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Przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich

Szanowni Państwo, 

Działalność Kół Gospodyń Wiejskich jest niezwykle istotna w procesie aktywizowania 
mieszkańców wsi. Pobudzanie do działań w sołectwie, szereg ciekawych projektów i dbanie 
o dziedzictwo kulinarne to nieoceniona wartość jaką wnoszą aktywni działacze KGW. Jednocześnie  
jest to praca wymagająca dodatkowego zaangażowania, odbywając się często kosztem prywatnego 
czasu. 

Znając dotychczasową aktywność KGW z naszego regionu, energię i entuzjazm osób – 
najczęściej Pań, ale również aktywnie działających w kołach Panów – chciałbym serdecznie zaprosić 
na cykl spotkań w formie on line, przygotowanych przez pracowników Departamentu Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

Pierwsze spotkanie na platformie Zoom zostało zaplanowane na 9 kwietnia br. o godz. 16.00. 
Poprowadzi je Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko, autorytet w szkoleniach skierowanych do organizacji 
pozarządowych.  Na spotkaniu przedstawi zagadnienia związane z formalno-prawnym prowadzeniem 
KGW (statut, obowiązki finansowe, działalność zarobkowa, uzyskiwanie przychodów) oraz powie 
o możliwościach pozyskania funduszy na działalność statutową koła.  Spotkanie skierowane jest 
do KGW zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.   

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie imiennych zgłoszeń drogą mailową do 
7 kwietnia br. na adres  dziedzictwokulinarne@opolskie.pl. W zgłoszeniu proszę o podanie: imienia 
i nazwiska, adresu e-mail oraz nazwy KGW. Proszę o zapoznanie się z klauzulą RODO, która  znajduje 
się na stronie https://bip.opolskie.pl/2018/06/ochrona-danych-osobowych/.

Na adres zwrotny zostanie do Państwa wysłany link do planowanego spotkania na 
platformie Zoom. W spotkaniu może brać udział ograniczona liczba osób, w związku z tym 
decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
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W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod nr telefonu: 77 44 82 108, 109 lub 125. 

Z poważaniem

                                             

Członek Zarządu Województwa Opolskiego

Antoni Konopka

Sprawę prowadzi:  Justyna Osiecka-Sułek


		2021-03-22T12:43:16+0000
	Antoni Konopka; UMWO




