. 
 Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać 

w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, właściwym dla lokalizacji gospodarstwa rolnego. Dla Wielkopolski 
jest to Oddział Regionalny w Poznaniu. Kolejność przyznawania pomocy 
odbywa się na podstawie wcześniej określonych wskaźników, obejmują-
cych: wielkość powierzchni gruntów rolnych gospodarstwa, podstawowy 
dochód podatkowy gminy, wielkość powierzchni gruntów rolnych położo-
nych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania, korzystanie ze wsparcia w ramach innych działań 
PROW. Stopień spełnienia poszczególnych kryteriów decyduje o liczbie 
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przyznanych punktów. Informację o kolejności rozpatrywania wniosków 
podawane są na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl). 

Wnioski spełniające wszystkie kryteria formalne oraz poprawne pod 
względem merytorycznym mogą być przyjęte do dofinansowania, któ-
re przyznawane jest na podstawie umowy. Na realizację przedsięwzię-
cia może być przyznana zaliczka, jednakże w tym wypadku konieczne 
jest przedstawienie gwarancji bankowej. W przypadku nie otrzymania 
zaliczki, dofinansowanie wypłacane jest jako refundacja wcześniej po-
niesionych kosztów, udokumentowanych oryginałami dokumentów księ-
gowych, przedstawianych wraz z wnioskiem o płatność.

W latach 2008 – 2011 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa przeprowadziła cztery nabory wniosków w ramach Działania 311. 
Podpisano około 8,8 tys. umów o dofinansowaniu inwestycji na łączną 
kwotę 760,6 mln zł, czyli około 55% budżetu przeznaczonego na taką 
pomoc z PROW 2007 - 2013. W 2011 roku na udzielenie pomocy w ra-
mach Działania 311 Agencja przeznaczyła około 365 milionów złotych.

3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Działanie 312 również służy wsparciu przedsiębiorczości jednak skie-
rowane jest do innych grup odbiorców. O pomoc mogą ubiegać się za-
równo osoby fizyczne jak i osoby prawne, podejmujące lub prowadzące 
działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego nieposiadające 
osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych prowadzące(y) dzia-
łalność gospodarczą. Pomoc obwarowana jest wieloma warunkami, 
z których najważniejszym jest warunek dotyczący statusu mikroprzed-
siębiorstwa. Innym warunkiem jest ubezpieczenie w ZUS, co oznacza, 
że z Działania 312 nie mogą korzystać osoby kwalifikujące się do wspar-
cia w ramach Działania 311. Ponadto wnioskodawca nie może ubiegać 
się o wsparcie, jeżeli w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złoże-
nie wniosku o przyznanie pomocy, przyznano mu pomoc inwestycyjną 
w ramach Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia, objętego Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, 
2007 – 2013.
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Wspierane przedsięwzięcie również musi spełnić wiele warunków, do 
których należą:
- opłacalność ekonomiczna,
- zgodność z przepisami prawa,
- miejsce zamieszkania przedsiębiorcy/siedziba firmy zlokalizowana na 

terenach wiejskich,
- biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy,
- operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicz-

nych,
- planowana wysokość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wy-

nosi powyżej 20 tys. zł.
Zakres wspieranych działalności gospodarczych jest podobny jak  

w  Działaniu 311 – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 
jednakże również w tym przypadku, należy sprawdzić czy planowana, 
bądź rozwijana działalność gospodarcza mieści się w szczegółowym 
wykazie kategorii działalności gospodarczych, wspieranych w ramach 
Działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, wg. numerów Pol-
skiej Klasyfikacji Działalności (PKD), który jest przedstawiony w za-
łączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania Tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw5. Wniosek o dofinansowanie działalności nie 
wymienionej w załączniku pierwszym nie będzie przyjęty do dofinanso-
wania, pomimo spełnienia pozostałych warunków.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z:
- budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją nie-

mieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudową, przebudową 
lub remontem połączonym z  modernizacją istniejących budynków 
mieszkalnych,

- zagospodarowaniem terenu,
- zakupem maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,
- zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wspar-

ciu podejmowanej lub  wykonywanej działalności gospodarczej,
5  Dz. U. 2008r. Nr 139, poz. 883
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- zakupem środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów 
osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie 
z kierowcą).
W przypadku zakupu pojazdów samochodowych służących do prze-

wozu towarów lub osób, naczep lub przyczep – dofinansowaniu podle-
gają koszty w wysokości nieprzekraczającej: 
- trzykrotności pozostałych wydatków inwestycyjnych – w przypadku 

działalności gospodarczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług 
transportowych, 

- równowartości pozostałych wydatków inwestycyjnych – w przypadku 
działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi 
transportowe.
Należy podkreślić, że zakres wsparcia nie obejmuje zakupu pojazdów 

przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze 
prowadzące działalność zarobkową w tym zakresie. Mogą one jednak 
realizować inwestycje innego typu, zgodnie z zasadami programu. Po-
nadto, podobnie jak w Działaniu 311, dofinansowaniu mogą podlegać 
koszty związane z realizacją prac przygotowawczych. 

Pomoc udzielana jest w formie refundacji poniesionych i udokumen-
towanych kosztów przedsięwzięcia. Dotacja pokrywa maksymalnie 50% 
poniesionych kosztów kwalifikowanych. Wielkość pomocy jest uzależ-
niona od wielkości inwestycji i liczby nowotworzonych miejsc pracy. Mak-
symalna dotacja udzielona jednemu beneficjentowi w okresie realizacji 
Programu nie może przekroczyć:
- 100 tys. zł – jeśli biznes plan przewiduje utworzenie 1 lub 2 miejsc 

pracy,
- 200 tys. zł – jeśli biznes plan przewiduje utworzenie 2-3 miejsc pracy,
- 300 tys. zł – gdy przewidziano utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić wzrost liczby 
miejsc pracy netto w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne. Etaty te 
muszą być utrzymane przez okres minimum 2 lat po dokonaniu ostatniej 
płatności przez ARiMR. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wnioskodaw-
cy, którzy spełniają wszystkie warunki mogą też tworzyć miejsca pracy 
dla siebie, poprzez samozatrudnienie. W tym przypadku wniosek skła-
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dany jest przez osobę nie prowadzącą działalności gospodarczej. Po 
podpisaniu umowy zobowiązana jest ona zarejestrować firmę zgodnie 
z wnioskiem.

W przypadku, gdy przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie działalności 
związanej z przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu produktów 
rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksymalna kwota pomocy 
wynosi 100 tys. zł, jeżeli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 
jednego miejsca pracy.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w od-
dziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wła-
ściwym dla miejsca lokalizacji przedsięwzięcia. Dla Wielkopolski jest to Od-
dział Regionalny w Poznaniu. Kolejność przyznawania pomocy odbywa się 
na podstawie wcześniej określonych kryteriów obejmujących: bezrobocie 
w powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, planowaną do utworze-
nia liczbę miejsc pracy. Stopień spełnienia poszczególnych kryteriów decy-
duje o liczbie przyznanych punktów. Informację o kolejności rozpatrywania 
wniosków podaje się na stronie internetowej ARiMR. Wnioski spełniające 
wszystkie kryteria formalne oraz poprawne pod względem merytorycznym 
mogą być przyjęte do dofinansowania, które przyznawane jest na podsta-
wie umowy. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana zaliczka, 
jednakże w tym wypadku konieczne jest przedstawienie gwarancji ban-
kowej. W przypadku nie otrzymania zaliczki, dofinansowanie wypłacane 
jest jako refundacja wcześniej poniesionych kosztów, udokumentowanych 
oryginałami dokumentów księgowych, przedstawianych wraz z wnioskiem  
o płatność.

W latach 2008-2011 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa przeprowadziła cztery nabory wniosków w ramach Działania 312. 
W wyniku przeprowadzonych w latach 2008-2010 naborów wniosków, 
dofinansowanie otrzymało prawie 5 tys. firm. Pomoc przyznana im na 
realizację projektów inwestycyjnych  przyczyniła się do utworzenia ok. 
10 tys. nowych miejsc pracy. W 2011 roku na udzielenie pomocy Agencja 
przeznaczyła około 2,5 miliarda złotych.
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3.3 Leader

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oprócz typowych instrumen-
tów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczości na 
wsi zawiera instrumenty sprzyjające integracji i aktywizacji środowisk 
lokalnych. Należy tu zaliczyć przede wszystkim Oś IV – Leader, w ra-
mach której realizowane jest Działanie 413 – Wsparcie lokalnych stra-
tegii rozwoju.

Integralną częścią wdrażania Osi IV PROW było utworzenie lokalnych 
grup działania. W Wielkopolsce w wyniku przyznanego finansowania 
funkcjonuje obecnie 31 LGD, obejmujących większość gmin. W ramach 
realizowanych lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich, lokalne 
grupy działania prowadzą nabór wniosków na dofinansowanie następu-
jących projektów:
- przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej przez rol-

ników i domowników w ramach Działania 311 – Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej,

- dofinansowanie powstawania i rozwoju mirkroprzedsiębiorstw w ra-
mach Działania 312 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

- dofinansowanie przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi obszarów 
wiejskich w ramach Działań 313, 322 i 323 – Odnowa i rozwój wsi,

- Wsparcie różnorodnych inicjatyw lokalnych za pomocą tzw. małych 
projektów.
O środki w ramach Działań 311 i 312 mogą się ubiegać uprawnieni 

beneficjenci, zamieszkujący na terenie działania określonej LGD. Wnio-
sek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się 
w terminie i w miejscu wskazanym w informacji o możliwości składania 
wniosków, która przekazywana jest poprzez lokalne grupy działania, za 
pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskie-
go na stronie internetowej www.umww.pl oraz w prasie o zasięgu obej-
mującym obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR).

Ocena wniosków jest w tym przypadku dwustopniowa. Oznacza to, 
że w pierwszym etapie odpowiednie organy LGD dokonują oceny złożo-
nych wniosków pod kątem zgodności projektów z lokalnymi kryteriami, 
określonymi w LSR. Jedynie wnioski odpowiadające kryteriom lokalnym 
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są przekazywane do dalszej oceny w Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. Tam ocena przebiega zgodnie z procedurą dla Działań 
311 i 312. Środki dostępne w ramach programu Leader stanowią do-
datkową pulę, a więc beneficjenci, którzy nie zdążyli złożyć wniosków 
w ramach zasadniczych naborów ogłaszanych corocznie przez ARiMR, 
mogą starać się o pozyskanie dofinansowania za pośrednictwem działa-
jących na ich terenie lokalnych grup działania.

3.4. Wsparcie działalności społecznej w ramach programu Leader

Doskonalą formą aktywizacji kobiet oraz całych społeczności lokalnych 
jest realizacja małych projektów. Jest to wyodrębniony rodzaj przedsię-
wzięć związanych z wdrażaniem lokalnych strategii rozwoju przez lokal-
ne grupy działania, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach działań Osi 3. Zakres małych projektów jest bardzo szeroki, 
służący realizacji różnorodnych celów związanych z podnoszeniem jako-
ści życia na terenach wiejskich. Zestawienie rodzajów i dopuszczalnych 
zakresów małych projektów przedstawia tabela 2.

Beneficjentami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowa-
nie małych projektów są osoby fizyczne, będące obywatelami państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, są pełnoletnie i posiadają zameldowa-
nie na pobyt stały lub prowadzą działalność gospodarczą na obszarze ob-
jętym lokalną strategią rozwoju. Wnioski mogą też składać osoby prawne 
albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym 
ustawy przyznają zdolność prawną. Należy tu przede wszystkim wymie-
nić fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze 
objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze. 

Kwota dofinansowania do małych projektów wynosi nie więcej niż 
25 000 zł na jeden mały projekt. Jednocześnie kwota pomocy nie może 
przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych. Jest również ograniczenie 
dla Programu, które wynosi 100 000 złotych dla jednego beneficjenta. 
Ogólna kwota na dofinansowanie małych projektów na danym terenie 
jest określona w każdej lokalnej strategii rozwoju. Zależy ona m.in. od 
liczby mieszkańców na obszarze LSR, dochodu podatkowego gminy, 
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wskaźnika przyjętego dla podziału środków finansowanych na realizacją 
działań w ramach LSR, preferencji lokalnych społeczności wyrażonych 
w drodze konsultacji społecznych lub innych prac nad opracowaniem 
dokumentu.

Tabela 2

Małe projekty w ramach LSR
Rodzaj projektu Zakres działań

podnoszenie świa-
domości społecz-
ności lokalnej

- organizacja szkoleń,
- organizacja innych przedsięwzięć o charakte-

rze edukacyjnym,
- organizacja warsztatów dla podmiotów z ob-

szaru objętego LSR.
podnoszenie jako-
ści życia społecz-
ności lokalnej na 
obszarze objętym 
LSR

- udostępnianie urządzeń i sprzętu komputero-
wego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiające-
go dostęp do Internetu,

- organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych 
lub sportowych.

rozwijanie aktyw-
ności społeczności 
lokalnej 

- promocja lokalnej twórczości kulturalnej z wy-
korzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kul-
turowego, historycznego lub przyrodniczego,

- kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów 
i zwyczajów,

- kultywowanie języka regionalnego i gwary,
- kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła.

rozwijanie turysty-
ki lub rekreacji na 
obszarze objętym 
LSR

- utworzenie lub zmodernizowanie bazy informa-
cji turystycznej,

- tworzenie stron internetowych, 
- przygotowanie i wydanie folderów oraz innych 

publikacji informacyjnych dotyczących obszaru 
objętego LSR,

- budowa, odbudowa lub oznakowanie małej 
infrastruktury turystycznej, w szczególności 
punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych 
lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego 
lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków 
rowerowych, szlaków konnych, ścieżek space-
rowych lub dydaktycznych. 
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zachowanie, od-
tworzenie, zabez-
pieczenie lub ozna-
kowanie cennego, 
lokalnego dziedzic-
twa krajobrazowego 
i przyrodniczego

- projekty dotyczące w szczególności obszarów 
objętych poszczególnymi formami ochrony 
przyrody,

- projekty dotyczące obszarów Natura 2000.

zachowanie lokal-
nego dziedzictwa 
kulturowego i histo-
rycznego 

- odbudowa albo odnowienie lub oznakowanie 
budowli lub obiektów małej architektury wpisa-
nych do rejestru zabytków lub objętych woje-
wódzką ewidencją zabytków,

- odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych 
budynków wpisanych do rejestru zabytków lub 
objętych wojewódzką ewidencją zabytków,

- remont lub wyposażenie muzeów,
- remont lub wyposażenie świetlic wiejskich.

inicjowanie powsta- 
wania, przetwarza-
nia lub wprowadza-
nia na rynek pro-
duktów i usług 

- produkty i usługi oparte na lokalnych zasobach,
- produkty i usługi w tradycyjnych sektorach go-

spodarki,
- produkty i usługi oparte na lokalnym dziedzic-

twie, w tym kulturowym, historycznym lub przy-
rodniczym,

- podnoszenie jakości produktów i usług opar-
tych na lokalnych zasobach.

wykorzystanie ener-
gii pochodzącej ze 
źródeł odnawial-
nych 

- projekty dotyczące wykorzystania energii od-
nawialnej w celu: 
o poprawienia warunków prowadzenia działal-

ności kulturalnej,
o poprawienia warunków prowadzenia działal-

ności gospodarczej,
o poprawienia warunków prowadzenia działal-

ności rolniczej.

Źródło: Opracowanie własne

4. Lokalne grupy rybackie w Wielkopolsce

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, podobnie jak Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, oprócz instrumentów typowych dla wspar-
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cia danego sektora gospodarki, zawiera instrumenty aktywizacji gospo-
darczej i społecznej osób zamieszkujących obszary – w tym przypadku 
– zależne od rybactwa. Szczególnie realizacja Osi 4 ma się przyczynić 
do włączenia partnerów społecznych i gospodarczych do planowania 
i wdrażania lokalnych inicjatyw, które pozwolą na rozwój oraz poprawę 
jakości życia lokalnych społeczności. W ramach lokalnych strategii roz-
woju obszarów rybackich dostępne są środki finansowe na realizowanie 
szeregu inwestycji i inicjatyw, m.in. w zakresie dywersyfikacji działalności 
gospodarczej oraz inwestycje na rzecz drobnej infrastruktury rybackiej.

Lokalne strategie rozwoju obszarów rybackich pozwalają na dofinan-
sowanie wielu rodzajów przedsięwzięć, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwraca-
nia pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 
4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą 
w Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 20136. W kontekście akty-
wizacji gospodarczej i społecznej kobiet wiejskich interesujące są dwa 
rodzaje wsparcia. Po pierwsze jest to możliwość uzyskania pomocy na 
realizację projektu polegającego na rozwoju usług na rzecz społeczno-
ści zamieszkującej obszary zależne od rybactwa poprzez podejmowanie 
i rozwój działalności gospodarczej w zakresie:
- konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli,
- naprawy i konserwacji statków i łodzi,
- handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 

samochodowymi, 
- działalności usługowej związanej z wyżywieniem,
- działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 

informatyki oraz działalności powiązanej, 
- działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego,
- działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych,
- opieki zdrowotnej,

6  Dz. U. 2009r. Nr 177, poz. 1371
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- działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej,
- naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego  

i domowego, 
- wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.

Pomoc na realizację tego typu przedsięwzięć udzielana jest w formie 
zwrotu kosztów kwalifikowanych w wysokości do 60 % tych kosztów. 
Jednocześnie pomoc nie może przekroczyć limitu, który w okresie re-
alizacji Programu wynosi 400 000 złotych na jednego beneficjenta,  
z tym, że pomoc na dofinansowanie jednego projektu nie może przekro-
czyć 200 000 złotych.

W ramach Osi 4 PO Ryby, organizacje pozarządowe i samorządy 
mogą także uzyskać pomoc na realizację projektów w zakresie wzmoc-
nienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych 
od rybactwa. Obejmuje ona przedsięwzięcia w zakresie:
- adaptacji i wyposażenia miejsc, w których będą świadczone usługi 

dostępu do sieci Internet,
- poprawy funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, prze-

budowę, remont lub odbudowę obiektów małej architektury, służących 
wykonywaniu działalności związanej z tym transportem,

- rewitalizacji miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu 
polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, 
placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków 
i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, spor-
towe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu,

- remontu, odbudowy lub przebudowy obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, 

- organizowania kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, 
- budowy, remontu lub przebudowy małej infrastruktury turystycznej, 

w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc 
wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla węd-
karzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami 
dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją, 

- dostosowania obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, 
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- tworzenia muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów ma-
jących na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obycza-
jów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi, 

- promocją obszaru objętego lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich.
Pomoc na realizację powyższych przedsięwzięć może być udzielona 

do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Również w tym przypadku 
obwiązują limity dla Programu na poziomie 2 000 000 złotych na jednego 
beneficjenta, z tym, że pomoc na jeden projekt nie może przekroczyć 
1 000 000 złotych.

5. Agroturystyka

Jedną z form aktywizacji kobiet z obszarów wiejskich jest agrotury-
styka. Brak jest jednej definicji agroturystyki, tym nie mniej jest to forma 
turystyki charakteryzująca się kilkoma cechami. Należą do nich: 
- świadczenie usług turystycznych na terenach wiejskich, w związku 

z prowadzoną działalnością rolniczą,
- wykorzystywanie do świadczenia usług turystycznych pokoi i pomiesz-

czeń w budynkach mieszkalnych i zaadaptowanych na cele turystycz-
ne budynkach gospodarskich,

- realizacja usług osobiście przez właścicieli gospodarstwa rolnego,
- wykorzystanie w budowie oferty agroturystycznej lokalnych zasobów 

przyrody ożywionej oraz nieożywionej. 
Koncepcja agroturystyki opiera się więc na świadczeniu usług tury-

stycznych przez rolnika w obrębie gospodarstwa rolnego. W oparciu  
o gospodarstwo oraz jego zasoby kształtowana jest unikatowa oferta lub 
produkt turystyczny. Warto podkreślić, że wraz z rozwojem rynku usług 
agroturystycznych konsumenci mają coraz większe wymagania w sto-
sunku do tego produktu. Właściwie w dzisiejszej dobie produkt typu „noc-
leg + wyżywienie” nie jest już wystarczający, aby skutecznie zaspokoić 
wymagania klientów usług agroturystycznych. Dlatego też, powinien on 
być bardziej kompleksowy i obejmować szereg innych usług dostarcza-
nych przez gospodarstwo rolne i jego otoczenie.
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Istotą kompleksowych produktów turystycznych jest zaspokajanie 
różnorodnych potrzeb klientów. Zwykle, jeżeli turyści wybierają odpoczy-
nek w gospodarstwie agroturystycznym, kierują się uzyskaniem korzyści 
o charakterze poznawczym, zdrowotnym, sentymentalnym lub wypo-
czynkowym.

Zaspokojenie potrzeb poznawczych to przede wszystkim możliwość 
obcowania z wsią, poznanie specyfiki pracy gospodarstwa rolnego, pro-
dukcji rolnej oraz chwu zwierząt ale także poznanie innej kultury i sposo-
bu życia rdzennych mieszkańców wsi. Potrzeby zdrowotne przejawiają 
się dążeniem do korzystania ze zdrowej, produkowanej w sposób na-
turalny żywności. Dlatego atrakcyjnym urozmaiceniem oferty gospodar-
stwa agroturystycznego jest wyżywienie oparte na żywności tradycyjnej, 
ekologicznej oraz produktach regionalnych. Dużym uznaniem cieszą się 
własne sery, wędliny, konfitury czy własnoręcznie pieczony przez go-
spodynię chleb. Potrzeby w zakresie wypoczynku mogą być najbardziej 
zróżnicowane. Jedni bowiem będą szukali ciszy, spokoju, sielskości, inni 
natomiast preferują czynny wypoczynek np. jazdę konną, rowery, pły-
wanie. Warto określić, jakie potrzeby chcemy zaspokajać we własnym 
gospodarstwie rolnym i kierować ofertę do określonej grupy klientów – 
segmentu rynku. Potrzeby sentymentalne natomiast wiążą się z chęcią 
powrotu do konkretnego miejsca lub regionu jako miejsca pochodzenia 
lub miejsca, z którym klienci mają pozytywne skojarzenia z przeszłości.

Określenie docelowego segmentu klientów jest bardzo istotne, nie tyl-
ko dlatego, aby dostosować ofertę uzupełniającą. Równie ważne jest 
zapewnienie wypoczynku w określonym standardzie. Niektórzy będą 
bowiem preferowali dobrze wyposażone mieszkania, inni – wrażliwi ce-
nowo – docenią podstawową ofertę noclegu z wyżywieniem. 

Pojęciem związanym z agroturystyką jest turystyka wiejska. Często po-
jęcia te używane są zamiennie, jednakże ze względów pewnych uwarun-
kowań prawnych należy je rozdzielić. Turystyka wiejska oczywiście kojarzy 
się z wsią, zwłaszcza turystom z dużych miast. Usługi tego typu najczę-
ściej oferowane są przez regularne przedsiębiorstwa turystyczne, które 
podlegają przepisom prawnym związanym z działalnością gospodarczą 
oraz wielu przepisom branżowym dotyczącym turystki czy gastronomii.
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Agroturystykę z kolei, należy rozumieć jako świadczenie usług tury-
stycznych przez rolników w swoich gospodarstwach. Artykuł 3 Ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej7 mówi iż: przepisów ustawy nie 
stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw 
rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, le-
śnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników 
pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach 
rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Tak więc każda 
osoba, która w myśl prawa jest rolnikiem i przeznacza do osobistego 
użytkowania turystów nie więcej niż 5 pokoi, nie prowadzi działalności 
gospodarczej, a w związku z tym nie ponosi żadnych obciążeń podatko-
wych lub z zakresu ubezpieczeń społecznych z tego tytułu. Jest to bar-
dzo wygodne dla rolników, gdyż nie wymaga rejestrowania działalności 
gospodarczej, co znacznie ogranicza czynności biurokratyczne w związ-
ku ze świadczeniem usług agroturystycznych. Działalność ta jest jednak 
doskonałym źródłem dodatkowego dochodu w gospodarstwie oraz po-
zwala wykorzystać naturalne zasoby i zdolności i/lub zainteresowania 
członków gospodarstwa rolniczego.

6. Wolontariat

Rok 2011 jest Europejskim Rokiem Wolontariatu. Dlatego też war-
to wspomnieć, że wolontariat jest doskonałą formą aktywizacji kobiet. 
W ostatnich latach obserwuje się zwiększone zainteresowanie wolon-
tariatem wśród różnych grup społecznych. Wzrastająca liczba ochotni-
ków odnajduje się w działalności wolontariackiej na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz instytucji publicznych. Zapotrzebowanie na pra-
cę społeczną rośnie wraz z rozwojem trzeciego sektora. Z pewnością 
duże znaczenie w rozwoju wolontariatu miało przyjęcie regulacji prawnej 
w postaci Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie8. O wolontariacie mówi Dział III Ustawy. 

W szczególności w ustawie uregulowano zarówno ogólne zasady 
świadczenia pracy przez wolontariuszy jak i szczegółowe przepisy okre-
7  Dz. U. 2004r. Nr 173, poz. 1807
8  Dz. U. 2003r. Nr 96, poz. 873
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ślające prawa i obowiązki wolontariuszy oraz organizacji, na rzecz któ-
rych wykonują oni nieodpłatną pracę. Przede wszystkim należy zwrócić 
uwagę, że wolontariusze mogą wykonywać na określonych zasadach 
pracę na rzecz organizacji pozarządowych, organów administracji pu-
blicznej i organów im podległych w zakresie ich działalności statutowej. 
Praca wolontariuszy nie dotyczy świadczeń związanych z działalnością 
gospodarczą, bez względu na to czy świadczona jest na rzecz przed-
siębiorstw czy też innych podmiotów. Działalność wolontariuszy dotyczy 
zarówno pracy wykonywanej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jak 
i organizacji międzynarodowych. Warto podkreślić, że członkowie sto-
warzyszeń mogą również pracować społecznie na rzecz stowarzyszeń, 
których są członkami. Warunkiem wykonywania pracy przez wolontariu-
sza jest posiadanie przez niego odpowiednich kwalifikacji oraz musi on 
spełniać inne wymagania określone prawem, do wykonywania danego 
rodzaju pracy.

Jednym z istotnych przepisów regulujących współpracę pomiędzy wo-
lontariuszem a organizacją pozarządową jest obowiązek zawarcia sto-
sownego porozumienia. Porozumienie takie określa przede wszystkim 
zakres, sposób i czas wykonywania pracy przez wolontariusza. Powinno 
ono zawierać także postanowienie o możliwości jego rozwiązania. Jed-
nym z praw wolontariusza jest możliwość uzyskania na piśmie zarówno 
zaświadczenia jak i opinii o wykonaniu przez niego określonych świad-
czeń. Ma to tym większe znaczenie, szczególnie dla osób nie posia-
dających doświadczenia zawodowego, np. ludzi młodych bądź kobiet 
powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub 
wychowaniem dziecka. Pracodawcy chętniej zatrudniają osoby aktywne, 
mogące wykazać się działalnością społeczną na rzecz potrzebujących. 

Organizacja korzystająca z pomocy wolontariusza ma obowiązek po-
informować go o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach 
oraz zapewnić dostępność tych informacji. Szczególne ważne dla wolon-
tariuszy są informacje dotyczące ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa 
związanego z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony 
przed zagrożeniami. Korzystająca z pracy wolontariusza organizacja jest 
ponadto zobowiązana do:
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- zapewnienia wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy,

- pokrycia kosztów podróży służbowych i diet na zasadach dotyczących 
pracowników.
Wolontariusz może uzyskać także prawo do pokrywania innych 

niezbędnych kosztów związanych z nieodpłatną pracą. Organizacja 
może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywa-
nych przez nich świadczeń, określonych w porozumieniu. Inne świad-
czenia, które mogą przysługiwać wolontariuszowi zgodnie z Ustawą 
to świadczenia zdrowotne oraz - w przypadku pracy trwającej ponad  
30 dni - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Warto zauważyć, że pomimo licznych zobowiązań wynikających  
z zawartego porozumienia organizacje odnoszą również korzyści  
z pracy wolontariuszy. Po pierwsze jest to oczywiście wartość nieod-
płatnej pracy. Po drugie są to korzyści w podatkowe, gdyż wydatki na 
cele związane z pokryciem obowiązkowych kosztów pracy wolontariu-
szy stanowią koszty prowadzenia działalności statutowej organizacji po-
zarządowych. Wartość świadczeń wolontariuszy nie stanowi darowizny 
na rzecz korzystającego, więc nie ma konieczności opodatkowania tych 
usług zgodnie z przepisami podatkowymi.

Wolontariat jest nie tylko dobrym pomysłem na spędzenie wolnego 
czasu. Często daje możliwość zdobycia lub uaktualnienia doświad-
czenia zawodowego, nabycia nowych kwalifikacji i umiejętności, także  
z gatunku tych niematerialnych. Bardzo ważna jest umiejętność współ-
pracy w zespole, planowania czasu, angażowania innych w sprawy waż-
ne dla lokalnych społeczności. Nie bez znaczenia jest też po prostu moż-
liwość zrobienia czegoś pozytywnego dla innych, co może być źródłem 
osobistej satysfakcji i samospełnienia.

Każdy moment jest dobry na podjęcie działalności wolontariackiej, 
w trakcie której chętni poświęcą wolny czas, wiedzę i umiejętności wy-
branym osobom, grupom społecznym, organizacjom czy instytucjom. 
Wolontariuszem jest każdy, kto ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonu-
je świadczenia, na zasadach określonych w Ustawie. Warto zauważyć, 
że wolontariuszami mogą być także osoby bezrobotne – wykonywanie 
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przez nie świadczeń nie powoduje utraty statusu bezrobotnego i prawa 
do zasiłku.

W kontekście ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, wolontariusz może pracować tylko na rzecz organizacji pozarzą-
dowych i instytucji publicznych. W praktyce pojęcie wolontariatu stoso-
wane jest szerzej i obejmuje także takie formy jak:
- wolontariat w sektorze prywatnym,
- wolontariat pracowniczy,
- aktywność członków organizacji,
- pracę asystentów społecznych,
- pracę społeczną bez pośrednictwa instytucjonalnego.

Wolontariat można więc określić też mianem działalności społecznej 
lub aktywności obywatelskiej. Formy aktywności wolontariuszy są róż-
norodne. Można do nich zaliczyć między innymi: kontakty z urzędnikami 
i politykami, podpisywanie petycji, protesty i demonstracje, udział w ze-
braniach, akcje i działania nieformalne, realizacje projektów na rzecz 
społeczności lokalnych i inne. Obszernym przykładem spektrum działań 
społecznych podejmowanych przez kobiety zajmiemy się w części III pu-
blikacji.
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Bernadeta Biała
Rolniczka
Sołtyska wsi Strzyżew
Miejscowość: Strzyżew
Gmina: Sieroszewice 
Powiat: ostrowski

Wspólnie ku nowym inicjatywom
Pani Bernadeta jest jedną z najbardziej aktywnych osób w swoim śro-

dowisku. Jako radna Rady Gminy i sołtyska wspólnie z radą sołecką 
i mieszkańcami podejmuje różnego rodzaju inicjatywy, wspólnie roz-
wiązuje problemy, jest ogniwem łączącym samorząd wiejski z władzami 
gminy i powiatu. W wyniku jej zaangażowania udało się przeprowadzić 
wiele inwestycji: między innymi wybudowano parking, przygotowano sal-
kę środowiskową, dokonano rozbiórki starej szkoły a cegłę oczyszczono 
i wykorzystano do budowy sceny koncertowej. W wiele tych prac udało 
się włączyć mieszkańców, co przyczyniło się do osiągnięcia znacznie 
lepszych rezultatów.

Z kulturą na TY
Jednym z ważnych pól działalności pani Bernadety jest kultura. Bar-

dzo mocno zaangażowana jest w organizację imprez lokalnych, śro-
dowiskowych i promowanie działalności kulturalnej wsi Strzyżew. Brała 
czynny udział w zorganizowaniu obchodów 700-lecia wsi oraz zorga-
nizowaniu uroczystości obchodów 150–lecia Szkoły Podstawowej. 
Podczas uroczystośi  wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej 
szkoły. Dzięki nadaniu jej dużego prestiżu, w uroczystościach udział 
wzięła ówczesna Minister Edukacji Narodowej, pani Krystyna Łybac-
ka. Ponadto pani Bernadeta jest inicjatorką wielu imprez kulturalnych, 
które na stałe zagościły w kalendarzu lokalnej społeczności. Są to: bale 
sylwestrowe, wieczorki karnawałowe, walentynki, Dzień Kobiet, podko-
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ziołek, Święto Konstytucji 3 Maja, festyny, dożynki wiejskie i gminne, 
Święto Niepodległości, inne.

Pani Bernadeta przyczyniła się do powstania przychodni lekarza ro-
dzinnego i kącika internetowego w filii biblioteki publicznej. Dzięki jej ini-
cjatywie udało się zakupić komputery i biurka. Angażuje się też w działal-
ność edukacyjną. Była organizatorką licznych szkoleń dla rolników z za-
kresu odnowy wsi i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz prowadze-
nia gospodarstw rolnych. Zorganizowała kurs tańca dla mieszkańców 
wsi. Uczestniczyła w pracach planistycznych - należy do grupy lokalnej, 
która opracowała „Plan rozwoju miejscowości Strzyżew”.

Sala OSP dla wszystkich
Dzięki inicjatywie pani Bernadety możliwa była realizacja wielu waż-

nych dla społeczności lokalnej projektów. Należy do nich np.: „Remont 
i modernizacja sali OSP w Strzyżewie”. Obiekt służy mieszkańcom wsi, 
najczęstszymi jednak użytkownikami jest młodzież i dzieci. Organizowa-
ne są tam liczne imprezy kulturalne, zabawy, uroczystości rodzinne itp. 
Na uwagę zasługuje fakt, że został on zrealizowany przy współudziale 
budżetu gminy i mieszkańców, którzy włożyli pracę społeczną wartą po-
nad 30 tysięcy złotych. Pani Bernadeta nie tylko była pomysłodawczy-
nią projektu ale również koordynowała i nadzorowała wszystkie prace. 
Przedsięwzięcie realizowano w 2006 roku.
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Wokół sceny koncertowej
Kolejnym przedsięwzięciem koordynowanym przez panią Bernadetę 

była budowa sceny koncertowej oraz przygotowanie zaplecza i placu do 
imprez plenerowych. Celem tego projektu, tak jak i innych było podnie-
sienie jakości życia mieszkańców, zaspokojenie ich potrzeb społecznych 
i kulturalnych. Wartość projektu wyniosła 170 000 złotych, w tym udział 
gminy to 60 000 złotych a udział mieszkańców wniesiony w formie go-
tówkowej i pracy społecznej aż 110 000 złotych. Przedsięwzięcie zreali-
zowano w latach 2005–2009.

Uroczyste dożynki
Ważnym elementem życia społeczności lokalnej są „Dożynki gminne 

- plon niesiemy plon”. Szczególnie uroczyście były obchodzone w 2011 
roku. Całość przedsięwzięcia kosztowała 65 000 złotych. Również i tym 
razem pani Bernadecie udało się zaangażować mieszkańców. Realizacja 
projektu polegała na przygotowaniu części artystycznej i zabawy tanecz-
nej, organizacji logistyki i wyżywienia. Pani Bernadeta pełniła rolę koor-
dynatora dożynek. Ogółem w uroczystości wzięło udział 4 000 osób.

Bogactwo zasług 
Za działalność społeczną i samorządową pani Bernadeta otrzymała 

liczne odznaczenia i wyróżnienia: Brązowy Krzyż Zasługi, za zasługi 
w działalności samorządowej (2005), Odznakę za zasługi dla Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 
(2000), Odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” (2010). 

Jako sołtys i radna pani Bernadeta prawidłowo i rzetelnie wykonuje 
swoje obowiązki. Posiada ogromną akceptację w swoim środowisku, jest 
bardzo lubiana, cieszy się dużym autorytetem. Cały czas jest aktywna 
zawodowo – prowadzi wraz mężem gospodarstwo rolne o powierzchni 
15,56 ha. Była członkiem komitetu telefonizacji wsi Strzyżew i komite-
tu budowy wodociągu. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Komitetu 
Rodzicielskiego, jest też członkiem Stowarzyszenia Sołtysów Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
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Apolonia Dykcik
Prezes Stowarzyszenia 
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Miejscowość: Krobia
Gmina: Krobia
Powiat: gostyński

  
 

Od aktywnej nastolatki do czynnej kobiety
Pani Apolonia była osobą aktywną już jako nastolatka. Należała 

do kółka tanecznego i matematycznego. Największą frajdę sprawia-
ło jej czytanie książek, które uwielbia do dziś. Na wiele lat pochłonę-
ła ją praca zawodowa, w której odniosła sukcesy, obejmując 1978 
roku stanowisko naczelnika oddziału Poczty Polskiej w Krobi. Dru-
gą pasją było życie rodzinne. Kiedy pani Apolonia zakończyła pra-
cę zawodową a dzieci usamodzielniły się, zostało zbyt dużo wolnego 
czasu, z którym nie wiedziała co zrobić. Przełomem okazały się spo-
tkania organizowane we wrześniu 2009 roku przez Stowarzysze-
nie Dziecko z Gostynia oraz Burmistrza Krobi, dotyczące powołania  
w Krobi Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na początku było około dwu-
dziestu zainteresowanych. W październiku 2009 roku został zawiązany 
komitet założycielski Stowarzyszenia UTW, którego prezesem została 
właśnie Apolonia Dykcik.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Początki były trudne, jednak nie zniechęciły pani Apolonii do działania. 

Udało jej się zaktywizować osoby w wieku „50+” z Gminy Krobia. Pierwszy 
realizowany przez nią projekt pn.: „Ruch to życie, życie to ruch”, otrzymał 
dotację od Gminy Krobia w ramach otwartego konkursu ofert na realiza-
cję zadań publicznych. W ramach projektu zrealizowano zajęcia z zakre-
su gimnastyki rehabilitacyjnej, które dzięki uprzejmości dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Krobi odbywały się na sali gimnastycznej tejże szkoły.
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Wiele pomysłów i nowe projekty
Pani Apolonia wraz z innymi członkami Stowarzyszenia aktywnie 

poszukuje środków finansowych na dofinansowanie działalności statu-
towej. Jednym z projektów, który otrzymał dofinansowanie był projekt 
”Otwórz drzwi – świat jest dla Ciebie” w ramach programu „Działaj Lo-
kalnie”. Dotacja w wysokości 6 000 złotych została przeznaczona na za-
kup sprzętu i materiałów biurowych dla słuchaczy uniwersytetu. Dzięki 
temu mogły rozpocząć się wykłady, lektoraty z języka angielskiego i nie-
mieckiego oraz zajęcia aerobiku i gimnastyka rehabilitacyjna. Zajęcia te 
przyczyniają się nie tylko do zdobycia nowej wiedzy przez słuchaczy, 
ale także zmiany postaw społecznych i integracji grupy oraz są zachętą 
do dalszego działania na rzecz stowarzyszenia. W roku 2010 powstał 
kolejny projekt pn.: „Drzwi otwarte - wejdź”, dzięki któremu możliwa była 
kontynuacja działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Babcine pogotowie chętnie pomoże
Bardzo ważnym dla społeczności kobiet przedsięwzięciem było uru-

chomienie w lipcu 2011 roku przez słuchaczki UTW bezpłatnego „Babci-
nego pogotowia”. Polega on na zapewnieniu bezpiecznej opieki i zabawy 
dzieciom, których rodzice mają w tym czasie pilne sprawy do załatwie-
nia. Ogrom pracy związanej z realizacją zadania odbywa się wyłącznie 
w ramach wolontariatu słuchaczek UTW. Zapracowani rodzice z wielkim 
zainteresowaniem korzystają z fachowej opieki emerytowanych nauczy-
cielek, mając czas na zakupy czy zaplanowaną wizytę u lekarza. Pomysł 
został doceniony nie tylko przez odbiorców projektu, ale również jest 
promowany przez media, jako przykład dobrej praktyki. Pani Apolonia 
została zaproszona m.in. do Programu „Pytanie na śniadanie”, na ante-
nie TVP 2, by podzielić się swym pomysłem. Finanse na wyposażenie 
placówki  pomysłodawczynie pozyskały od Polsko – Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności w ramach Akademii Rozwoju Filantropii.
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Z modą za pan brat
Działalność Stowarzyszenia to nie tylko nauka, ale również integracja 

lokalnej społeczności. Organizowane są liczne imprezy, np. Andrzejki, 
bale przebierańców, walentynki. W maju z okazji Dnia Matki pojawił się 
pomysł organizacji pokazu mody. Na wybiegu na czele z panią Apolonią 
wystąpiły słuchaczki UTW, które zaprezentowały kreacje udostępnione 
przez właścicieli lokalnych sklepów. 

Dzięki wsparciu burmistrza, możliwe było przekazanie przez Gminę 
Krobia lokalu po dawnym przedszkolu, na potrzeby działalności Stowa-
rzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Pani Apolonia uczestniczy w licznych spotkaniach i warsztatach orga-
nizowanych przez różne organizacje pozarządowe. Celem jest dokształ-
canie się i poszukiwanie inspiracji do kolejnych działań. Przykładam jest, 
niezwykle ważne dla pani Apolonii szkolenie, które odbyło się w kwietniu 
i w maju 2011 roku. Było ono współfinansowane ze środków Unii Euro-
pejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą 
„Szkoła Liderek”.
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Donata Hoffmann
Nauczycielka przedszkola
Miejscowość: Targowisko 
Gmina: Lipno
Powiat: leszczyński

  
 

Niezwykła energia
Miejscowość, w której mieszka pani Donata jest bardzo mała, liczy 

zaledwie 280 mieszkańców. Nie ma tu wielu możliwości, jednakże są 
ludzie, którzy potrzebują wsparcia. Dlatego też, pani Donata postanowiła 
poprzez swoją pracę udowodnić, że niewiele trzeba by zmienić zwykłą 
codzienność w niezwykłą. Dziś, będąc jeszcze studentką piątego roku 
pedagogiki, ma na swoim koncie wiele inicjatyw, które podjęła na rzecz 
lokalnej społeczności.

Dziecięcy uśmiech najcenniejszą nagrodą
W 2009 roku w czasie wakacji letnich zorganizowała z pomocą sołty-

sa i rady sołeckiej Dzień Dziecka. Impreza dostarczyła dzieciom nieza-
pomnianych wrażeń, umożliwiła kontakt z rówieśnikami, spędzenie cie-
kawie czasu z rodzicami, aktywną zabawę. Sukces ten zachęcił panią 
Donatę do dalszej aktywności. Uczestniczyła przy organizacji dożynek 
dla Radomicka i Targowiska. Elementem imprezy było wiele konkurencji 
sprzyjających zabawie i integracji jak: kulanie balotu, wbijanie gwoździ, 
ubijanie jajek, obieranie ziemniaków i wiele innych rozrywek dla dzieci 
i młodzieży. W 2010 roku pani Donata zorganizowała zabawę andrzej-
kową w sali wiejskiej w Targowisku. Koszty imprezy zostały częściowo 
sfinansowane z funduszu sołeckiego.

Jako, że tradycja andrzejkowa jest wydarzeniem interesujących szcze-
gólnie dzieci, pani Donata zorganizowała wieczory wróżb dla wszystkich 
chętnych przedszkoli i szkół podstawowych w Lesznie, które odbyły się 
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w listopadzie 2009 roku. To przedsięwzięcie okazało się dużym sukce-
sem, Pani Donata otrzymała dyplom oraz nagrodę za godne reprezen-
towanie swojej uczelni, tworzenie jej pozytywnego wizerunku oraz za 
aktywność społeczną. Dla pani Donaty największa nagrodą był jednak 
uśmiech na twarzach dzieci. 

Podczas organizacji Dnia Dziecka w 2010 roku pani Donata włączyła 
do pracy rodziców, którzy bardzo chętnie upiekli ciasta, zajęli się obsługą 
grilla, przygotowali teren i wykonali wiele innych prac. Dzięki zaangażo-
waniu pani Donaty odbyła się kolejna impreza integracyjna dla środowi-
ska. Aktywna współpraca z dziećmi i młodzieżą wynika z potrzeby serca 
oraz umiejętności zawodowych.

Partnerstwo z korzyścią dla ogółu
Wiedząc, że praca społeczna daje ogromną satysfakcję, pani Donata 

włącza się również w projekty innych podmiotów. Przykładem jest projekt 
„Partner” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszym działaniem 
w projekcie było przeprowadzenie badania ankietowego wśród mieszkań-
ców, dotyczącego ich problemów i potrzeb, na potrzeby zbudowania pro-
gramu aktywności lokalnej. Dzięki autorytetowi pani Donaty mieszkańcy 
zaangażowani się w badanie. W efekcie wioska i jej mieszkańcy zyskali 
bardzo dużo. Wszystkie przedsięwzięcia sprzyjały integracji ludzi, wzbudzi-
ły poczucie, że warto coś robić dla wspólnego dobra, że razem można wie-
le zdziałać. W ramach projektu powstał nowy plac zabaw, dzieci i młodzież 
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w czasie wakacji letnich uczestniczyli w zajęciach świetlicowych, wyjeżdża-
li na wycieczki, korzystali z posiłku. Tego typu działania mają dla lokalnej 
społeczności bardzo duże znaczenie, gdyż brak tam instytucji zajmują-
cych się wsparciem dzieci i młodzieży, a dostęp do instytucji zewnętrznych 
jest ograniczony ze względu na oddalenie, brak transportu publicznego 
i bariery ekonomiczne. Zajęcia takie jak zabawy zorganizowane, ruch na 
świeżym powietrzu, podchody, wycieczki rowerowe, turnieje tenisa stoło-
wego, szachowe, piłka nożna, balik dla najmłodszych, wieczór taneczny, 
wieczór filmowy oraz wycieczki do parku linowego, do kina czy nad jezioro 
są wspaniałą alternatywą dla telewizji i komputera. Frekwencja zawsze jest 
stuprocentowa.

Życie wokół świetlicy
 Świetlica stała się ważną częścią życia mieszkańców, jednak jej funk-

cjonowanie było zagrożone ze względu na brak finansowania. W celu 
rozwiązania tego problemu pani Donata postanowiła powołać do życia 
Stowarzyszenie Bursztyn, które obecnie jest w trakcie rejestracji. Głów-
nym celem Stowarzyszenia będzie prowadzenie działalności społecznej, 
edukacyjnej, oświatowej i charytatywnej na rzecz społeczności lokalnej. 
Pierwszym spektakularnym sukcesem pani Donaty jako przyszłej pre-
zeski Stowarzyszenia było skuteczne zaangażowanie społeczności lo-
kalnej w remont i zaadaptowanie nieużytkowanego budynku, będącego 
własnością wioski na siedzibę Stowarzyszenia. Całkowity koszt remontu 
pokryli sponsorzy, w większości mieszkańcy wsi Targowisko. Wszystkie 
prace były wykonane samodzielnie przez mieszkańców.

Szkolenia uczą
Aby móc działać jeszcze lepiej na rzecz lokalnej społeczności pani 

Donata zdobywa wiedzę i uczy się jak być aktywnym liderem lokalnym. 
Wzięła udział m.in. w specjalistycznym szkoleniu w ramach projektu 
„Partner” oraz innych zajęciach z zakresu zarządzania projektami, orga-
nizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w Lesznie. 
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Danuta Jankowska-Skupin
Przedsiębiorca
Przewodnicząca Stowarzyszenia „Chazacy”
Miejscowość: Zawady
Gmina: Rawicz 
Powiat: rawicki 

 

Ważne role życiowe
Pani Danuta przez wiele lat była zaangażowana głównie przy pracach 

związanych z pielęgnowaniem ogniska domowego i wychowywaniem piąt-
ki dzieci. Przed urodzeniem dzieci pracowała przez kilka lat jako nauczy-
cielka plastyki i języka rosyjskiego. Potem, aby lepiej pogodzić rolę matki 
z aktywnością zawodową oraz wykorzystać swoje talenty plastyczne roz-
poczęła własną działalność gospodarczą, którą z sukcesem prowadzi od 
15 lat. W ramach działalności gospodarczej wykonuje odlewy gipsowe, 
przeznaczone do samodzielnego malowania na zajęciach plastycznych 
oraz inne wytwory rękodzieła. Prowadzi też w domu naukę języka angiel-
skiego na poziomie podstawowym. Ponadto wspólnie z mężem prowadzi 
małe gospodarstwo rolne, specjalizujące się w chowie trzody chlewnej. 
Działalnością społeczną zaraził panią Danutę mąż Leszek, który od 
kilku kadencji jest radnym Gminy Rawicz. Jej aktywność skupia się na 
społeczności lokalnej i sprawach sołectwa. Chętnie wykorzystuje swoje 
zdolności plastyczne wykonując napisy i dekoracje przy okazji różnych 
imprez. Odnowiła także figury przykościelne w Zielonej Wsi.

Tropem Chazarów 
Pani Danuta postanowiła swoją aktywność wykorzystać szerzej. Kiedy 

w 2010 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu 
prowadził spotkania środowiskowe z mieszkańcami sołectw chazackich, 
przedstawicielami lokalnych władz, instytucji i organizacji społecznych, 
mające na celu wyłonienie liderów społecznych, pani Danuta zdecydo-
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wała się zaangażować w projekt. Uczestniczyła w pracach nad tworze-
niem „Programu aktywności lokalnej w Gminie Rawicz”. Następnie po 
jego przyjęciu przez Radę Miejską zaangażowała się w jego realizację. 
Brała udział w spotkaniach z mieszkańcami siedmiu wsi chazackich, 
na których m.in. zostały przedyskutowane problemy społeczne i ocze-
kiwania mieszkańców, przedstawiono inicjatywy lokalne podejmowane 
na terenach wiejskich, promowano dobre praktyki. W ramach projektu 
prowadzi grupę młodych wolontariuszy „Złote łapska”, z którymi organi-
zuje ciekawe, ważne dla społeczności przedsięwzięcia, np.: spotkanie 
z okazji Dnia Matki, zbiórki rzeczy na potrzeby osób poszkodowanych 
w wyniku powodzi, zajęcia komputerowe, zajęcia sportowe, czytelnic-
two, zajęcia plastyczne, edukację ekologiczną. Przykładem konkretnych 
działań jest rajd pieszy do Szymanowa „Tropem Chazarów”, wycieczka 
do Szklarskiej Poręby czy organizacja Chazackiego Dnia Seniora. 

Uwieńczenie działań
Jako liderka lokalna zaangażowana jest w prace związane z orga-

nizacją „Chazackiego turnieju wsi”. Ponadto jest współorganizatorem 
konkursu „Partnerska Choinka”, organizowanego przez Regionalny 
Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie, prowadzo-
nego przez Centrum PISOP. Celem tego przedsięwzięcia była integracja 
i współpraca mieszkańców. W nagrodę mieszkańcy wsi otrzymali kosz 
pełen niespodzianek oraz wsparcie informacyjne, doradcze i szkolenio-
we w inicjowaniu działań lokalnych na rzecz wsi. Wsparcie okazało się 
bardzo ważne w życiu społeczności chazackich. Dzięki niemu utworzono 
w sierpniu 2011 roku Stowarzyszenie Chazacy, którego przewodniczącą 
została pani Danuta.

Od momentu powstania Stowarzyszenie działa prężnie. Pani Danuta 
wraz z Zarządem podjęła starania o pozyskanie pomieszczeń na dzia-
łalność wolontariuszy we wsi Ugoda. Członkowie Stowarzyszenia wzięli 
też udział w imprezie integracyjnej pn.: „Chazacka bania”, której moty-
wem przewodnim była tradycja kulinarna. We współpracy z wolontariu-
szami grupy „Złote łapska” przygotowano ognisko integracyjne dla osób 
niepełnosprawnych pn.: „Dzień pieczonego ziemniaka”.
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Pani Danuta jest osobą wrażliwą, życzliwą, otwartą i bezintere-
sowną. Przejawia wyjątkową aktywność społeczną, dbając o popra-
wę jakości życia mieszkańców. Propaguje nowe formy spędzania 
czasu wolnego, uaktywnia i integruje środowisko lokalne.   
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Teresa Lemiesz
Sołtyska Wsi Ołobok
Radna Gminy Sieroszewice
Członek Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej 
Grupy Działania „Kraina Nocy i Dni”
Miejscowość: Ołobok
Gmina: Sieroszewice 
Powiat: ostrowski
  

Aktywność nade wszystko  
Pani Teresa aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i obywatel-

skim. Na przestrzeni lat angażowała się w działalność wielu organizacji. 
Od czerwca 1994 roku jest radną Gminy Sieroszewice, zaangażowaną 
do pracy w różnych komisjach. W obecnej kadencji jest wiceprzewodni-
czącą Rady Gminy oraz członkiem komisji: budżetu, finansów i zaopa-
trzenia oraz kultury, oświaty, zdrowia, pomocy społecznej i promocji. 
Ponadto pani Teresa jest członkinią i działaczką wielu organizacji poza-
rządowych. Od 2006 roku pełni funkcję członka zarządu Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Działania „Kraina Nocy i Dni”. Celem stowarzysze-
nia jest podejmowanie działań polegających na stymulowaniu udziału 
mieszkańców i organizacji w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Jest 
również członkiem Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopol-
skiego.

Największa chluba – Dom Rolnika 
Jej działalność zaskutkowała realizacją wielu projektów o dużym zna-

czeniu dla lokalnej społeczności. Pani Teresa była inicjatorką budowy 
Domu Rolnika. Koordynowała pracę i nadzorowała wszystkie etapy 
budowy, zabiegała również o środki finansowe. Dzięki jej autorytetowi 
i zaangażowaniu udało się zaktywizować mieszkańców do pracy. Obec-
nie pani Teresa pełni rolę opiekuna sali, dba o wyposażenie i utrzyma-
nie obiektu. Przede wszystkim zaś organizuje imprezy okolicznościowe 
i kulturalne, co przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców. 
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W Domu Rolnika znajduje się również filia biblioteki publicznej oraz świe-
tlica środowiskowa. Projekt budowy Domu Rolnika był realizowany w la-
tach 1990–1993 i kosztował ponad 125 tys. złotych.

Adaptacja kolejnych budynków
Drugim projektem ważnym dla pani Teresy była adaptacja budynku, 

użytkowanego wcześniej jako szkoła na potrzeby Domu Pamięci ks. J. 
Kuta i P. Brylińskiego. Obiekt służy mieszkańcom i turystom. Stworzenie 
Domu Pamięci miało na celu przybliżenie lokalnej społeczności, szcze-
gólnie młodzieży, sylwetek dwóch wybitnych mieszkańców. W ramach 
projektu konieczne było wykonanie gruntowego remontu: ocieplono ścia-
ny, wykonano prace murarskie, założono posadzki, wymieniono stolarkę 
okienną i drzwiową, wykonano instalację elektryczną, wodno - kanaliza-
cyjną oraz centralne ogrzewanie. Przedsięwzięcie to było bardzo waż-
ne dla lokalnej społeczności, zostało włączone w „Plan rozwoju miej-
scowości”. Dzięki temu udało się pozyskać środki na dofinansowanie 
z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i moderniza-
cja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. 
Projekt o wartości blisko 106 tysięcy złotych został zrealizowany w 2006 
roku.

Scena widowiskowa
Pani Teresa zaangażowała się też w projekt budowy sceny widowisko-

wej przy Domu Rolnika. Realizacja projektu polegała na wybudowaniu 
sceny oraz pomieszczenia, w którym odbywają się próby orkiestry. Za-
danie zostało przyjęte na zebraniu wiejskim uchwałą w sprawie przyjęcia 
„Planu rozwoju miejscowości” w listopadzie w 2004 roku. Pani Teresa 
koordynowała i nadzorowała pracę oraz aktywizowała mieszkańców wsi. 
Czyniła starania o dodatkowe środki finansowe organizując wraz z radą 
sołecką imprezy, z których dochód przeznaczony był na realizację pro-
jektu. Wartość projektu wyniosła 80 526 złotych, z czego ponad połowę 
stanowił wkład mieszkańców. Projekt ten był realizowany w latach 2006–
2008 i do chwili obecnej służy mieszkańcom wsi i Gminy Sieroszewice.
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Obchody z okazji 800-lecia Ołoboka
W 2007 roku miejscowość Ołobok obchodziła 800-lecie istnienia. Z tej 

okazji, z inicjatywy pani Teresy, powołano Komitet Organizacji Obchodów, 
którego została przewodniczącą. Zorganizowano wiele imprez: wysta-
wę obrazów o tematyce poświeconej Ołobokowi, gminne obchody Dnia 
Strażaka, spotkania autorskie, turniej piłkarski, piknik rodzinny, koncert 
orkiestr dętych, recital Andrzeja Cierniewskiego, letnią Estradę Folkloru, 
rajd rowerowy oraz widowisko historyczne. Z tej okazji w budynku starej 
szkoły zostało otwarte Muzeum Ziemi Ołobockiej. W muzeum znajdują 
się cenne eksponaty i dokumenty przedstawiające historię klasztoru cy-
sterek, dzieje wsi Ołobok, a także losy ludzi, którzy wpisali się w karty 
historii. Budynek odrestaurowano i zaadaptowano na muzeum ze środ-
ków Unii Europejskiej. 

Czas na odznaczenia
Nie sposób wymienić wszystkich działań zrealizowanych przez panią 

Teresę na rzecz lokalnej społeczności. Warto podkreślić, że za swoje 
zaangażowanie otrzymała ona liczne nagrody i wyróżnienia: Srebrny 
Krzyż Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej (2005), Od-
znakę za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych (2005), Odznakę honorową „Zasłużony 
dla Rolnictwa” (2009), tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Sieroszewi-
ce” (2007), tytuł „Przyjaciel Zielonej Koniczynki” za działalność na rzecz 
rozwoju środowiska wiejskiego (2009) i wiele innych.
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Grażyna Łosoś
Rolniczka, gospodyni domowa
Miejscowość: Walentynowo
Gmina: Łobżenica
Powiat: pilski 

 

Wczesne początki
Działalność społeczna pani Grażyny rozpoczęła się w 1978 roku, 

kiedy wstąpiła do działającego prężnie Koła Gospodyń Wiejskich  
w Walentynowie, zostając jego sekretarzem. Po pięciu latach aktywnej 
działalności, w 1983 roku, pomimo młodego wieku została wybrana jego 
przewodniczącą. Pani Grażyna znajdowała czas na działalność społecz-
ną, umiejąc godzić ciężką pracę w 21-hektarowym gospodarstwie rol-
nym oraz opiekę nad małym synkiem.

Pierwsze sukcesy
W początkowym okresie działalność koła skupiała się głównie na pro-

wadzeniu kursów gotowania i szycia. Powodem do chluby były organi-
zowane corocznie dożynki gminne, podczas których Walentynowo wie-
lokrotnie zajmowało pierwsze miejsce w konkursach na najpiękniejszy 
wieniec i korowód. Jednym z sukcesów pani Grażyny było zaangażowa-
nie wspólnie z innymi członkami społeczności w budowę Domu Straża-
ka, która trwała dwa lata. Uroczyste otwarcie Domu Strażaka, w którym 
siedzibę znalazło też Koło Gospodyń Wiejskich zgromadziło ponad 100 
znakomitych gości. Ponadto wieczorem odbyła się tam zabawa tanecz-
na, w której wzięło udział 600 osób. Za stronę logistyczną i gastronomię 
były odpowiedzialne członkinie Koła Gospodyń Wiejskich pod kierownic-
twem pani Grażyny.

Do tej pory w Domu Strażaka odbywa się wiele imprez rozrywkowych 
i kulturalnych, integrujących społeczność lokalną. Na uwagę zasługują 
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przede wszystkim cotygodniowe zabawy, bale sylwestrowe, imprezy oko-
licznościowe (np. Dzień Seniora, Dzień Babci, Dzień Matki, Dzień Kobiet, 
Dzień Dziecka). Jedną z organizatorek jest zwykle pani Grażyna.

Aktywna działalność Koła Gospodyń Wiejskich
Działalność KGW obejmuje również organizację różnego rodzaju kon-

kursów dla mieszkańców. Przykładem jest konkurs pn.: „Więcej owoców, 
warzyw i kwiatów”, w którym pani Grażyna zajęła pierwsze miejsce w po-
wiecie pilskim. Innym przykładem działalności jest zainicjowanie i zor-
ganizowanie trzydniowej wycieczki do Warszawy, w której udział wzięły 
członkinie Koła wraz z rodzinami. Takich wycieczek dla dzieci z Walenty-
nowa do różnych zakątków naszego kraju było wiele.

Inwestycja w rozwój
Jak każda aktywna kobieta, pani Grażyna wie, że należy pogłębiać 

swoją wiedzę i rozwijać umiejętności, które potem wykorzystuje w dzia-
łalności społecznej i w pracy. Bierze ona udział w licznych kursach i szko-
leniach, dotyczących np. rękodzielnictwa, pozyskiwania dodatkowych 
źródeł finansowania działalności społecznej i gospodarczej, prowadze-
nie gospodarstwa agroturystycznego. Aktywnie uczestniczyła też w pra-
cach komitetu organizacyjnego „Podróż sentymentalna”. Ukończyła kurs 
języka niemieckiego oraz brała udział w projekcie „Szkolenia – nowe 
możliwości dla osób odchodzących z rolnictwa” oraz pomagała w przy-
gotowaniu wystawy tematycznej na konkurs palmy wielkanocnej.

Inwestycja w agroturystykę
W roku 2000 pani Grażyna zajęła się wraz z mężem nową działalno-

ścią – prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego – wykorzystując 
w tym wiedzę zdobytą podczas szkoleń. Działalność ta rozwija się z roku 
na rok. Oferta obejmuje już nie tylko nocleg i wyżywienie, ale także jazdę 
konną, powożenie bryczką, jazdę na rowerach i rowerze wodnym. Powo-
dem do dumy jest plac zabaw dla dzieci.
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Uśmiech to znak rozpoznawczy
Pomimo tego, że pani Grażyna przestała w 2007 roku – po 24 latach 

– pełnić funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Walenty-
nowie, nadal bierze czynny udział w pracach społecznych oraz angażuje 
się w liczne przedsięwzięcia jak plecenie wieńców dożynkowych, pie-
czenie chleba wiejskiego, który przeznacza się na licytacje. Uzyskane 
środki finansowe przekazywane są na cele charytatywne. np. na rzecz 
niepełnosprawnych dzieci. Mimo tak wielu obowiązków jest osobą za-
wsze uśmiechniętą i pogodną, za co wielu ludzi ją bardzo ceni. Ponadto 
jest osobą bezinteresowną, nie tylko angażuje się w pracę na rzecz spo-
łeczności ale i pojedynczych osób, które potrzebują pomocy. 
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Eleonora Krystyna Mądra
Prezeska Stowarzyszenia 
Koło Gospodyń Wiejskich ”Razem” 
Prezes Fundacji „Nasza Wieś”
Radna Rady Miasta Trzemeszno
Miejscowość: Trzemżal
Gmina: Trzemeszno
Powiat: gnieźnieński

  

W kobietach siła 
Pani Eleonora rozpoczęła działalność społeczną w 1991 roku, obej-

mując funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Trzemżalu, 
którą pełniła do 2001 roku. Jej sukcesem w tym okresie było pozyskanie 
środków finansowych z Urzędu Miasta i Gminy Trzemeszno oraz prze-
prowadzenie remontu świetlicy wiejskiej, którego elementem było wy-
budowanie sanitariatów. W grudniu 2001 roku KGW przekształciło się 
w stowarzyszenie, a pani Eleonora objęła funkcję prezesa, którą pełni 
do dzisiaj. Główne cele Stowarzyszenia dotyczą spraw kobiet. Pani Ele-
onora aktywnie wspiera działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno-
ekonomicznej kobiet wiejskich i ich rodzin. Podejmuje działania przeciw 
wykluczeniu kobiet, zachęcając do rozwoju osobistego i zawodowego. 
Ponadto Stowarzyszenie zajmuje się upowszechnianiem kultury i trady-
cji ludowej, zachęca do uprawiania kultury fizycznej oraz realizuje różne-
go rodzaju projekty.

Najważniejsze nasze „małe skarby”
Drugi istotny obszar zainteresowań pani Eleonory to działalność na 

rzecz dzieci i młodzieży. Z jej inicjatywy powstał projekt pn.: „Wielka-
nocna łączka”, dofinansowany ze środków Fundacji Wspomagania Wsi. 
W ramach projektu 50 dzieci poznało różne techniki rękodzieła podczas 
warsztatów malowania na szkle, porcelanie i folii, wykonywania ozdób 
z papieru oraz sznurka sizalowego. Drugi projekt, którego koordynatorem 
była pani Eleonora umożliwił dzieciom korzystanie z pomocy pedagoga 
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w odrabianiu lekcji oraz udział w zabawach i zajęciach wspierających 
ich rozwój. Wartość projektu wyniosła 7 000 złotych - kwota ta pozwoliła 
objąć wsparciem 50 dzieci przez okres sześciu miesięcy. 

Realizacja pomysłów w Fundacji Nowa Wieś
Działalność w Stowarzyszeniu KGW „Razem” nie wystarcza pani Ele-

onorze. Od 2009 roku pełni ona również funkcję prezesa Fundacji Nasza 
Wieś. Celem Fundacji jest m.in.: poprawa życia kobiet wiejskich i ich rodzin, 
promowanie zdrowego stylu życia, organizowanie czasu wolnego dzieciom 
i dorosłym, edukacja społeczeństwa obywatelskiego, ochrona środowiska, 
promocja zdrowia i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Przykładem projektów wspierających kobiety wiejskie są dwie edycje 
projektu „Rower dobry na wszystko”. Pierwsza edycja została dofinan-
sowania przez Fundację MSD dla Zdrowia Kobiet kwotą 15 000 złotych. 
Celem projektu była profilaktyka i promocja zdrowego stylu, przede 
wszystkim walka z nadwagą u kobiet z terenów wiejskich. Główne dzia-
łania obejmowały naukę gry w tenisa oraz nordic walking pod kierun-
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kiem instruktorów. Zachęcające do walki z otyłością były zorganizowa-
ne w ramach projektu badania analizatorem masy ciała, który wykry-
wał min. zawartość nadmiernej tkanki tłuszczowej w organizmie. Drugą 
grupą, do której adresowany był projekt były osoby starsze z Trzemżala 
i z okolicznych miejscowości, którym wykonano badania profilaktyczne 
np.: badanie poziomu cholesterolu, słuchu, wzroku, ciśnienia tętniczego 
krwi, cukru itp. Ponadto można było skorzystać z konsultacji lekarskich. 
Inicjatywa ta posłużyła wykryciu wielu dolegliwości zdrowotnych, dzię-
ki czemu wiele osób zmobilizowało się do podjęcia dalszego leczenia. 
Projekt ten cieszył się dużym zainteresowaniem oraz odniósł korzystne 
skutki społeczne, dlatego też druga jego edycja została dofinansowana 
przez Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno.

Aktywna działalność doceniona 
Oprócz działalności w organizacjach pozarządowych pani Eleonora 

pełniła w latach 1995 – 2003 funkcję przewodniczącej Rady Rodziców 
Zespołu Szkół w Trzemżalu, a od 2003 roku do dzisiaj pełni funkcję se-
kretarza rady sołeckiej. Drugą już kadencję działa jako radna Rady Mia-
sta Trzemeszno. 

Pani Eleonora dba o własny rozwój, biorąc udział w szkoleniach 
i warsztatach organizowanych np. przez Fundację Wspomagania Wsi, 
Stowarzyszenie Światowid czy inne instytucje. W 2005 roku zajęła ona 
I miejsca w konkursie pn.: „Wiedza o gospodarstwie domowym”. Została 
też wyróżniona przez UMiG Trzemeszno tytułem „Gospodyni Domowa 
Roku 2006”. Zdobytą w ten sposób wiedzę i doświadczenie pani Eleono-
ra wykorzystuje w działaniach na rzecz kobiet i innych członków społecz-
ności lokalnej.
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Jadwiga Michalak
Sołtyska Modły Królewskiej
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
Miejscowość: Modła Królewska
Gmina: Stare Miasto
Powiat: koniński

  

Wszystko z myślą o mieszkańcach 
Pani Jadwiga pełni funkcję sołtyski Modły Królewskiej nieprzerwanie 

od 1994 roku. W ciągu 17 lat działalności społecznej przy wsparciu pani 
Jadwigi Michalak zrealizowano wiele ważnych dla wsi przedsięwzięć. 
Należą do nich np.: budowa wielofunkcyjnego boiska przy szkole pod-
stawowej czy remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki sta-
raniom pani Jadwigi sołectwo zostało zaopatrzone w kosze do selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych. Mieszkańcy wsi segregują odpady, 
mając świadomość, że w ten sposób dbają o środowisko naturalne.

Sala wiejska w OSP 
Pani Jadwiga zrealizowała wiele projektów służących lokalnej spo-

łeczności zarówno w sferze materialnej jak i społecznej. Przykładem jej 
zaangażowania jest realizowany w latach 2009 - 2010 projekt adaptacji 
siedziby OSP na świetlicę wiejską. W czynie społecznym wiele prac wy-
konały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz strażacy z miejscowej 
OSP. Pani sołtys osobiście szukała sponsorów i wykonawców ale przede 
wszystkim mobilizowała lokalną społeczność. Efektem wszystkich jej 
zabiegów jest atrakcyjne miejsce spotkań modelskiego Koła Gospodyń 
Wiejskich, które służy wszystkim mieszkańcom. Organizowane są tu 
różne imprezy okolicznościowe, np.: Dzień Kobiet, opłatek z okazji Świat 
Bożego Narodzenia oraz zebrania wiejskie. 
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Całoroczna działalność KGW
Pani Jadwiga jest współzałożycielką Stowarzyszenia Gospodyń Wiej-

skich Gminy Stare Miasto, które powstało w marcu 2011 roku. Obec-
nie pani Jadwiga pełni w nim funkcję przewodniczącej. Koło Gospodyń 
Wiejskich angażuje się w organizację imprez, które na stałe weszły do 
kalendarza wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Stare Miasto pod 
wspólną nazwą Gminne Konkursy Dziedzictwa Kulturowego. Należą do 
nich np.: „Pokaz stołów wielkanocnych” czy „Kolacja wigilijna w tradycji 
polskiej”. Ponadto KGW corocznie wykonuje wieniec dożynkowy oraz 
kosz z darami ziemi. Rolą pani Jadwigi jest opracowanie scenariusza im-
prezy dożynkowej oraz kierownictwo nad przebiegiem korowodu dożyn-
kowego. Pani Jadwiga angażuje się również w promocję sportu i zdro-
wego trybu życia. Jest współorganizatorką imprezy gminnej odbywającej 
się każdego roku we wrześniu pn. „Gminny Dzień Sportu”. Udział w tej 
imprezie biorą zaproszeni olimpijczycy, władze gminne, powiatowe i wo-
jewódzkie, młodzież szkolna i mieszkańcy gminy.

Wkład w życie gminy
Oprócz funkcji sołtysa Modły Królewskiej oraz przewodniczącej Koła 

Gospodyń Wiejskich pani Jadwiga objęła stanowisko przewodniczącej 
Komisji Rewizyjnej w Obiektowej Spółce Wodnej w Główiewie. Jako 
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przewodnicząca Komisji bierze udział w kontrolach i odbiorach robót me-
lioracyjnych i konserwacyjnych. Ponadto czynnie uczestniczy w pracach 
Rady Gminy Stare Miasto, zgłaszając wnioski, których realizacja popra-
wia standard życia mieszkańców sołectwa. 

Pani sołtys współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną w Modle Kró-
lewskiej - wspiera rozbudowę i modernizację strażnicy, bierze czynny 
udział w zebraniach strażackich. Czynnie zabiega o poprawę bezpie-
czeństwa na drogach publicznych. Obecnie pani Jadwiga współuczest-
niczy w pisaniu projektu z programu „Odnowa wsi”, z którego środki fi-
nansowe będą przeznaczone na budowę „Placu zabaw dla dzieci w Mo-
dle Księżej”. 

Pani Jadwiga Michalak od początku swojej działalności dała się po-
znać jako osoba bardzo kreatywna. komunikatywna, sumienna i zdy-
scyplinowana. Jest lubiana przez współpracowników. Z powierzonych 
obowiązków sołtysa wywiązuje się zawsze bez zastrzeżeń. Jest wysoko 
ceniona przez władze samorządowe za zaangażowanie i wkład w rozwój 
społeczności lokalnej. Młodszym kolegom i koleżankom zawsze służy 
radą i pomocą. 
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Grażyna Michalska
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
Rolniczka
Miejscowość: Wola Spławiecka 
Gmina: Kleczew
Powiat: koniński

  

Wzorowe gospodarstwo
Pani Grażyna wspólnie z mężem prowadzi duże gospodarstwo rol-

ne. Głównym kierunkiem produkcji jest chów krów mlecznych oraz mło-
dego bydła opasowego. W swoim gospodarstwie państwo Michalscy 
starają się wdrażać innowacyjne rozwiązania techniczne oraz najnow-
sze i najbardziej efektywne metody chowu. Gospodarstwo pani Graży-
ny, jako wzorcowe, jest często prezentowane gościom odwiedzających 
gminę. Między innymi miała ona możliwość zaprezentowania swoich 
osiągnięć przedstawicielom sektora rolniczego z Niemiec, Ukrainy i Ja-
ponii. W każdym przypadku odwiedzający byli pod dużym wrażeniem 
stosowanych metod pracy oraz osiąganych wyników z działalności pro-
dukcyjnej.

Środki na rozwój
Świadomość znaczenia technologii i innowacyjnych rozwiązań w rol-

nictwie zachęciła panią Grażynę do ubiegania się o środki finansowe 
z Unii Europejskiej. Z sukcesem zrealizowano w gospodarstwie dwa pro-
jekty inwestycyjne, dofinansowane w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich”, wdrażanego w perspektywie finanso-
wej 2004-2006. Dzięki wsparciu w zakresie modernizacji gospodarstw 
rolnych oraz Działania „Rozwój i ulepszenie infrastruktury technicznej 
w gospodarstwie rolnym”, gospodarstwo zostało gruntownie zmoderni-
zowane. Najlepszym dowodem uznania dla gospodarstwa państwa Mi-
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chalskich są tytuły „Powiatowy Rolnik Roku” czy Laureat Ogólnokrajowe-
go Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” - finał wojewódzki.

Społeczne zaangażowanie
Pani Grażyna Michalska jako osoba bardzo komunikatywna  

i energiczna, realizuje się nie tylko na polu zawodowym. Jest zaangażo-
wana w wiele prac na rzecz społeczności lokalnej, działając w organiza-
cjach pozarządowych. Od 1998 roku jest przewodniczącą Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Woli Spławieckiej oraz sekretarzem Gminnej Rady Ko-
biet działającej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kleczewie. 
Dzięki jej inicjatywie i wsparciu organizacyjnym corocznie odbywają się 
zabawy choinkowe dla dzieci, wycieczki krajoznawcze, imprezy kultural-
ne, pikniki rodzinne oraz spotkania integracyjne. Wspólnie z koleżanka-
mi z Koła Gospodyń Wiejskich pani Grażyna bierze udział w dożynkach 
gminnych i powiatowych, Wielkim Ruszeniu Gmin powiatu konińskiego 
oraz szeregu wydarzeń i imprez o zasięgu ponadlokalnym. Działalność 
pani Michalskiej została doceniona przez władze samorządowe. Za 
swoją społecznikowską postawę otrzymała odznaczenie „Zasłużony dla 
Gminy i Miasta Kleczew”.

Aktywna działalność w Stowarzyszeniu
Od 2005 roku pani Grażyna jest także członkinią Stowarzyszenia Ko-

biet Wiejskich w Koninie, gdzie także aktywnie pracuje. Stowarzyszenie 
działa na rzecz lokalnych społeczności, współpracuje z innymi organiza-
cjami, również za granicą. Jednym z partnerów jest Izba Rolnicza z Bre-
tanii, skąd przybyła delegacja kobiet. Pani Grażyna gościła je w swoim 
gospodarstwie rolnym. W 2007 roku pani Grażyna uczestniczyła w Kon-
gresie Kobiet zorganizowanym w Bretanii jako delegatka z powiatu ko-
nińskiego. Pozwoliło to jej poznać pracę kobiet wiejskich w innych regio-
nach oraz zdobyć doświadczenia, które wykorzystuje w swojej codzien-
nej pracy na rzecz lokalnej społeczności. 
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Pozostałe zasługi
Przykładem działalności pani Grażyny jest zaangażowanie w reali-

zację projektu remontu i adaptacji zabytkowego dworku na świetlicę 
wiejską. Pani Grażyna była liderką grupy ds. odnowi wsi. Brała aktyw-
ny udział w pracach nad przygotowaniem „Programu odnowy wsi Wola 
Spławiecka”, który jest dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku 
aplikacyjnego o wsparcie ze środków unijnych w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich, Działanie – Odnowa Wsi. Celem projektu jest 
poprawa jakości życia mieszkańców wsi, zaspokojenie potrzeb społecz-
no – kulturalnych, aktywizacja lokalnej społeczności oraz podniesienie 
atrakcyjności turystycznej wsi. Wartość projektu to 1 259 402 złote, a bę-
dzie on realizowany w latach 2011 – 2013. Od 2008 roku pani Michalska 
jest także członkiem Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami.  
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Maria Teresa Nawrot 
Chwalisz
Gospodyni domowa
Miejscowość: Bolewice
Gmina: Miedzichowo
Powiat: nowotomyski

  

Zaczęło się w ZHP
Społecznikowska przygoda pani Teresy zaczęła się w harcerstwie. 

Przez rok działała w Związku Harcerstwa Polskiego jako instruktorka 
w Komendzie Hufca w Miedzichowie. Wyjazdy na biwaki i obozy są dla 
niej wciąż miłym wspomnieniem młodzieńczych lat. 

W 1977 roku pani Teresa podjęła pracę zawodową, jednakże społeczna 
działalność na rzecz innych nie przestała być dla niej ważna. Przynależ-
ność do Koła Gospodyń Wiejskich, poświęcenie i dążenie do celu sprawi-
ły, że jest cenioną w środowisku lokalnym aktywistką i działaczką.

Pani Teresa inicjuje i organizuje różnego typu imprezy i spotkania in-
tegrujące mieszkańców. Co roku organizowana jest Wigilia dla członków 
organizacji działających na terenie wsi. Dwukrotnie udało się pozyskać 
fundusze na jej organizację ze Starostwa Powiatowego.

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet
Pani Teresa jest przewodniczącą powołanego w 2006 roku Stowarzy-

szenia Społeczno-Kulturalnego Aktywnych Kobiet Bolewic. Tradycją sta-
ły się już organizowanie przez członkinie spotkania z okazji Dnia Kobiet. 
Z roku na rok spotkanie to wzbogacone zostaje o dodatkowe atrakcje, 
nie brakuje tańca i muzyki. 

Stowarzyszenie co roku bierze udział w konkursach dla organizacji 
pozarządowych, ogłaszanych przez Starostwo Powiatowe w Nowym To-
myślu. Dzięki dofinansowaniu możliwa jest organizacja wyjazdów inte-
gracyjnych dla członków Stowarzyszenia. Dzięki staraniom pani Teresy 



76

Aktywne kobiety wielkopolskich wsi

wypoczywali już dwa razy nad Bałtykiem oraz w górach. Jako przewod-
nicząca Stowarzyszenia pani Teresa czuwa nad organizacją i sprawnym 
przebiegiem szeregu imprez takich jak: Dni Bolewic, Dożynki, Dzień Ko-
biet, dbając jednocześnie o włączanie wszystkich mieszkańców Bolewic 
w życie miejscowości.

Potrawy - place lizać
Ponadto pani Teresa jest współautorką projektu pn.: „Palce lizać – na-

sze kulinarne dziedzictwo”. W ramach projektu corocznie organizowane 
jest stoisko z potrawami regionalnymi, prezentowanymi podczas odby-
wających się Dni Bolewic. Pani Teresa uznała za priorytet popularyzację 
tradycyjnych potraw wśród mieszkańców gminy oraz promocję lokalnej 
kuchni. Dzięki wytężonej pracy wielu osób stoisko z potrawami takimi jak 
np. biołe kwaśne, pyry z gzikiem, ślepe ryby jest już stałą atrakcją Dni 
Bolewic, zwłaszcza dla gości przybyłych spoza wsi.

Nasza bohaterka wnosi swój wkład również w przygotowywanie ob-
rzędu dożynkowego, pod jej kierownictwem od lat powstają wieńce do-
żynkowe, reprezentowane na dożynkach gminnych jak również powiato-
wych. Wśród innych wyróżniają się one zawsze pomysłowością, staran-
nością wykonania i niewątpliwie budzą zachwyt mieszkańców.

Śpiew „Bolewiczan” 
Szczególną pasją Pani Teresy jest muzyka, a zwłaszcza śpiew. Od kilku 

lat poniedziałkowe wieczory ma zarezerwowane na próby zespołu śpie-
waczego „Bolewiczanie”, do którego należy od momentu jego założenia, 
czyli już ponad 10 lat. W ciągu tych lat zespół brał udział w wielu przeglą-
dach, a także uroczystościach na terenie wsi, gminy, powiatu i wojewódz-
twa wielkopolskiego. Dzięki współpracy z innymi zespołami z sąsiednich 
gmin kultywowane są tradycje wielkopolskiego folkloru. Przykład stanowi 
owocna współpraca z zespołem „Scurosko Magierecka” z zaprzyjaźnionej 
gminy Wenzlow w Niemczech oraz kapelą „Pastuchowe Granie” ze Szczu-
rowej. Niewątpliwie zaszczytem dla zespołu było otrzymanie w 2006 roku 
nagrody od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem KOLD ukończyła kurs anima-
torów i liderów wiejskich. Pani Teresa zapoznała się ze sposobami ak-
tywizowania mieszkańców wsi do działania i podejmowania aktywności 
oraz możliwościami finansowania inicjatyw lokalnych. Uzyskaną w ten 
sposób wiedzę pani Teresa wykorzystuje w codziennej działalności.

Dwa projekty kulturalne
Przykładem zaangażowania pani Teresy są dwa projekty zrealizo-

wana na rzecz mieszkańców. Pierwszy z nich to projekt pn.: „Z kulturą 
za pan brat”. W ramach projektu odbył się wyjazd kulturalny członkiń 
Stowarzyszenia do Poznania. Jego celem było zwiększenie uczestnic-
twa kobiet wiejskich w kulturze oraz integracja i miłe spędzenie czasu. 
Pani Teresa była zaangażowana w opracowanie wniosku o przyzna-
nie dotacji, realizację projektu oraz wykonanie sprawozdania i roz-
liczenie projektu. Kolejny, obecnie realizowany projekt pn.: „Tradycja, 
Estetyka, Smak – Wigilia” ma na celu podtrzymywanie najpiękniejszej 
polskiej tradycji wśród działających na terenie wsi organizacji spo-
łecznych oraz mieszkańców Bolewic. Projekt skierowany jest do osób 
starszych i samotnych jak również do młodzieży. Integruje on społecz-
ność lokalną, propaguje solidarność wśród mieszkańców Bolewic. Klu-
czem do sukcesu Pani Teresy jest współpraca oraz dbałość o zaanga-
żowanie wszystkich podmiotów na rzecz wspólnej sprawy.  
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Ewa Pastusiak
Sołtyska Kierzna
Miejscowość: Kierzno
Gmina: Kępno
Powiat: kępiński

 

Praca po pracy 
Pani Ewa Pastusiak jest mieszkanką miejscowości Kierzno, wsi leżą-

cej powiecie kępińskim. Jest to malownicza miejscowość o długiej historii, 
obecnie licząca ok. 553 mieszkańców, dla których pani Ewa, dzięki swo-
jemu zaangażowaniu w działalność społeczną stała się ważną postacią.

Z zawodu pani Ewa jest technikiem – analitykiem i pracuje w Tereno-
wym Oddziale Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie. W pla-
cówce tej jest odpowiedzialna za przeprowadzanie zbiórek krwi na ob-
szarze powiatu kępińskiego. Jej obowiązki nie kończą się wraz z końcem 
dnia pracy. Swoją wiedzę i autorytet zawodowy pani Ewa wykorzystuje 
organizując liczne kampanie na rzecz promocji krwiodawstwa. Jest ona 
aktywnym propagatorem oddawania krwi.

Współpraca to podstawa
Jej działalność na rzecz lokalnej społeczności jest znacznie szersza. 

Od lutego 2011 roku pełni funkcję sołtysa wsi Kierzno. Funkcja ta po-
zwoliła jej lepiej poznać potrzeby współmieszkańców oraz rozpocząć 
bardziej zorganizowaną działalność na rzecz swojej miejscowości i Gmi-
ny Kępno. Nawiązała współpracę z wieloma formalnymi i nieformalnymi 
organizacjami. Wspiera działalność Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Kierznie oraz Ludowego Związku Sportowego. 
Jest członkiem tych organizacji i angażuje się bezpośrednio w realizację 
projektów, dotyczących przede wszystkim sfery społecznej, kulturalnej 
oraz rekreacyjno-sportowej. 
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Dzieci przede wszystkim
Jednym z ważnych obszarów aktywności pani Ewy jest zaangażowa-

nie w organizację zajęć dla dzieci i młodzieży. Od 13 lat działa ona w Ra-
dzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kierznie, a od 3 lat jest tam 
sekretarzem. Jako członek Rady organizuje w szkole różnego rodzaju 
imprezy plenerowe, zabawy dla dzieci oraz festyny. Z myślą o najmłod-
szych mieszkańcach powstał również projekt złożony w konkursie „Pięk-
nieje wielkopolska wieś”, ogłoszonym w ramach Programu Wielkopolska 
Odnowa Wsi. Dotyczył on wykonania wielofunkcyjnego boiska w pobliżu 
szkoły tak, aby wszyscy mieszkańcy mogli korzystać z tego obiektu.

Towarzystwo dla Kierzna
Pani Ewa to bardzo kreatywna i pomysłowa osoba, otwarta na każdego 

rodzaju propozycje działań na rzecz rozwoju swojej miejscowości. Dlate-
go z jej inicjatywy w kwietniu 2011 roku powstało Towarzystwo Przyjaciół 
Kierzna, w którym Pani Ewa pełni funkcję prezesa. Towarzystwo pomi-
mo krótkiej działalności ma na swoim koncie zrealizowany projekt pod 
tytułem „Dożynki wiejsko-parafialne”. Projekt był sfinansowany ze środ-
ków Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie. Adresatami projektu byli wszyscy 
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mieszkańcy Gminy Kępno. Organizatorom chodziło przede wszystkim 
o promocję miejscowości, kultywowanie tradycji i obrzędów, które powo-
li odchodzą w zapomnienie, rozwój obszarów wiejskich oraz integrację 
społeczności lokalnej. W programie uroczystości dożynkowych znalazły 
się między innymi targi panieńsko – kawalerskie, w ramach których od-
był się pokaz sukien ślubnych oraz taniec kotylionowy. Na uwagę zasłu-
guje fakt, że pani Ewie udało się włączyć w realizację projektu również 
inne osoby i podmioty tj: sołectwa Kierzenko i Pustkowie Kierzeńskie, 
w których funkcje sołtysów również sprawują kobiety. Wspólne przygo-
towanie do uroczystości dożynkowych znacznie przybliżyło do siebie te 
miejscowości.

Otwarta na ludzką krzywdę
Dużą determinacją i zaradnością pani Ewa wykazała się podczas nie-

dawnych wichur i nawałnic, podczas których bardzo dotkliwie ucierpiało 
Kierzno. Kilka rodzin straciło dach nad głową. Już kilka minut po wichu-
rze znalazła się na miejscu tragedii. Wspólnie z KGW przygotowywała 
wyżywienie dla jednostek OSP, które prowadziły działania zabezpiecza-
jące teren i organizowały pomoc.

Nieustanne starania
Dzięki aktywności i umiejętnościom pani Ewy, wszelkie inicjatywy 

i pomysły przekładają się na konkretne działania. Nie wszystkie przy-
noszą efekty finansowe, jednak pani Ewa nie zraża się i działa dalej. 
Przygotowała ona np. wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Świę-
to pieczonego ziemniaka” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, jednak z powodu braku środków, wniosek nie został 
dofinansowany. 

Wyzwanie to wiedza i nowe doświadczenia 
Oprócz działań na rzecz lokalnej społeczności pani Ewa podejmuje 

też chętnie wyzwania, które pozwalają jej na osobisty rozwój i eduka-
cję. Bierze udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, które po-
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zwalają jej na zdobywanie nowych doświadczeń. W kwietniu 2011 roku 
brała udział w wyjeździe studyjnym do Austrii organizowanym wspólnie 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Wielkopol-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Od września uczestni-
czy w cyklu szkoleń pt. „Silna jak dąb” realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Pani Ewa spędza swój 
wolny na czytaniu książek i oglądaniu filmów. Najlepszym rodzajem mu-
zyki według pani Ewy to pop oraz muzyka klasyczna. Pani sołtys kocha 
jazdę samochodem i w związku z tym z bardzo chętnie podróżuje. Pani 
Ewie udaje się pogodzić wiele ról. Łączy z sukcesem pracę zawodową 
i pracą społeczną z rolą żony i matki trzech córek.
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Bernadeta Ślęzak
Sołtyska wsi Kuźnica Bobrowska
Miejscowość: Kuźnica Bobrowska
Gmina: Grabów nad Prosną
Powiat: ostrzeszowski

  

Solidna edukacja 
Pani Bernadeta ukończyła studia licencjackie o kierunku administracja 

publiczna oraz studia podyplomowe o kierunku rachunkowość. W chwili 
obecnej nadal pogłębia swoje wykształcenie. Jest studentką drugiego 
roku studiów magisterskich na kierunku zarządzanie. Pani Bernadeta 
doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wcześniej w nadleśnic-
twie oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie pra-
cuje w Centrum Kultury w Grabowie na stanowisku głównej księgowej.
Sołtyską wsi Kuźnica Bobrowska została w lutym 2006 roku. Jest rów-
nież członkiem Rady Rodziców w szkole Podstawowej w Grabowie nad 
Prosną oraz członkiem rady parafialnej w Doruchowie. Współdziałając 
z radą sołecką oraz angażując mieszkańców w pracę społeczną pani 
Bernadeta stara się zmienić oblicze sołectwa. 

Inwestycje pod dobrym nadzorem
Pierwszą inwestycją pod kierunkiem pani Bernadety była budowa pla-

cu zabaw dla dzieci. Ponadto wykonano generalny remont sali wiejskiej, 
który obejmował wymianę okien, drzwi wejściowych i podłóg. Wykona-
no też w budynku instalację wodną i kanalizacyjną oraz wymieniono in-
stalację elektryczną. Zamontowano nowe oświetlenie, wykonano nową 
elektryczną instalację grzewczą  wraz z piecami akumulacyjnymi, wyre-
montowano zaplecze sanitarne. Oprócz remontu, na potrzeby mieszkań-
ców zakupiono wyposażenie świetlicy obejmujące stoły, krzesła, szafki 
kuchenne, pomalowano oraz bufet. Tak szeroki zakres prac był możliwy 
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dlatego, że inwestycja była współfinansowana z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 – Jakość życia na obsza-
rach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie – Odnowa 
i rozwój wsi. Celem projektu było podniesienie jakości życia i aktywności 
mieszkańców w sferze kulturalnej, społecznej i wypoczynkowej poprzez 
modernizację budynków pełniących funkcje społeczno - kulturalne wraz 
z otaczającym terenem rekreacyjnym. Wyremontowana sala w pełni 
spełniła swoją rolę będąc obecnie prawdziwym centrum integracji miesz-
kańców sołectwa.

Fundusz Sołecki źródłem nowych pomysłów
Aktywności mieszkańców sprzyja też fundusz sołecki. W październiku 

2011 roku rozpoczęła się budowa boiska sportowego oraz zakup wy-
posażenia. Środki z funduszu sołeckiego zostały wykorzystane po raz 
pierwszy w tym roku. Dużą rolę w opracowaniu projektu i dopełnieniu 
wszystkich formalności odegrała pani Bernadeta. 

Oprócz zaangażowania w niektóre inwestycje, poprawiające in-
frastrukturę i estetykę wsi, pani Bernadeta jest animatorką inicjatyw 
lokalnych oraz promotorką sołectwa i gminy. W każdym działaniu 
przyświeca jej zasadniczy cel, którym jest podniesienie jakości życia 
mieszkańców.
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Coś dla dzieci i rodziców
Pani Bernadeta jest inicjatorką i organizatorką wielu imprez adresowa-

nych do najmłodszych mieszkańców i ich opiekunów. W imprezie z oka-
zji Dnia Dziecka biorą udział nie tylko dzieci ale i rodzice. Dla wszystkich 
jest to okazja do dobrej zabawy i wspólnego spędzania czasu. Ważny 
element imprezy stanowią liczne konkursy i zabawy dla dzieci i rodziców. 
Dwukrotnie odbyło się też spotkanie dla pań z okazji Dnia Kobiet, jedno 
z nich miało charakter imprezy przy kawie, kolejne było okazją do wyjaz-
du na koncert Andrzeja Cierniewskiego. 

Zdrowa rywalizacja 
W sołectwie organizowane są również imprezy plenerowe. W czerwcu 

2011 roku odbył się „II Turniej sołectw” o puchar burmistrza Miasta i Gmi-
ny Grabów nad Prosną. Inicjatorką turnieju i pomysłodawczynią konkur-
sów była pani Bernadeta. Dla trzynaście sołectw przygotowała cztery 
konkurencje. Miesiąc później zorganizowała kolejną imprezę – piknik 
rodzinny. Były konkursy dla dzieci i dorosłych, dmuchańce i inne atrak-
cje, a zabawa trwała do białego rana. Jest współorganizatorką spotkania 
w plenerze dla ministrantów, dzieci i dorosłych. Ponadto współpracuje 
z różnymi organizacjami działającymi na terenie sołectwa i gminy. 

„Zarażliwa” aktywność
Pani Bernadeta zachęca mieszkańców do udziału w przedsięwzię-

ciach poza terenem sołectwa. Przykładem jest udział w „I Turnieju so-
łectw” w maju 2009 roku, w którym wieś zdobyła pierwsze miejsce. 

Pani sołtys Bernadeta Ślęzak ma wiele zainteresowań i zawsze znaj-
dzie pomysł aby urozmaicić życie mieszkańców Kuźnicy Bobrowskiej. 
Zawsze z życzliwością służy radą i pomocą. Podczas wyborów w lutym 
2011 roku wszyscy jednogłośnie wybrali panią Bernadetę na kolejną 
kadencję. Są dumni ze swojej sołtyski. Dla swojej wsi stara się zrobić 
wszystko w myśl zasady „jak nie przez drzwi to przez okno”.   
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Beata Tomczak
Sołtyska Świątnik
Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej
Miejscowość: Świątniki
Gmina: Mosina
Powiat: poznański

 

Różnorodność działań 
Beata Tomczak zaangażowała się w działalność na rzecz lokalnej 

społeczności bardzo wcześnie. Sołtysem Świątnik jest drugą kadencję. 
Pełni również funkcję wiceprezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Ra-
dzewiczach oraz sekretarza Gminnego Koła Sołtysów i przewodniczą-
cej Rady Rodziców. Wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne.

Pani Beata pełniąc funkcję sołtysa wsi Świątniki wykazuje duże 
umiejętności organizacyjne i niezwykłe zaangażowanie w wykony-
wanie powierzonych obowiązków. Dała się poznać jako osoba kom-
petentna i aktywnie działająca na rzecz wsi i jej mieszkańców. Pro-
wadzi wiele działań sprzyjających integracji społeczności lokalnej, jej 
rozwojowi i promocji. Angażuje się w realizację imprez sportowych 
i kulturalnych. Nie sposób wymienić jej wszystkich sukcesów, warto 
jednak wspomnieć o tych najbardziej spektakularnych, do których na-
leży utworzenie – przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej 
– Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowego we wsi Świątniki. 
Istotą projektu o wartości 50 000 złotych jest zapewnienie mieszkań-
com bezpłatnego dostępu do Internetu, możliwość podwyższenia lub 
uzupełnienia wykształcenia, korzystania z kursów i szkoleń dostęp-
nych w Internecie, zapewnienie dostępu do informacji nt. oferty oświa-
towo-kulturalnej i gospodarczej.

Drugim ważnym projektem pani Beaty była modernizacja świetli-
cy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przed budynkiem. Celem tego 
przedsięwzięcia było utworzenie miejsca spotkań mieszkańców wsi, co 
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umożliwia ich integrację i aktywizuje w kierunku różnego rodzaju inicja-
tyw. Wartość projektu to około 120 000 złotych.

Dla dobra wspólnego
Bez zaangażowania pani Beaty niemożliwa byłaby realizacja wielu 

przedsięwzięć na terenie wsi. To ona doprowadziła do skutku takie inwe-
stycje jak: przeniesienie masztu telefonii komórkowej poza teren zabudo-
wany wsi, gazyfikacja wsi, uzupełnienie oświetlenia drogowego, utwar-
dzenie dróg czy ustawienie palcu zabaw dla dzieci. Wynegocjowała także 
z TP S.A. możliwość podłączenia mieszkańców do Internetu. Pani Beata 
jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku. Potrafi zmobilizować 
mieszkańców do udziału w różnych przedsięwzięciach, co daje nie tyl-
ko wymierne korzyści materialne, ale też integruje ludzi pracujących dla 
wspólnego dobra, budzi w nich poczucie dumy z przynależności do spo-
łeczności. Przykładem zorganizowanych przez nią akcji społecznych jest: 
likwidacja dzikiego wysypiska śmieci, uporządkowanie terenu pod plac 
zabaw, utworzenie skalnika, odnowienie przystanku autobusowego.

W zdrowym ciele zdrowy duch
Dzięki staraniom pani Beaty dwa razy w tygodniu odbywa się aerobik, 

młodzież gra w tenisa, dostępne są bezpłatne korepetycje z fizyki. Po-
nadto organizowane są coroczne imprezy: ogniska na zakończenie roku 
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szkolnego, festyny z okazji Dnia Dziecka, pikniki dożynkowe, zabawy 
taneczne, spotkania z okazji Dnia Kobiet, turnieje sportowe (np. tenisa 
stołowego, piłki siatkowej, strzeleckie) itp.

Aktywna wiceprezes OSP
Jej zaangażowanie w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej rów-

nież przyniosło wymierne efekty. Udało się pozyskać dwa samochody 
dla jednostki w Radzewiczach oraz przeprowadzić remont garażu i po-
mieszczenia socjalno-biurowego. Ponadto zorganizowała rajd pieszy 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Mosina, w którym 
wzięło udział 120 osób.

Edukacja to dobra inwestycja
Praca w gospodarstwie rolnym oraz zaangażowanie w pracę społecz-

ną nie przeszkadza pani Beacie w systematycznym podnoszeniu swoich 
kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach, m.in. w projekcie 
pn.: „Sołtyski i liderki wiejskie - kobiety zarządzają polską wsią”. Szkolenia 
dotyczące pisania projektów i aplikowania o środki unijne przyczyniły się do 
lokalnych sukcesów. Przykładem jest uzyskanie dofinansowania na zago-
spodarowanie miejsca spotkań „Bocianowo” z dotacji Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego czy realizację projektu obejmującego 
zajęcia z języka angielskiego, przeprowadzenie kursu prawa jazdy oraz od-
nowienie figurki sakralnej.

Inne warte podkreślenia działania pani Beaty to organizacja akcji 
krwiodawstwa i bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców, 
zabieganie o utworzenie ośrodka zdrowia czy wsparcie mieszkańców 
w działaniach zmierzających do grupowego scalenia gruntów. 

Swoją postawą pani Beata daje przykład do naśladowania. Jest oso-
bą bardzo kreatywną i zdeterminowaną w dążeniu do wyznaczonego 
sobie celu. Chętnie współpracuje z innymi ludźmi i organizacjami. Dzia-
łalność i postawa pani Beaty zostały docenione; w 2008 roku odniosła 
zwycięstwo w VII edycji konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego przez 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, wydawcę „Gazety Sołeckiej”. 
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Barbara Widelicka
Rolniczka
Sołtyska Wsi Borowo Młyn
Miejscowość: Borowo Młyn
Gmina: Sieraków
Powiat: międzychodzki

Sołectwo Borowo Młyn zostało utworzone w 2003 roku i od tego czasu 
pani Barbara pełni funkcję sołtyski. To już po raz trzeci współmieszkańcy 
obdarzyli ją zaufaniem. Jest pomysłodawczynią wielu cennych inicjatyw 
na rzecz społeczeństwa lokalnego. Angażuje się w działalność kultural-
no - oświatową, sportową i charytatywną.

Troska o bezpieczeństwo
Jednym z pomysłów pani Barbary była budowa chodnika przy głównej 

ulicy. Wynikał on z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa ze względu 
na duży ruch pojazdów oraz pieszych. Pani sołtys zawiązała Komitet 
Budowy Chodnika oraz lobbowała na rzecz inwestycji wśród władz gmin-
nych. Dzięki temu udało się dofinansować inwestycję z budżetu gminy. 
Jednocześnie pani sołtys przez kilka lat organizowała fantowe zabawy 
karnawałowe i loterie, z których dochód wspierał fundusz budowy chod-
nika. Po pięciu latach powstał chodnik o długości około 700 m. Wartość 
inwestycji wyniosła 180 864 złote, z tego 39 000 złotych zostało zebrane 
przez mieszkańców sołectwa. Poprawie bezpieczeństwa mieszkańców 
służyła też budowa lewoskrętów w miejscowości Promno Stacja w kie-
runku Borowa Młyn, przy skrzyżowaniu drogi państwowej A–5 z drogą 
powiatową dla kierowców skręcających w kierunku m. Borowo Młyn. 
Pani sołtys wystąpiła z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad, który rozpatrzono pozytywnie. 
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W zdrowym ciele zdrowy duch
Pani Barbara angażuje się w propagowanie zdrowego trybu życia, or-

ganizując corocznie majowe biegi przełajowe dla amatorów. Bieg odbywa 
się na dystansie 50 m, 100 m, 200 m, 700 m, 1 000 m, oraz 4 200 m, dzięki 
czemu każdy może wziąć w nim udział. Pani sołtys corocznie znajduje 
sponsorów oraz organizuje akcje mające na celu dofinansowanie projek-
tu. Uzyskane od nich środki przeznaczane są na zakup pucharów i medali 
dla zwycięzców poszczególnych konkurencji biegowych. Podobny cel ma 
coroczna organizacja kilku wycieczek rowerowych dla dzieci i dorosłych 
w okolice Puszczy Zielonki. Pani Barbara osobiście zajmuje się m.in. wyty-
czaniem trasy, planowaniem zwiedzania zabytków i pomników przyrody.

Integracja na wiele sposobów
Nieodłączne wydarzenia z życia lokalnej społeczności to imprezy or-

ganizowane przy różnych okazjach, których celem jest integracja miesz-
kańców. Pani Barbara organizuje Dzień Kobiet. Impreza jest możliwa 
dzięki środkom finansowym przekazanym przez sponsorów oraz zaan-
gażowaniu uczestniczek święta, które same pieką ciasta i organizują po-
częstunek. Spotkania odbywają się w koleżeńskiej i serdecznej atmos-
ferze. Elementem programu są z reguły występy artystyczne, pokazy 
sprzętu AGD, pokazy sztuki makijażu oraz wystawy wyrobów rękodziel-
niczych mieszkanek sołectwa. 

Cel integracyjny mają również zabawy karnawałowe, które odbywają 
się dwukrotnie w każdym roku. Stroną organizacyjno – techniczną kar-
nawałowych bali zajmuje się pani Barbara przy współudziale rady sołec-
kiej. W trakcie zabawy odbywa się licytacja prac podarowanych przez 
osoby prywatne oraz uczniów Liceum Plastycznego w Poznaniu, oraz 
loteria fantowa. Dochód z tych przedsięwzięć przeznaczony zostaje na 
realizację ważnych dla społeczności zadań.

Pani Barbara „zaraża” pozytywną aktywnością pozostałych miesz-
kańców m.in. przy organizacji stoiska dożynkowego. Wspólnie wykonują 
wieniec dożynkowy, przygotowują plony rolne i wyroby rękodzieła, które 
prezentowane są podczas pochodu dożynkowego. 
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Spotkania przy ognisku
Do bardzo sympatycznych i cenionych przez mieszkańców imprez na-

leży wspólne świętowanie Nowego Roku. Pani Barbara osobiście przy-
gotowuje drewno i gotuje bigos. Wszyscy zbierają się przy płonącym 
ognisku, gdzie są częstowani gorącą potrawą. Z chwilą wybicia godziny 
24.00 zebrani przy ognisku wznoszą toast szampanem, składając so-
bie życzenia noworoczne. Podobne imprezy organizowane są również 
w maju. Wszyscy zbierają się przy płonącym ognisku gdzie częstują się 
napojami oraz pieką kiełbaski. W trakcie tych czynności obecni bawią 
się śpiewając przy wtórze gitary pieśni biesiadne oraz tańczą. Majowe 
ogniska są lubiane szczególnie przez najmłodszych.

Pomocna dłoń
W okresie Wielkanocy pani Barbara w porozumieniu z ks. probosz-

czem organizuje święcenie pokarmów w zajeździe „Rzepicha”. Ze wzglę-
du na znaczne oddalenie kościoła parafialnego, taka formuła pielęgno-
wania tradycji jest wygodna i doceniana przez mieszkańców.

Pani Barbara nie zapomina o dzieciach. Dla nich organizuje Dzień 
Dziecka, wyjazdy do aqua parku w Koziegłowach, czy wyjazdy dzieci 
na półkolonie. W okresie przedświątecznym organizuje zbiórkę paczek 
świątecznych dla potrzebujących. Ponadto z jej inicjatywy wydano folder 
promocyjny i prowadzona jest na bieżąco kronika sołectwa. Nie sposób 
wymienić wszystkich działań pani Barbary, jednakże warte uwagi jest to, 
że zawsze ma ona na celu dobro współmieszkańców. 
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Anna Wieczorek
Sołtyska Nowej Wsi
Miejscowość: Nowa Wieś
Gmina: Śmigiel
Powiat: kościański

  

Aktywność ponad wszystko
Pani Anna jest osobą ceniącą zarówno rozwój zawodowy jak i pracę 

społeczną. Specjalizuje się w realizacji projektów edukacyjnych. Godzi 
wiele funkcji, pozwalających jej na lepsze zrozumienie potrzeb lokalnej 
społeczności oraz na skuteczne podejmowanie działań, które pomagają 
zaspokoić przynajmniej niektóre z nich. 

Od 2007 roku pełni ona funkcję sekretarza Gminnego Koła Stowarzy-
szenia Sołtysów, a od 2011 roku jest prezeską Stowarzyszenia „Partner-
stwo lokalne” w Śmiglu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że pani Anna 
zaangażowała się w utworzenie stowarzyszenia już w 2007 roku, będąc 
jedną z inicjatorek partnerstwa lokalnego w Śmiglu. Była to nieformalna 
grupa liderek i liderów lokalnych, którzy stwierdzili, że aby skuteczniej 
działać należy się zorganizować, określić kluczowe problemy lokalne-
go środowiska oraz zastanowić się w jaki sposób można je skutecznie 
rozwiązywać, działając przede wszystkim w oparciu o lokalne zasoby. 
Formalnie Stowarzyszenie powstało w 2011 roku, a pani Anna stanęła 
na jego czele. 

Trud nagrodzony
Jednak już wcześniej angażowała się ona w pracę na rzecz lokal-

nej społeczności. W ogólnopolskim programie „Aktywne Społeczności”, 
koordynowanym przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej 
pracuje od 2010 roku. Jej działalność została nagrodzona w 2011 roku 
wyróżnieniem w piątej edycji Konkursu dla Animatorów Społecznych 
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im. H. Radlińskiej, który organizuje właśnie Stowarzyszenie Centrum 
Aktywności Lokalnej z Warszawy. W tym samym roku została również 
wyróżniona przez Fundację Obywatelki w projekcie pt. „Obywatelki po-
szukiwane”. 

Sukcesy zawodowe
W sferze zawodowej pani Anna odnosi sukcesy związane z opracowy-

waniem i realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europej-
skiej. Do tej pory była autorką i koordynatorką trzech projektów dofinan-
sowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Skierowane były do społecz-
ności na terenach wiejskich, jako wynik oddolnych inicjatyw. Dofinanso-
waniu tego typu projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki służy Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach 
wiejskich. Zrealizowane przez panią Annę projekty to: „Informatyka pod 
strzechy”, „Informatyka pod strzechy – bis”, oraz „Język angielski – klucz 
do komunikacji”. Realizowane były w latach 2009 -2010.
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Rozwój lokalnej społeczności
Swoje kompetencje w aplikowaniu o zewnętrzne środki finansowe na 

realizację projektów pani Anna wykorzystała realizując niewielkie, ale 
ważne przedsięwzięcia wspierające rozwój społeczności lokalnej. Nale-
ży do nich realizowany od czerwca do października 2007 roku projekt pt. 
„Zerwać z nudą”. Zakładał on zaktywizowanie 375 mieszkańców Nowej 
Wsi do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez 
włączenie ich do prac społecznych przy porządkowaniu nieużytku i prze-
kształceniu go w boiska do piłki nożnej i siatkowej. Ponadto celem pro-
jektu było zainicjowanie organizowania imprez kulturalnych i rekreacyj-
nych. Zorganizowano Dzień Dziecka oraz festyn rodzinny na sportowo, 
połączony z otwarciem boisk. Projekt o wartości 8 760 złotych dofinan-
sowano ze środków Fundacji Pro Bono Poloniae. 

Kolejny projekt to „Przygoda z językiem angielskim”. Jego celem było 
zorganizowanie nauki języka angielskiego dla 20 dorosłych mieszkań-
ców Nowej Wsi. Ten realizowany w okresie wrzesień – grudzień 2007 
roku projekt o wartości około 7000 złotych został dofinansowany ze środ-
ków Fundacji im. M. Rataja z Warszawy.

Inicjatywy ekologiczne 
Trzeci projekt realizowany przy współudziale pani Anny był skierowa-

ny do młodzieży. Celem projektu pn. „Nowa Wieś – Barwna Wieś” było 
przekazanie wiedzy uczniom szkoły podstawowej z zakresu ochrony, 
pielęgnacji i umiejętnego korzystania ze wspólnego dobra, jakim jest śro-
dowisko naturalne „małych ojczyzn”. Zorganizowane zajęcia były formą 
spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania, w sposób pożytecz-
ny dla społeczności lokalnej a jednocześnie umożliwiający rozwijanie 
własnych uzdolnień i zainteresowań. Większość działań zaplanowana 
była tak, aby dzieci miały okazję popracować na rzecz upiększania wsi 
– wykonano skalniaki oraz przedmioty użyteczne z budulca jakiego do-
starcza otaczająca przyroda. W tym wakacyjnym projekcie, trwającym 
dwa tygodnie wzięła udział grupa 20 dzieci w wieku od 8 do 11 lat. Jego 
wartość to 3 921 złotych. 
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Edukacji ekologicznej były też poświęcone kolejne dwa projekty. Pro-
jekt pn.: „Chroniąc środowisko chronimy siebie” miał podobny charakter 
jak poprzedni, uczestniczyło w nim 20 dzieci, w okresie od 29.06.2009 
roku do11.07.2009 roku. Budżet projektu w kwocie 2 995 złotych dofi-
nansowano ze środków Fundacji Wspomagania Wsi. 

Projekt pn.: „Myśl globalnie działaj lokalnie” skierowany był do dzieci 
uczestniczących w zajęciach odbywających się w świetlicach. Obejmo-
wał przeprowadzenie pogadanki w na temat ochrony środowiska, zorga-
nizowanie konkursu plastycznego oraz posadzenie 60 drzewek lub krze-
wów. Projekt realizowany był w okresie listopad - grudzień 2009 roku, 
a jego niewielki budżet wyniósł zaledwie 1000 złotych. 

Kino pod chmurką
Nieco inny charakter miał projekt pn.: „Kino pod chmurką”. Jego rolą 

było poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Nowej Wsi poprzez 
stworzenie możliwości udziału w otwartych seansach filmowych, połą-
czonych z podstawową edukacją z dziedziny filmu. Spotkania w kinie 
miały też charakter integracyjny. Zorganizowano cztery projekcje filmów. 
Pierwszej i ostatniej projekcji towarzyszyły inne wydarzenia, takie jak fe-
styn, ognisko czy mecz sportowy. Budżet projektu wyniósł 7 212 złotych 
i został dofinansowany ze środków Fundacji Pro Bobo Poloniae. Projekt 
ten był realizowany w okresie czerwiec - wrzesień 2009 r. We wszystkich 
projektach pani Anna pełniła rolę koordynatorki, której powierzono orga-
nizację pracy i zasobów oraz odpowiedzialność za rozliczenie i sprawoz-
dawczość projektu. 
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Mariola Wojciechowska
Radna Rady Miejskiej Sompolna
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
Prezes Zarządu Klubu Sportowego
Miejscowość: Marcjanki
Gmina: Sompolno 
Powiat: koniński

  

Jedna osoba – wiele funkcji
Pani Mariola jest osobą aktywną, potrafiącą skutecznie łączyć wiele 

funkcji. W latach 2007 – 2011 pełniła funkcję sołtyski Marcjanek. Jako 
sołtys wzorowo wypełniała swoje obowiązki i angażowała się w życie 
lokalnej społeczności, podejmując liczne działania sprzyjające poprawie 
życia mieszkańców. Dzięki jej inicjatywie wyremontowano szkolne przy-
stanki autobusowe, ustawiono pojemniki do segregacji śmieci w miej-
scowościach Ryn i Drzewiec, nawieziono kruszywo na drogi gminne oraz 
podłączono sołectwo Marcjanki do Internetu. Dzięki zaangażowaniu 
Koła Gospodyń Wiejskich oraz włączeniu młodzieży z Klubu Sportowe-
go uporządkowano budynek po byłej OSP, który obecnie pełni funkcję 
Wiejskiego Domu Kultury. Odbywają się tam spotkania mieszkańców 
oraz imprezy okolicznościowe np.: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, bale 
karnawałowe. 

Różne zainteresowania 
Od listopada 2010 roku pani Mariola jest radną Rady Miejskiej w Som-

polnie. W obszarze jej zainteresowań leżą sprawy rolnictwa, oświaty 
i służby zdrowia. Wspiera ona działania zmierzające do utrzymania prze-
znaczonej do likwidacji Szkoły Podstawowej w Ośnie Górnym, mając na 
uwadze przede wszystkim dobro uczęszczających tam dzieci. Ponadto 
wspiera dożywianie dzieci i dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej. Jej inicjatywą było zorganizowanie czasu wolnego w okresie 
zimowym dla dzieci i młodzieży z okolicznych wisi. Dzięki zaangażowa-
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niu dyrekcji i nauczycieli młodzież mogła korzystać z sali gimnastycznej 
w szkole w godzinach pozalekcyjnych.

KGW motorem inicjatyw
Z inicjatywy pani Marioli powstało w 2007 roku Koło Gospodyń Wiej-

skich w Marcjankach, którego została przewodniczącą. Działalność KGW 
jest okazją nie tylko do aktywizacji kobiet wiejskich, ale także całej spo-
łeczności. Z jej inicjatywy KGW organizuje wiele imprez gminnych. Co 
roku zaangażowane jest w organizację dożynek gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich i diecezjalnych. Jednym z ważnych zadań jest promocja 
Gminy Sompolno. Obywa się to między innymi poprzez uczestnictwo 
w corocznych Wielkich Ruszeniach Gmin powiatu konińskiego. Poza 
tym członkinie Koła Gospodyń Wiejskich są organizatorkami większości 
imprez kulturalnych mających miejsce w sołectwie (Dzień Kobiet, Dzień 
Dziecka itp.)

Troska o sprawność fizyczną
W 2007 roku pani Mariola założyła też Klub Sportowy. Do dzisiaj pełni 

funkcję jego prezesa. Dbałość o kulturę fizyczną przyczyniła się do świet-
nych wyników zawodników, np: zdobycie I-go miejsca i pucharu sołtysa 
w piłce siatkowej, II–go miejsca w turnieju piłki nożnej. Klub uczestniczy 
we wszystkich turniejach organizowanych w gminie i poza nią. Mecze od-
bywają się między sołectwami z Gminy Sompolno oraz między klubami 
z sąsiednich gmin (klub zrzesza 19 osób).
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Pani Mariola pełni też funkcję przewodniczącej Rady Rodziców przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. Jej inicjatywą jest co-
roczna, prowadzona od 2008 roku zbiórka pieniędzy z przeznaczeniem 
na organizację wyjazdów młodzieżowych na Ogólnopolskie Zloty Szkół 
Sienkiewiczowskich. Ponadto wykorzystuje ona swoje zdolności organi-
zacyjne i ogromne zaangażowanie oferując swoją pomoc przy organiza-
cji różnych imprez szkolnych oraz wycieczek pozaszkolnych.

Otwarta na potrzeby innych
Pani Mariola zawsze znajduje czas dla potrzebujących wsparcia i po-

mocy. We wrześniu 2011 roku zorganizowała festyn na rzecz Mateusza 
– mieszkańca Gminy Babiak, który w wypadku stracił nogę. W zorgani-
zowanie tej imprezy włożyła wiele wysiłku angażując rodzinę, młodzież 
z Klubu Sportowego, rady sołeckie z Marcjanek i Ośna Górnego, Radę 
Rodziców z Ośna Górnego, nauczycieli i wszystkich ludzi o wielkich ser-
cach. Dzięki zaangażowaniu zebrano 3 500 złotych, które wpłacono na 
konto chłopca. 

W 2010 roku pani Mariola włączyła się w akcję Świętego Mikołaja. 
W ramach tej akcji zbierano nakrętki na zakup wózka inwalidzkiego dla 
Adriana, niepełnosprawnego chłopca z Chorznia. W zbiórkę zaanga-
żowali się również uczniowie. Łącznie zebrano 9596 sztuk, z czego 8 
tysięcy to indywidualna praca ucznia drugiej klasy, Bartka. Wynik ten 
nagrodzono statuetką – Nieprzeciętny 2010.

 Latach 2009–2011 pani Mariola współpracowała z Zespołem Szkół 
nr 3 w Mąkolnie w przedsięwzięciu pn.: „Niesiemy pomoc Julce”. Julka to 
uczennica cierpiąca na dziecięce porażenie mózgowe. W celu zgroma-
dzenia niezbędnych środków finansowych zorganizowano różne akcje, 
np.: sprzedaż ciast domowej roboty, loterie fantowe, licytacje obrazów 
wykonanych przez dzieci i młodzież szkolną.

Pani Mariola nigdy nie zapomina o ludziach słabych, chorych i po-
trzebujących pomocy. Jest otwarta na wszelkie wyzwania. Współpracuje 
z wieloma instytucjami i osobami, działając aktywnie na rzecz lokalnej 
społeczności.
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Jadwiga Wypychowska
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
Z-ca Przewodniczącego Stowarzyszenia 
Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej
Miejscowość: Grzegorzew
Gmina: Grzegorzew
Powiat: kolski

Kultura, tradycja i dziedzictwo
Pani Jadwiga interesuje się przede wszystkim lokalną kulturą  

i tradycją. Zainteresowania te rozwija poprzez działalność w organiza-
cjach pozarządowych, zajmujących się promocją kultury, tradycji i lokal-
nego dziedzictwa. W 1973 roku wstąpiła do Koła Gospodyń Wiejskich 
w Grzegorzewie, gdzie od początku działała bardzo aktywnie. Jej za-
angażowanie w sprawy koła i lokalnej społeczności zostało docenione 
i w 1983 roku pani Jadwiga została przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Grzegorzewie. Funkcję tę pełni z sukcesem do dnia dzi-
siejszego. Od 1988 roku jest kierownikiem Zespołu Ludowego „Grze-
gorzewianki”, który znany jest nie tylko lokalnie. Ponadto od 2006 roku 
pani Jadwiga jest zastępcą przewodniczącego Stowarzyszenia Rozwoju 
Ziemi Grzegorzewskiej.

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej
Komitet Założycielski Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej 

został powołany w dniu 28 września 2005 roku i składał się z dziewięt-
nastu mieszkańców. Do podstawowych celów i zadań Stowarzyszenia 
należą: wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego 
i edukacyjnego Ziemi Grzegorzewskiej, integracja mieszkańców i prze-
ciwstawianie się bezradności społecznej, wspieranie demokracji i budo-
wanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Środki 
finansowe na działalność statutową stowarzyszenia pozyskiwane są 
z takich źródeł jak: składki członkowskie, dotacje budżetowe, środki po-
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zyskiwane z programów krajowych oraz z programów Unii Europejskiej 
oraz z odpisu „1%” od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z ziemi kolskiej do Europy
Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie podejmuje się realizacji wielu 

ciekawych projektów. Pod kierunkiem pani Jadwigi zorganizowano kilka 
wyjazdów promocyjnych, gdzie miał szansę zaprezentować się zespół 
„Grzegorzewianki”. Pierwszym z nich był udział w Międzynarodowym 
przeglądzie zespołów ludowych na wyspie Bornholm, który miał miejsce 
w 2007 roku. Celem projektu była promocja powiatu kolskiego za gra-
nicą oraz kultywowanie tradycji, kultury i obrzędów. W projekcie wzię-
ło udział 25 osób. W kolejnym, roku Stowarzyszenie promowało zespół 
„Grzegorzewianki” we Włoszech, w ramach projektu „Z ziemi kolskiej do 
włoskiej”. Rolą pani Jadwigi było zorganizowanie wyjazdu, opracowanie 
repertuaru Zespołu oraz rozliczenie projektu. Pani Jadwiga zachęcona 
sukcesami zorganizowała podobne przedsięwzięcia również w kolejnych 
latach. 

W 2009 roku – odbył się wyjazd do Czech pod hasłem „Z piosenką 
szlakiem legendarnym braci Lecha, Czecha i Rusa”, a w 2010 roku dwa 
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wyjazdy na Bałkany: „Z folklorem w głąb Europy” do Chorwacji i Czarno-
góry oraz „Kultura Gminy przez duże K” do Grecji i Bułgarii. Szczegól-
nie ten ostatni projekt wart jest docenienia. Jego realizacja była możliwa 
dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w ramach programu „Realizacja zadań z zakresu popularyzacji tradycji 
kulinarnych i artystycznych służących zachowaniu dziedzictwa kulturo-
wego na wielkopolskiej wsi’’. W ramach projektu zostały zrealizowane 
następujące zadania: organizacja dla młodzieży szkolnej konkursu na 
prezentację zwyczajów i tradycji wsi wielkopolskiej, przygotowanie przez 
„Grzegorzewianki” inscenizacji tradycyjnego pirzoka (obrzędu darcia 
pierza), zorganizowanie spotkania dla twórców kultury ludowej oraz ak-
tywnie działających Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas tej imprezy został 
przeprowadzony konkurs na rękodzieło. Przygotowane przez panie prace 
zapierały dech w piersiach. Artyści z zespołu „Grzegorzewianki” przedsta-
wili zwyczaje andrzejkowe w inscenizacji pt. „We wróżebnym nastroju”.

Aktywna organizatorka
Działalność społeczna pani Jadwigi wykracza poza sprawy związane 

z promocją kultury. Wraz z zespołem ludowym „Grzegorzewianki” współ-
pracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną i bierze udział w imprezach oraz 
przeglądach piosenki strażackiej. Ponadto jako przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich w Grzegorzewie jest organizatorką i uczestnicz-
ką licznych imprez integrujących i aktywizujących lokalną społeczność, 
jak np.: dożynki gminne, powiatowe i centralne oraz festyny i zabawy. 
Zorganizowany został też przyjazd dzieci z Ukrainy pod kierownictwem 
szefowej Związku Polaków Chmielników. Ponadto pani Jadwiga zorga-
nizowała wyjazdy do Teatru Muzycznego w Poznaniu na spektakle pt.: 
„Baron cygański”, „Księżniczka Czardasza”, „Skrzypek na dachu” i „We-
soła wdówka”.

Należy wspomnieć, że pani Jadwiga jest aktywną obywatelką. W la-
tach 1968-1972 pełniła funkcję radnej powiatu kolskiego. Ponadto od 
roku 1970 należała do Ludowego Związku Sportowego. Jej osiągnię-
ciem było zdobycie tytułu mistrzyni powiatu kolskiego w grze w szachy.



Aneks 
Lista przydatnych adresów
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Administracja rządowa

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5 
00-513 Warszawa
www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa 
www.minrol.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego
ul. Wspólna 2/4 
00-926 Warszawa
www.mrr.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa
ul. Poleczki 33  
02-822 Warszawa
www.arimr.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa
OR w Poznaniu
ul. Strzeszyńska 36
60-479 Poznań
www.arimr.gov.pl

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

Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
www.cdr.gov.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego 
Oddział w Poznaniu
ul. Winogrady 63
61-659Poznań 
www.cdr.gov.pl

Wielkopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu 
ul. Sieradzka 29, 
60-163 Poznań
www.wodr.poznan.pl

Wojewódzki Urząd Pracy  
w Poznaniu
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
www.wup.poznan.pl
www.efs.wup.poznan.pl
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Regionalne Ośrodki EFS w woj. wielkopolskim

Regionalny Ośrodek 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Kaliszu
ul. Kresowa 30
62-800 Kalisz
www.kalisz.roefs.pl

Regionalny Ośrodek 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Koninie
ul. Powstańców Wielkp. 16
62-510 Konin
www.konin.roefs.pl

Regionalny Ośrodek 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Pile
ul. Grunwaldzka 2
64-920 Piła
www.piła.roefs.pl

Regionalny Ośrodek 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Poznaniu
ul. Grudzieniec 64
60-601 Poznań
www.poznan.roefs.pl

Regionalny Ośrodek 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Lesznie
Pl. J. Metzinga 26/6
64-100 Leszno
www.leszno.roefs.pl

Organizacje działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Akademia Rozwoju Filantropii
ul. Marszałkowska 6/6,
00-590 Warszawa
www.filantropia.org.pl

Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej
ul. Miedziana 3A 
00-814 Warszawa
www.efrwp.pl

Forum Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich
ul. Górnośląska 4a 
00-444 Warszawa
www.faow.org.pl

Fundacja Europejskie Centrum 
Przedsiębiorczości 
Kopernika 34,
00-336 Warszawa
www.eucp.pl

Fundacja Idealna Gmina
ul. Gdańska 2/128a 
01-633 Warszawa
www.idealnagmina.org.pl

Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4a 
00-444 Warszawa
www.cofund.org.pl
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Fundacja im. Stefana Batorego 
ul.Sapieżyńska 10a  
00-215 Warszawa
www.batory.org.pl

Fundacja na Rzecz Rozwoju 
Polskiego Rolnictwa
ul. Gombrowicza 19 
01-682 Warszawa
www.fdpa.org.pl

Fundacja Programów Pomocy 
dla Rolnictwa FAPA
00-930 Warszawa 
ul. Wspólna 30
www.fapa.com.pl

Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellotiego 1
01-022 Warszawa
www.fww.org.pl
01-022 Warszawa

Instytut Rozwoju Wsi 
i Rolnictwa PAN
Nowy Świat 72, 
00-330 Warszawa
www.iwirpan.waw.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej
Plac Inwalidów 10 
01-552 Warszawa
www.frdl.org.pl

Fundacja  Wspierania  
Przedsiębiorczości  
Regionalnej
ul. Krzywa 5
19-500 Gołdap
www.fwpr.org lub www.fwpr.org.pl

Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Sołtysów
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin
www.gazetasolecka.pl

Organizacje kobiece i wolontariackie

Centrum Wolontariatu 
w Warszawie 
ul. Nowolipki 9b 
00-151 Warszawa 
www.wolonariat.org.pl

Fundacja Dobra Sieć
www.e-wolontariat.pl
www.tojestwolontariat.pl

Fundacja Aktywności Lokalnej 
ul. Lipowa 6A
62-040 Puszczykowo
www.fal.org.pl

Fundacja Centrum Praw Kobiet  
ul. Wilcza 60 lok.19 
00-679 Warszawa
www.cpk.org.pl

Fundacja Centrum Promocji 
Kobiet  
Al. Niepodległości 76/78  
02-626 Warszawa
www.promocjakobiet.pl

Fundacja im. Heinricha Bölla 
Biuro Regionalne Europa 
Centralna
ul. Żurawia 45, III p.
00-680 Warszawa
www.boell.pl
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Fundacja Kobieca eFKa
30-104 Kraków 45
skrytka pocztowa 12
www.efka.org.pl

Fundacja Republika Kobiet
ul. Korczaka 11 
80-450 Gdańsk
www.republikakobiet.org

Liga Kobiet Polskich
ul. Bracka 5
00-501 Warszawa
www.ligakobietpolskich.free.ngo.pl

Międzynarodowa Fundacja 
Kobiet
ul. Więckowskiego 13  
90-721 Łódź
www.fundacja-kobiet.pl

Międzynarodowe Forum Kobiet
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
www.mfk.org.pl

Ośrodek Informacji Środowisk 
Kobiecych – „OŚKA”
ul. Piękna 66A
00-672 Warszawa
www.oska.org.pl

Ruch Wspierania Kobiet
ul. Swobodna 43/34  
15-756 Białystok
www.rwkobiet.pl

Stowarzyszenie Aktywne 
Kobiety
ul. 3 Maja 11
41-200 Sosnowiec
www.aktywnekobiety.org.pl

Stowarzyszenie Centrum 
Promocji 
i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich PISOP 
ul. Pl. J. Metziga 26/6,
64-100 Leszno, 
www.pisop.org.pl

Stowarzyszenie Centrum 
Promocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich PISOP 
ul. Ratajczaka 26/6/96, 
61-815 Poznań, 
www.pisop.org.pl

Stowarzyszenie Kongres Kobiet
ul. Nowy Świat 33/7 
00-029 Warszawa
www.stowarzyszeniekongreskobiet.pl

Stowarzyszenie Wiejskie 
„Zielona Przestrzeń” 
Grabowo 55
78-425 Biały Bór
http://kobietynawsi.pl

Stowarzyszenie Współpracy 
Kobiet, NEWW Polska (NP) 
ul. Miszewskiego 17 p. 100 
80-271 Gdańsk
www.neww.org.pl

Wolontariat Wielkopolski  
ul. Zagórze 7/9 
61-112 Poznań
www.wolontariatwielkopolskie.org
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Adresy LGD i LGR z terenu województwa wielkopolskiego

Czarnkowsko-Trzcianecka 
Lokalna Grupa Działania 
ul. Kościuszki 88/37 
64-700 Czarnków 
www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl

Lokalna Grupa Działania  
Krajna Nad Notecią 
Grabówno 59
89-350 Miasteczko Krajeńskie
www.lgdkrajna.pl

Lokalna Grupa Działania 
Między Ludźmi i Jeziorami
ul. Plac Wolności 2 
62-540 Kleczew
www.ludzieijeziora.pl

Lokalna Grupa Działania 
Solna Dolina
ul. Kościelna 5
62-650 Kłodawa
www.solnadolina.eu

Lokalna Grupa Działania 
Stowarzyszenie 
Długosz Królewski
ul. 1000-lecia 8 
62-874 Brzeziny
www.dlugoszkrolewski.org

Lokalna Grupa Działania 
Stowarzyszenie Dolina Wełny
ul. Kolejowa 24
62-100 Wągrowiec
www.dolinawelny.eu

Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb
ul. Kolejowa 24 
62-100 Wągrowiec 
www.7ryb.pl

Lokalna Grupa Działania 
Towarzystwo Społeczno-
Gospodarcze Dwa Mosty
Ślesin Tokary 12
62-561 Ślesin

Lokalna Grupa Działania 
Z Nami Warto
Plac Wł. Reymonta 1
62-306 Kołaczkowo

Lokalna Grupa Działania Źródło
ul. Ratuszowa 1
64-320 Buk
www.lgdzrodlo.pl

Nadnotecka Grupa Rybacka 
ul. Dąbrowskiego 8/509 
64-920 Piła
www.ngr.pila.pl

Stowarzyszenie Dolina Noteci
ul. Notecka 28 
64-800 Chodzież
www.dolinanoteci.eu

Stowarzyszenie KOLD
64-550 Duszniki WLKP
Jana Pawła II 8
tel. 61 29 19 239
kold@duszniki.eu

Stowarzyszenie Lider 
Suchy Las 
ul. Szkolna 13 
62-002 Suchy Las
www.leadersuchylas.pl
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Stowarzyszenie Lider 
Zielonej Wielkopolski
ul. Berwińskiego 1 
63-000 Środa Wlkp.
www.liderzielonejwielkopolski.pl 

Stowarzyszenie 
LGD Dolina Samy
ul. Szamotulska 7 
62-090 Cerekwica
www.dolinasamy.pl

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania 
Gościnna Wielkopolska       
ul. Powstańców Wlkp. 43 
63-830 Pępowo
www.goscinnawielopolska.pl

Stowarzyszeni 
LGD 7 - Kraina Nocy i Dni
ul. T. Kościuszki 7 
62-840 Koźminek 
www.krainanocyidni.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Kraina Trzech Rzek 
ul. M.J. Piłsudskiego 76 
64-600 Oborniki
www.kraina3rzek.pl

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania 
Okno Południowej Wielkopolski
ul. Zdunowska 12; 
63-700 Krotoszyn
www.slgdopw.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Wrota Wielkopolski
Adres: Jana Pawła II 2 
63-604 Baranów 
www.wrota.info.pl 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Zaścianek
ul. A. Mickiewicza 5 
63-210 Żerków
www.zascianek.org.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Rybacka Obra – Warta
ul. Strażacka 1 
66-330 Pszczew 
www.lgrow.pl

Stowarzyszenie 
LGR Pojezierze Krajeńskie
ul. Ogrodowa 26 
77-310 Debrzno 
www.lgrpk.pl

Stowarzyszenie 
LGR Warta – Noteć
ul. Ratuszowa 5 
tel./fax 67 25 66 942
64-510 Wronki
www.wartanotec.org

Stowarzyszenie Ostrzeszowska  
Lokalna Grupa Działania 
ul. Przemysłowa 27 (pokój 20) 
63-500 Ostrzeszów
www.olgd.org.pl

Stowarzyszenie Partnerstwo 
dla Doliny Baryczy 
pl. Ks. E. Waresiaka 7
56-300 Milicz
www.nasza.barycz.pl

Stowarzyszenie 
Puszcza Notecka
ul. Piłsudskiego 17 
64-400 Międzychód
www.puszczanotecka.org
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Stowarzyszenie Solidarni 
w Partnerstwie 
ul. Główna 16
62-571 Stare Miasto
www.sswp.com.pl

Stowarzyszenie Światowid
62-260 Łubowo p.22
www.swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Turkowska Unia 
Rozwoju - T.U.R.
ul. Kolska Szosa 3, 62-700 Turek 
www.lgd-tur.org.pl

Stowarzyszenie Unia 
Nadwarciańska 
ul. Poznańska 15 A 
62-400 Słupca
www.unianadwarcianska.pl

Stowarzyszenie Wielkopolska 
Wschodnia
ul. Chopina 12
62-511 Kramsk
www.wielkopolskawschodnia.pl

Stowarzyszenie Wielkopolska 
z Wyobraźnią
Stary Rynek 11
63-720 Koźmin Wielkopolski
www.wielkopolskazwyobraznia.pl

Stowarzyszenie Wspólnie dla 
Przyszłości
Czermin 47
62-304 Czermin
www.lgd.pleszew.pl

Stowarzyszenie Ziemi 
Grodziskiej Leader 
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23D 
62-065 Grodzisk Wielkopolski
www.leader-grodzisk.wlkp.pl

Wielkopolska Lokalna Grupa 
Działania
Kraina Lasów i Jezior
Plac Kościuszki 4 lok. 229
64-100 Leszno
www.wlgd.org.pl
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