
SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności: 

Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy 

w 2015 roku. 

Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, zwany dalej 

Związkiem Wojewódzkim jest organizacją rolników o 148-letniej tradycji. Aktualna nazwa 

Związku zarejestrowana została przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 16 marca 1981r., wpisana 

do KRS w 2002r. w dziale Stowarzyszeń pod numerem 0000103621. Natomiast obowiązujący 

Statut Związku wraz ze statusem OPP został wpisany do KRS - 15 lutego 2010r.  

Związek działa na obszarze subregionu bydgoskiego, gdzie w 135 Kółkach Rolniczych oraz 286 

Kołach Gospodyń Wiejskich zrzeszonych jest ponad 8,5 tysięcy członków w tym około 6.5 tys. 

kobiet. Aktywiści Związku są: sołtysami, radnymi samorządów lokalnych, członkami Rad 

Społecznych Powiatowych Urzędów Pracy oraz Rad społecznych LGD. Ich aktywność oraz 

zaangażowanie w środowisku wiejskim na zasadzie wolontariuszy jest wysoko oceniana przez 

społeczność lokalną. Na posiedzeniach Rady Związku Wojewódzkiego z udziałem Prezesów  

i Przewodniczących Gminnych Organizacji oraz Zarządu dokonywaliśmy oceny sytuacji 

ekonomicznej w rolnictwie województwa, uzgadnialiśmy plany działań, występowaliśmy do władz 

różnych szczebli z dezyderatami, propozycjami poprawy sytuacji na wsi oraz proponowaliśmy 

usprawnienia powodujące rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Opiniowaliśmy programy 

współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. W ramach organizowanych imprez 

jak: dożynki różnych szczebli, dzień dziecka, dzień kobiet, dzień matki inspirowaliśmy spotkania 

integracyjne. Dla młodzieży szkolnej organizowaliśmy: kolonie, wycieczki i zimowisko. 

Zainteresowaniem cieszyły się działania związane z promocja zdrowia, ekologią, aktywizacją 

zawodową osób pozostających bez pracy oraz kultywowanie tradycji ludowej. 

Wypracowane dochody Związku na mocy ustawy o podatkach dochodowych osób prawnych są 

wolne od podatku dochodowego i przeznaczane na działalność statutową. Związek jest 

podatnikiem podatku VAT oraz lokalnego na rzecz Miasta Inowrocławia – ok. 8808,- zł. Związek 

swoje zobowiązania podatkowe reguluje terminowo. 

Majątkiem Związku jest nieruchomość gruntowa w Inowrocławiu, zapisana w KW Nr 14624. Na 

majątek składają się budynki i budowle:  

 Dom rolnika wybudowany w 1973 r. ul. Jacewska 164 

 Budynek mieszkalny dwurodzinny z pomieszczeniami gospodarczymi ul. Jacewska 160 

 Stodoła z przybudówką 

Celem działalności Związku jako OPP wśród mieszkańców wsi na obszarze działania było: 

1) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, w tym rozwój 

przedsiębiorczości rolniczej. 

2) Kultywowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej. 

3) Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. 

4) Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 

5) Wspomaganie edukacji, nauki, oświaty i wychowania.  

6) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności wiejskich. 

7) Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób obszarów wiejskich, pozostających 

bez pracy. 

8) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony zwierząt 

i dziedzictwa przyrodniczego. 

Związek w ubiegłym roku realizował zadania statutowe z udziałem partnerów społecznych jak 

również z własnej inicjatywy realizując, działania takie jak:  
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1. W dniu 17 marca 2015r. odbył statutowy III Zjazd Delegatów WZRKiOR. W Zjeździe 

uczestniczyło 82 Delegatów wybranych przez GR KGW, GZRKiOR, KGW, KR. Zjazd 

pozytywnie ocenił pracę dotychczasowych władz i wybrał na nową 5 – letnią kadencję nowe 

władze, w tym: 

 Przewodniczącą Rady WZRKiOR ponownie została wybrana Kol. Zofia Kozłowska 

 Radę WZRKiOR w składzie 45 osób, w tym 5 osób – młodzież ze szkół rolniczych 

 Komisję Rewizyjną w składzie 5 osób 

 Prezydium Rady w składzie 11 osób 

 Zarząd w składzie 4 osób – Prezesem Zarządu wybrano ponownie Kol. Henryka 

Sobczaka, dwie nowe osoby dotychczas nie pełniły funkcji członka Zarządu. 

Zjazd wybrał również przedstawicieli na Zjazd Krajowy i inne Zjazdy oraz Rady i Komisje 

problematyczne: Wojewódzką Radę KGW, Wojewódzką Radę Młodzieży i współpracy ze 

szkołami, Wojewódzką Radą Senioralną Rolników, Komisję ds. finansowania produkcji 

rolniczej, organizacji producentów oraz oceny sytuacji w rolnictwie, Komisję ds. tradycji, 

kultury i zespołów ludowych, Komisję ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem WZRKiOR. 

W II części Zjazdu z udziałem Wojewody, parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów i 

agencji, zaproszonych gości, uhonorowano wyróżniających się działaczy KR i KGW. 

Wręczono 2 odznaczenia „Za Zasługi dla Kółek Rolniczych” i 6 odznaczeń „Order Serca 

Matkom Wsi”, wyróżniono grawertonami 6 organizacji Gminnych KR i KGW: w Mogilnie, 

Tucholi, Jeziorach Wielkich, Sępólnie Krajeńskim, Złotnikach Kujawskich i Dąbrowie 

Chełmińskiej. 

2. We współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich „Gospodyni”, byliśmy organizatorem 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej dofinansowanego przez KRUS w 80% oraz ze 

Związku kwotą (1%) – 963,40 jako koszty koszty przejazdu. Z tej oferty skorzystało 142 dzieci:  

 zimowisko w Zakopanem: 64 dzieci,  

 kolonie w Łebie: 60 dzieci, 

 kolonie we Władysławowie: 10 dzieci 

 kolonie w Grzybowie (z Fundacji PLON): 8 dzieci z Gminy Jeziora Wielkie. 

Zainteresowanie rodziców wypoczynkiem dzieci jest duże, nie mniej są problemy z naborem 

ze względu na koszty własne wynoszące 450,- zł./dziecko oraz niezrozumiałym podejściem 

działaczek z KGW, które dokonując naboru skupiają się tylko na swojej miejscowości, nie 

przekazując informacji o koloniach dla innych KGW ze swojej Gminy. Efektem tego są 

sytuacje że rodzice dowiadują się o koloniach bezpośrednio od nas na kilka dni przed 

rozpoczęciem turnusu, a w danych miejscowościach byłoby sporo dzieci chętnych na 

kolonie. 

2. Związek we współpracy z Kujawskim Centrum Kultury zorganizował w dniu 21 czerwca 
2015r. V Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej i obrzędy Nocy Świętojańskiej. Patronat nad 
Festiwalem objęli: Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego, Starosta Inowrocławski, Prezydent Miasta Inowrocławia oraz Wójt Gminy 
Inowrocław. W przeglądzie konkursowym uczestniczyło 16 zespołów Ludowych tj. 
„Złotniczanki”, Zespół Folklorystyczny z Osieka Wielkiego, „Wierzchosławiczanie”, 
„Włochowianie”, „Pakościanie”,  „Kołaczkowianki”, „Swojacy”, „Nadwiślanie”, Nadgoplański 
Zespół Folklorystyczny”, „Jeziornie”, „Radojewiczanie”, „Złoty Krąg” z Bobrowa, „Harmonia”, 
„Kłopocianki” oraz „Kruszowianki i Poturba”, „Folk Rome”. Zwyciężył Zespół „Jezioranie” z 
gminy Jeziora Wielkie. Poza konkursem wystąpili zwycięzcy Grand Prix ubiegłorocznego 
Festiwalu – zespół „Gniewkowianie” 
W trakcie Festiwalu odbywał się „jarmark świętojański”, w którym swoje produkty wystawiały i 
sprzedawały Panie z KGW z gmin: Dąbrowa Chełmińska, Janikowo, Strzelno, Gniewkowo, 
Pakość, Bobrowo. Produkty z gęsiny zaprezentował Pan Andrzej Klonecki - Prezes Fundacji 
Hodowców Polskiej Gęsi Białej. 
Po zakończeniu części festiwalowej, nad stawkiem rozpoczął się pokaz inscenizacji „Nocy 
Świętojańskiej” w wykonaniu młodzieży ze szkoły Ponadgimnazjalnej w Kościelcu, natomiast 
biesiadę ludową uświetnił zespół „Złoty Krąg” z Bobrowa prezentując piękne pieśni i tańce 
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ludowe oraz część zespołów uczestniczących w części festiwalowej. Impreza była gorąco 
oklaskiwana przez widzów. Udział publiczności w części festiwalowej to ok. 2,5 – 3 tys. 
Widzów, natomiast w części Nocy świętojańskiej ok. 3 – 3,5 tys. widzów. Spotkanie z kulturą 
ludową zakończyło się ok. godz. 21,3o.  
V KFPL w przeważającej części finansowany był ze środków własnych, udzielone wsparcie 
do realizowanego zadania: Prezydent Miasta Inowrocławia - dofinansował kwota 1.000,- zł, 
Wójt Gminy Inowrocław sponsorował wyżywienie uczestników Festiwalu w kwocie 3.000,- zł. 
Dużą pomocą było wsparcie osobowe pracowników Kujawskiego Centrum Kultury przy 
prowadzeniu konferansjerki oraz jako pomoc techniczna, a także niektórych działaczy 
Związku przy zabezpieczeniu obsługi Festiwalu, przygotowaniu placu dla obrzędów Nocy 
świętojańskiej, zapewnieniu ochrony podczas imprezy. 

3. Związek jako organizacja pozarządowa współpracując z organizacjami członkowskimi 
aplikował do Gmin, Starostw, Urzędu Marszałkowskiego wnioski o granty na realizację zadań 
publicznych w zakresie kultury, sztuki, rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. I tak: 
- ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego otrzymano dotację w kwocie 2.000,- 

zł na dofinansowanie przejazdu  zespołu  „Radojewiczanie” na festiwal „Sabałowe 
Bajanie” w Bukowinie Tatrzańskiej.  

- ze środków Gminy Inowrocław otrzymano dotację w kwocie 4.970,- zł na realizację dwóch 
zadań: dofinansowanie oprawy muzycznej zespołu „Kłopocianki w kwocie 2.970,- zł oraz 
2.000,- zł na uszycie strojów kujawskich dla członkiń KGW w Jacewie. 

- ze środków Prezydenta Miasta Inowrocławia otrzymano kwotę 1.000,- zł na wsparcie 
realizacji V KFPL którą przeznaczono na opłatę za wynajem namiotów na Jarmark 
świętojański oraz spoty reklamowe w Radiu Pik..  

4. W m-cu marcu  Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Toruniu przy 
współpracy ze Związkiem naszym i włocławskim zorganizował z okazji Dnia Kobiet 
konferencję pt. „Rola kobiet w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich”, w uroczystości 
brało udział ok. 1.000 członkiń KGW, w tym ok. 250 z rejonu bydgoskiego. Kobiety otrzymały 
symboliczne kwiaty i słodycze, a KGW uświetniły imprezę przedstawiając program 
artystyczny, w tym  scenkę „Wesele na wsi”.  

5. Związek i przedstawicielki KGW uczestniczył w prezentacji potraw charakterystycznych dla 
regionu Pomorza i Kujaw  podczas Wigilii Marszałkowskiej w Dworze Artusa Toruniu w dniu 
17 grudnia, podczas której potrawy przygotowały i zaprezentowały: KGW Pławin, GR KGW  
Dobrcz, KGW Żabno,  Gminne Rady KGW w Gostycynie Mrocza.  

6. Działacze Związku uczestniczyli w Dożynkach Wojewódzkich w Kowalewie Pomorskim oraz 
w dożynkach powiatowych, gminnych i sołeckich, gdzie Koła Gospodyń Wiejskich 
prezentowały wieńce dożynkowe oraz na stoiskach swoje produkty, a zespoły ludowe 
prezentowały swój dorobek artystyczny. 

7. Nasze Zespoły Ludowe czynnie uczestniczą w organizowanych przeglądach i festiwalach w: 
Inowrocławiu, Golubiu-Dobrzyniu, w Lubiewie, Gniewkowie, Minikowie, oraz w innych 
regionach kraju. Ważną sprawą jest problem z odmładzaniem zespołów ludowych, 
nawiązaniem kontaktów ze szkołami ze swojego terenu i zainteresowanie kadry 
pedagogicznej tematem kultywowania tradycji ludowej, wciąganie w swoje szeregi dzieci i 
młodzieży.  

8. Dla odtworzenia tradycyjnych potraw z gęsiny, Związek pośredniczył w rozprowadzaniu 
wśród KGW regionu bydgoskiego pisklęta gęsi ok. 5 tys. szt.. oraz współpracował przy 
organizacji szkoleń chowu gęsi w małych gospodarstwach i promocji gęsiny podczas szkoleń. 

9. We współpracy z Krajową Radą Spółdzielczą zorganizowano w m-cu lutym 2 - dwudniowe 
szkolenia w Pałacu w Sypniewie, w których uczestniczyło ok. 46 osób: działaczy Związku i 
młodzież szkolna  ze Szkół Rolniczych w Tucholi i Sypniewie. Tematem tych szkoleń było 
”Podniesienie wiedzy w zakresie działania spółdzielni rolniczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności  finansowej i 
marketingowej”. 

10. W I kwartale 2015r. zakończono cykl szkoleń dla 150 osób z obsługi komputera oraz pracy w 
Internecie. Szczególny wkład w tym działaniu włożyła Ella Bakalarczyk – Latarniczka ze 
Stowarzyszenia miast w Internecie. 

11. Organizacje członkowskie Związku jak: GR KGW, KGW organizowały na swoich terenach 
prezentacje połączone z degustacją i sprzedażą produktów tradycyjnych, potraw wigilijnych, 
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wielkanocnych, uczestniczyły w organizacji dożynek, festynów itp.  Zarząd Związku oraz 
członkowie Prezydium czynnie uczestniczyli w różnych imprezach organizowanych przez 
naszych członków na terenie regionu bydgoskiego.  

12. Związek systematycznie współpracuje z instytucjami jak: z KP IR, KP ODR, LGD. Instytut 
Zootechniczny w Kołudzie, UTP, EFS, PTE 

13. Za działalność społeczną, zawodową nasi członkowie byli odznaczeni byli odznakami: 
„Zasłużony dla Rolnictwa” – 5 osób, Odznaką „Za Zasługi dla Kółek Rolniczych” ok. 15 osób, 
„Orderem Serca Matkom Wsi” – ok. 50 osób. Odznaczenia wręczano podczas uroczystości 
jubileuszowych KGW, Dnia Matki, Dożynek Wojewódzkich i lokalnych i innych 
uroczystościach. Związek wystąpił również o odznaczenia państwowe dla trzech osób 
zrealizowane zostały 2 odznaczenia. 

14. Związek nawiązał kontakt z Europosłem Tadeuszem Zwiewką, którego biuro ufundowało dla 
40 osób (aktywnych członkiń KGW) 4 dniową autokarową wycieczkę do Brukseli. 

15. W 2015r. dokonano wymiany dachu na obiekcie Związku, tzw. „stodoły”, która dzierżawiona 
jest przez PHU „Chemirol” w Mogilna. W budynku tym składowane są nawozy oraz środki 
ochrony roślin, a stan techniczny dachu wymagał niezwłocznej naprawy dla uniknięcia strat w 
składowanych towarach. Koszty wymiany dachu w równych częściach pokrył „Chemirol” i 
Związek. Uzgodniono z „Chemirolem” że w ramach udziału Związku w kosztach remontu 
dachu czynsz dzierżawny przez okres 3,5  roku będzie pomniejszony o 500,- zł. 

16. Związek jest aktywnym członkiem Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji 
Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, W kwietniu 2015r. wybrano kol. Wiesława 
Gałązkę – członka Prezydium Rady Związku na roczną kadencję jako Przewodniczącego 
Porozumienia. 

17. W ubiegłym roku Pani Zofia Kozłowska Przewodnicząca Rady Związku została mianowana 
Przewodniczącą Kapituły „Rolnika Pomorza i Kujaw”. 

18. Organy Związku w roku sprawozdawczym prowadziły swoją statutową działalność zgodnie ze 
statutem i tak 

 Rada Związku obradowała 4 razy a protokoły z jej posiedzeń są w aktach związku, przed 
każdym posiedzeniem rady posiedzenie Prezydium.  

 Prezydium Rady WZRKiOR w 2015r spotykało się 2 razy w składzie: Zofia Kozłowska, 
Zygmunt Wiśniewski, Marianna Radzięda, Barbara Stasierowska, Halina Caban, Wiesław 
Gałązka, Krzysztof Mleczko, Zygmunt Głąb.– od 17 marca skład Prezydium Rady się 
zmienił i są to osoby: Zofia Kozłowska, Stanisław Drogoś, Grażyna Leśna, Wiesław 
Gałązka, Zygmunt Wiśniewski, Barbara Stasierowska, Wiesława Weltrowska, Jan 
Łuczak, Marta Kwapiszewska. Prezydium Rady w nowym składzie spotkało się 4 razy. 

 Zarząd Związku spotykał się na posiedzeniach wg. potrzeb, sterując jego bieżącą 
działalnością. 

 Od 15 kwietnia 2015r. na Przewodniczącą Rady Wojewódzkiej KGW powołano Mariannę 
Radziędę, a w skład tej Rady weszly: Małgorzata Małecka, Wiesława Weltrowska, 
Barbara Mizdalska, Zofia Kozłowska, Barbara Stasierowska, Longina Tomczyk, Alina 
Książek, Anna Wolender, Wiesława Głowińska, Marta Kwapiszewska. 

15. Związek współorganizował spotkania i uczestniczył w imprezach okolicznościowych:  
 Jubileusze Kółek Rolniczych oraz Kół Gospodyń Wiejskich m.in. w Dorotowie, Łabiszynie, 

Kołaczkowie, Dobrczu, Trzeciewnicy, Białożewinie, w jubileuszach OSP, 
 W imprezie cyklicznie organizowanej przez Gminną Radę KGW w Mogilnie „Być Kobietą”, 

gdzie udział w tej imprezie bierze ok. 250 – 400 osób.  
 Wielkim Festynie Pomidorowym w Jeziorach Wielkich, w Targach Dębowych w Dąbrowie, 

w Targach Rolnych i Konkursie Orki w Bielicach, w Pałuckich Targach Rolnych i Wystawie 
Zwierząt Hodowlanych w Żninie, w festynach: „Barwy Lata” w Przysieku, „Jesień w 
ogrodzie” i Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych „Agro-Tech” w Minikowie, 
w Dniach Pola w Grubnie,  

 w uroczystościach państwowych jak: Narodowe Święto Niepodległości, Święto 3-go Maja,  
 W spotkaniach integracyjnych gmin – II Festyn Powiatowy „Ocalić od zapomnienia” w 

gminie Bobrowo, w  Koronowskich Impresjach Kulturalno – Kulinarnych, Święcie Śliwki w 
Strzelcach Dolnych, Święcie Dyni i Ziemniaka w Nowej Wsi Wielkiej, 

 XV Przeglądzie Zespołów Ludowych w Gołubiu Dobrzyniu, gdzie był fundatorem pucharu,  
 w Targach Rolnych w Bielicach, Minikowie czy festynie Święto Śliwki w Dobrczu,  
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 Festiwalu jadła kujawskiego w Górze, „Gęsinie na Św. Marcina” w Twierdzeniu pow. 
Mogileński,  

 w lokalnych prezentacjach „stołów wigilijnych i wielkanocnych”, spotkaniach opłatkowych, 
na Dzień Matki, w dożynkach wszystkich szczebli itp. 

Zarząd Związku pragnie wyrazić uznanie działaczom Związku, Rady, Prezydium, Komisji 
Rewizyjnej, za zaangażowanie w pracy społecznej na rzecz wsi, udział w obradach, szkoleniach. 
Szczególne wyrazy uznania kierujemy do działaczy z organizacji gminnych: Dąbrowa 
Chełmińska, Dobrcz, Lubiewo, Mogilno, Jeziora Wielkie, Gostycyn, Tuchola, Złotniki Kujawskie, 
Więcbork, Sępólno Krajeńskie, KGW Rycerzewko, a także Zespołom ludowym za uświetnianie 
imprez okolicznościowych, festiwali, przeglądów , dożynek itp. Szczególne podziękowanie 
kierujemy dla Zespołów „Radojewiczanie” i „Jezioranie”, którzy swoimi występami wzbogacali i 
zaznaczali nasz udziału w imprezach. 
 

Inowrocław,  dnia 10.05.2016r. 

 

 

 

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

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

Członek Zarządu – Henryka Drezińska -    ………………………… 

Członek Zarządu – Anna Iwanowska -   ………………………….. 


