
 
Sprawozdanie  

z prowadzonej działalności przez Wojewódzki Związek Rolników, Kółek  
i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy w 2010 roku. 

 

Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy jest 
organizacją z tradycjami. Na obszarze swego działania (byłego województwa bydgoskiego) 
zrzeszał ponad 8 tysięcy członków zamieszkałych na obszarach wiejskich w tym około 5.5 tys. 
kobiet zrzeszonych w 276 Kołach Gospodyń Wiejskich. Nasi członkowie to aktywni 
organizatorzy życia w środowiskach wiejskich oraz wolontariusze. Na posiedzeniach Rady 
Wojewódzkiej z udziałem Prezesów i Przewodniczących Gminnych Organizacji dokonywaliśmy 
oceny sytuacji ekonomicznej mieszkańców obszarów wiejskich, uzgadniano plany działania, 
dezyderaty do władz różnych szczebli, omawiano współpracę na rzecz poprawy sytuacji na wsi 
oraz przygotowywano projekty usprawnienia realizacji zadań rozwoju obszarów wiejskich, 
kultywowania tradycji i kultury w ramach organizowanych imprez. Opiniowano Programy 
współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Przedmiotem planowania były 
działania związane z organizacją kolonii i zimowisk dla dzieci i młodzieży, promocja zdrowia, 
ekologii, aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. 

Działalność Związku skierowano do mieszkańców obszarów wiejskich, której celem było: 
1. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, w tym rozwój 

przedsiębiorczości. 
2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności wiejskich. 
3. Kultywowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej. 
4. Wspomaganie edukacji, nauki, oświaty i wychowania w zakresie rozwoju wspólnot i 

społeczności wiejskich. 
5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób obszarów wiejskich, pozostających 

bez pracy. 
6. Działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu. 
7. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 
8. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. 
9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony zwierząt i 

dziedzictwa przyrodniczego. 

Związek nabywał doświadczenie przy realizacji działań statutowych związanych z OPP, 
realizując zadania, takie jak:  

1. Dla mieszkańców obszarów wiejskich, za środki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
własne przeprowadzono szkolenie dla 50 (52) osób w Przyjezierzu, w zakresie promocji 
PROW 2007-13 gdzie prezentowano możliwość rozwoju przedsiębiorczości w zakresie: 

� „Promocji i rozwoju markowych produktów oraz możliwości ich wprowadzenia do obrotu 
handlowego, 

� „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – temat ten był ukierunkowany na 
rozwój usług agroturystycznych przez mieszkańców obszarów wiejskich, 

� Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw” na obszarach wiejskich subregionu 
bydgoskiego, możliwości wykorzystania tego działania pod potrzeby produktu 
tradycyjnego. 

� Spotkania konsultacyjne nt. aktualnej sytuacji w rolnictwie z udziałem zaproszonych 
przedstawicieli instytucji, administracji województwa i samorządowej. 

Na szkolenie pozyskano fundusze netto z MRiRW (umowa nr 229/2010 z dnia 14.05. 2010r. 
w kwocie: 11.160,06zł, natomiast udział środków własnych wynosił 850,95 złotych. 

2. Związek systematycznie współpracuje również z EFS w zakresie prowadzenia szkoleń dla 
mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie pozyskiwania funduszy pracy oraz innych. 
Szkolenia te odbywały się przy okazji posiedzenia organów statutowych – Rady, Komisji 
Rewizyjnej z udziałem Prezesów i Przewodniczących struktur gminnych – 5 spotkań. 
Przeszkolone osoby służą pomocą w swoich środowiskach (KGW, KR) przy opracowywaniu 
ofert na pozyskanie funduszy do samorządów lokalnych oraz wniosków o płatność. 
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3. Związek, co rocznie za pośrednictwem Fundacji Aleksiejewicza organizuje zimowiska  
i kolonie dla dzieci z rodzin rolniczych zamieszkałych na obszarach wiejskich subregionu 
bydgoskiego. W 2010r. zorganizowaliśmy wypoczynek dla dzieci w miejscowościach:  
- Zimowisko w Muszynie – z którego skorzystało 27 dzieci rolników, 
- Kolonie letnie w Dziwnówku i Jastrzębiej GórzeZdla 80 dzieci  
- Wycieczka do Solca Kujawskiego oraz wycieczka w rejon Pałuk łącznie dla 80 dzieci z 

powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, sępoleńskiego, tucholskiego i żnińskiego dla 
organizacji, których Związek pozyskał wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu w ramach umowy nr SPS.I.3042-369/10. w kwocie 3.000,- zł 

Łącznie w 2010r. z wypoczynku podczas ferii zimowych i wakacji letnich skorzystało 187 
dzieci. Kolonie w 80% dofinansowane były z Funduszu Składkowego KRUS. Związek 
poniósł koszty naboru i organizacji wyjazdu kolonistów do miejsc wypoczynku – 3.178,00 zł, 
oraz częściowe pokrycie kosztów przewozu dzieci podczas wycieczek – 874,54 zł.  

KGW członkowie Związku w poszczególnych gminach i powiatach zorganizowali około 20 
dziecińców w świetlicach wiejskich oraz 15 wycieczek jednodniowych do ościennych gmin, 
także 3 dwudniowe wyjazdy nad morze i w góry. Dla zapewnienia opieki nad dziećmi 
podczas organizowanych wycieczek Związek zorganizował przeszkolenie pedagogiczne 
dla członkiń KGW. Koleżanki z KGW oraz nauczyciele zapewniali opiekę nad dziećmi 
podczas zajęć świetlicowych i wycieczek w ramach wolontariatu. Wartość pracy społecznej 
szacujemy na kwotę 150 zł. na jedną wycieczkę co daję łącznie 2.700, złotych 

4. Związek w 2010 roku uczestniczył w konkursach ogłaszanych przez samorządy i inne 
instytucje związane z obszarami wiejskimi na wykonanie zadań publicznych. Związek 
realizował następujące zadania grantowe tzw. działalność odpłatna.  

- zadanie pt: „Uchrońmy nasze kulturalne dziedzictwo przed zapomnieniem. 
Kultywowanie pieśnią tradycji i kultury Kujaw na forum gminnym i powiatowym”. Celem 
tego projektu było zorganizowanie prób dla Zespołu Ludowego „Kłopocianki” oraz 
kultywowanie tradycji ludowych poprzez udział zespołu w imprezach, m.in. obchody Dnia 
Kobiet, festyn wielkanocny, dożynki sołeckie, gminne i powiatowe, Festiwal Pieśni 
Ludowej w Sępólnie Krajeńskim, wkład członkiń do tego działania wyniósł 600,-Zł. 

- zadanie na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego pt. „Wykonanie strojów 
ludowych dla mieszkańców sołectwa Jaksice – strój ludowy jako kultywowanie tradycji 
Kujawskiej w środowisku wiejskim”. Środki pozwoliły na uszycie 2 strojów ludowych dla 
reprezentantów sołectwa Jaksice, które należało dofinansować kwotą 200,- zł. 

- zadanie wspieramy rodzinę p.t. „Rodzina naszą wspólną sprawą” to konkurs z dnia 
01.08.2010r. dla rodzin wielopokoleniowych (dziadkowie, rodzice, dzieci) integrujący 
środowiska wiejskie gmin Jeziora Wielkie, Kruszwica, Mogilno, Orchowo, Wilczyn, 
Strzelno. Celem była integracja środowiska, zagospodarowanie wolnego czasu dzieci, 
młodzieży i rodzin, kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy w organizacji 
wspólnych zadań. Uczestnicy rozgrywek turniejowych otrzymali nagrody, ufundowane 
przez włodarzy gmin oraz puchar od Związku – 170,- zł 

Związek występował również z ofertami do Powiatu Inowrocławskiego i Lokalnej Grupy 
Działania „Czarnoziem na soli”, ale nie otrzymał wsparcia finansowego. Oferta do LGD w 
temacie organizacji I Przeglądu Ludowych Zespołów Kujawskich połączonego z „Nocą 
Świętojańską” ma szansę na realizację w 2011r. 

5. Związek występował również do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o 
nagrody w dziedzinie rolnictwa dla naszych działaczy jednak komisja oceniająca wnioski nie 
premiowała je nagrodą. 

6. Rok 2010 był dla Związku kolejnych jubileuszy oraz organizowanych imprez integracyjnych 
skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich subregionu bydgoskiego i tak m.in.:  

- 100-lecie Koła Włościanek i Ziemianek w Kościeszkach gm. Jeziora Wielkie 15.05.2010, 
Impreza regionalna gdzie uczestnicy z Kujaw i Wielkopolski oddali hołd założycielce 
pierwszej organizacji na tym terenie. Udział Związku – 800,- zl. i grawerton 270,- zł. 

- 80-lecia KGW w Lisewie Kościelnym gm. Złotniki Kuj. W dniu 15.08.2010r. na którym 
zaprezentowano sztukę teatralną w wykonaniu członkiń KGW pt. „pierwsza lepsza” 
natomiast koszt scenografii oraz strojów wyniósł ok. 1.500,- zł 
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- 65-lecia KGW w Królikowie gm. Szubin w dniu 16.10.2010r.- upominek oraz kwiaty 

- 60-lecia KGW w Jastrzębcu gm. Więcbork w dniu 01.04.2010r. - upominek oraz kwiaty 

- 50-lecia działalności KGW w Ojrzanowie gm. Łabiszyn i Wielkiej Kloni gm. Gostycyn w 
dniu 22.01.2010r. (upominki oraz kwiaty) 

- 50-lecia KGW w Starym Jarużynie gm. Szubin - 27.11.2010r. - upominek oraz kwiaty 

- 45-lecia KGW w Dorotowie gm. Dąbrowa Chełmińska w dniu 03.07.2010r. 

- 30-lecia KGW Wełpin gm. Lubiewo w dniu 14.08.2010r. - upominek oraz kwiaty 

- 50-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Kozielcu gm. Dobrcz w dniu 11.09.2010r. 

Upominki i kwiaty na jubileuszach to koszt Związku około 8 x 150,- = 1.200,- zł 

Realizacja wniosków o odznaki związkowe to kolejne ok. 2.500,- złotych 

7. Działacze Związkowi i KGW współpracowali przy organizacji Dożynek Wojewódzkich, 
Powiatowych i Gminnych prezentując wykonania przez KGW wieńce dożynkowe, oprawę 
artystyczną w wykonaniu zespołów ludowych, poczęstunku przygotowanego, jako produkty 
tradycyjne. Związek uczestniczył przy organizacji dożynek m.in.: Wojewódzkich w Dobrzyniu 
w dniu 29.08.2010r. oraz dożynek gminnych: w Gnojnie gm. Inowrocław w dniu 22.08.2010r. 
w Chabsku gm. Mogilno w dniu 29.08.2010r, w Dąbrowie gm. Dąbrowa, w Sępólnie 
Krajeńskim, w Gzinie gm. Dąbrowa Chełmińska w Dorotowie gm. Więcbork w dniu 
04.09.2010r., w Wielkiej Komorzy gm. Tuchola - 11.09.2010r. Koła były organizatorami 
dożynek sołeckich: w dniu 21.08.2010r. w Kłopocie i 28.08.2010r.w Jacewie – gm. 
Inowrocław i wielu innych miejscowościach 

8. Nasze Zespoły Ludowe są bardzo aktywne i czynnie uczestniczą zajmując czołowe miejsca 
podczas w różnych festiwalach i przeglądach na szczeblu międzynarodowym, 
ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i lokalnym, m.in. Zespół „Radojewiczanie” z 
gminy Dąbrowa Biskupia, Zespół „Złotniczanie: z gminy Złotniki Kujawskie, Zespół 
„Solecczanie” z gminy Solec Kujawski; Zespół „Frantówki Bysławskie z gminy Lubiewo, 
Zespół „Lutowianie” z gminy Sępolno Krajeńskie. Na wniosek Związku, Marszałek 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansował Zespół Ludowy „Radojewiczanie” w 
zakresie sfinansowania kosztów przejazdu i udziału w IV Folkloriadzie Jurajskiej – 
starodawne i bliskie czasy” w Poraju w m-cu sierpniu 2010r 

9. Imprezy okazjonalne organizowane przy współpracy i udziale Związku 

- II Impresje kulinarno – kulturalne” w dniu 28.03.2010r. w Koronowie z udziałem pań z kół 
gospodyń wiejskich z gmin Koronowo, Solec Kujawski, Sicienko i Tuchola. W konkursie 
kulinarnym prezentowano tradycyjne potrawy wielkanocne w kategorii: ciasta i wypieki. 
W konkursie kulturalnym zaprezentowały się zespoły folklorystyczne z gmin: Dobrcz, 
Mrocza i Sępólna Krajeńskiego oraz Kapela Podwórkowa „Koronowiacy” i „Wesołe 
Gospodynie” z Gminy Koronowo. 

- powiatowa prezentacja stołów wielkanocnych w Sypniewie gm. Więcbork w dniu 
27.03.2010r. z udziałem pań z KGW z gmin: Kamień Krajeński, Sośno, Sępólno 
Krajeńskie i Więcbork. 

- gminna prezentacja stołów wielkanocnych w Strzelnie w dniu 25.03.2010r. z udziałem 
pań z KGW z miejscowości: Bławaty - Bławatki, Ciechrz, Młyny - Młynice, Bożejewice, 
Mirosławice, Strzelno Klasztorne, Sławsko Dolne, Stodoły, Niemojewko. Potrawy 
prezentowały również dzieci i młodzież Izby Kujawskiej przy Szkole Podstawowej we 
Wronowach oraz Szkoły Podstawowej w Strzelnie 

- XI Powiatowy Dziecięcy Festyn Integracyjny w Domu Pomocy Społecznej w 
Siemionkach w dniu 19.06.2010r. 

- VIII Wielki Festyn Pomidorowy w Jeziorach Wielkich w dniu 08.08.2010r.  

- „Święto Śliwki” w Strzelcach Dolnych w dniach 4-5.09.2010r. 

- Podsumowanie Eko - Konkursu pt. „Ekologiczna Zagroda Wiejska” w dniu 23.10.2010r. 
w Gozdaninie gm. Mogilno, w którym KGW Gozdanin zdobył I miejsce. 

10. Związek był współorganizatorem prezentacji tradycyjnych stołów wigilijnych i wielkanocnych 
na szczeblu województwa, gmin i powiatów oraz oprawy artystycznej tych wydarzeń. Są to 
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imprezy promujące lokalne tradycje przez mieszkanki obszarów wiejskich w strojach 
ludowych, z udziałem zespołów lub kapel ludowych. W wojewódzkiej wigilii w Dworze 
Artusa w dniu17.12.2010r. towarzyszyła wystawa stołów wigilijnych przygotowana 
przez członkinie 6 kół gospodyń wiejskich naszego regionu KGW w Gzinie, 
Gostycynie, Padniewku, Żabnie, GR KGW w Złotnikach Kujawskich 

11. W okresie od m-ca kwietnia do czerwca 2010r. Związek uczestniczył w akcji dostawy piskląt 
gęsich do tuczu w gospodarstwach rolnych i kultywowania lokalnej tradycji kujawskiej w 
zakresie produkowane przez KGW potraw z mięsa gęsi kołudzkiej. Rozpoczęta w 2010r. 
kampania promocyjna na terenie województwa pod hasłem „gęsina na świętego Marcina” 
wzbudziła wśród mieszkańców duże zainteresowanie gęsiną oraz wyrobami z pierza 
gęsiego. Następnie z Urzędem Marszałkowskim organizowalismy promocję potraw z gęsiny 
na terenie województwie, prezentując potrawy na organizowanych festynach Święta 
Niepodległości jako działalność odpłatna. Dofinansowanie w kwocie 24.750,00zł 
obejmowało: wsad oraz koszty dojazdu. Przygotowanie potraw to praca wolontariuszek z 12 
KGW członków naszego Związku.  

12. Związek na podstawie zezwolenia Marszałka Województwa przeprowadził kampanię 
pomocy poszkodowanym przez powódź rolnikom i dokonał zbiorki darów o wartość 
12.700,- zł oraz koszty Związku w zakresie zbiórki oraz dostawy wyniosły 4.220,- zł. 
Zebrano dary z najbliższego obszaru siedziby Związku tj. gminy i powiatu 
Inowrocław gdzie na szczególne wyróżnienie zasługuje sołectwo Jaksice i Pan Jan 
łuczak z Jacewa Gmina Inowrocław. Członkowie naszego Związku włączyli się także 
do organizowanych przez samorządy lokalne i rolniczy zbiórek a wartość 
przekazanych darów i środków tym kanałem oceniamy na ok. 250 tys zł w 2010r. 

13. Związek nasz aktywnie uczestniczy w lokalnych strukturach (jest członkiem Lokalnych Grup 
Działania) współpracując przy opracowywaniu lokalnych strategii rozwoju obszarów 
wiejskich. Przedstawiciele Związku są członkami Rad LGD na terenie naszego działania 

14. Nasi aktywiści są członkami Rad Społecznych Powiatowych Urzędów Pracy. Aktywność na 
polu struktur organizacyjnych przekłada się na wybór niektórych z nich na radnych 
samorządów, sołtysów, delegatów do samorządu rolniczego (K-P IR). 

15. Związek jest podatnikiem podatku VAT, posiada nadany decyzją III Urzędu Skarbowego w 
Bydgoszczy z dnia 13.01.1997r. nr NIP: 967-06-28-165. Dochody Związku są wolne od 
podatku dochodowego na podstawie art.17 ust.1 oraz art. 25 ust.4 ustawy z dnia 
15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2004 r. nr 54. p.654 ze 
zm.). Związek jest podatnikiem podatku od nieruchomości na rzecz Miasta Inowrocławia. 
Wg interpretacji służb Prezydenta na związku ciąży zaległość podatkowa za 2009r. w 
kwocie 9786,43 zł, na którą utworzono stosowną rezerwę. Wynik działalności ujemny i 
wynosi 13.141,06 złotych, który wpłynie na zmniejszenie funduszu statutowego 

17. W 2010r. w m-cu styczniu Związek odbył II Nadzwyczajny Zjazd Delegatów. Uchwalając 
poprawki do statutu Związku w celu uzyskania przez Związek statusu Organizacji Pożytku 
Publicznego co zostało potwierdzone przez KRS 15 lutego 2010r. 

 
 

Inowrocław, 11 marzec 2011r. 
 

Prezes Zarządu    -  Henryk Sobczak -     ................................ 
 
 

Członek Zarządu  -  Jerzy Orczykowski  -    .................................... 
 
 

Członek Zarządu - Urszula Szarpatowska -    UUUUUUUUUU 
 
 

Członek Zarządu - Halina Wojnarowska     UUUUUUUUUU.. 
 
 


