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SPRAWOZDANIE 
z wizyty Pays COB z Francji na obszarze działania LGD9 

 
 

W dniach 17-21 września 2012 roku  Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju 
Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) gościł u siebie 
przedstawicieli Pays du Centre Ouest Bretagne z siedzibą w Rostrenen (Francja). Wizyta 
została zorganizowana w ramach projektu współpracy pn. „Przedsiębiorczość – Drogą Do 
Sukcesu MłodzieŜy Wiejskiej”. 
 

Krain ę Wielkich Jezior Mazurskich odwiedzili: pani Renée Courtel  
- Wiceprzewodnicząca Związku Gmin „Pays du Roi Morvan” - odpowiedzialna za politykę 
młodzieŜową,  jednocześnie wójt gminy Guiscriff, pan Bruno Lebreton - radny Związku 
Gmin „Callac” odpowiedzialny za politykę dziecięcą i młodzieŜową, pan Yannick Roudot - 
zastępca kierownika (naczelnika) wydziału ds. polityki dziecięcej i młodzieŜowej Związku 
Gmin „Pays du Roi Morvan”, pan Damien Arzur - kierownik wydziału ds. polityki dziecięcej  
i młodzieŜowej Związku Gmin ”Callac”, pani Annaïg LE LAY - koordynator programu 
Leader w LGD „Pays du Centre Ouest Bretagne”. Delegacja zakwaterowana została  
w Domu Wczasowym „Przystań” w Węgorzewie.  
 

Celem wizyty było nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się 
szkoleniem bądź kształceniem młodzieŜy, instytucji współpracujących z młodymi ludźmi  
i mających wpływ na ich postawy, a takŜe realizującymi projekty angaŜujące młodzieŜ. 
DąŜeniem LGD jest realizacja działań i przedsięwzięć zmierzających do zmniejszenia 
problemu wyludnienia obszarów wiejskich, a w szczególności migracji młodzieŜy do miast  
w poszukiwaniu lepszej jakościowo pracy.  
 

Delegacja francuska przyjechała do Węgorzewa 17 września br. w godzinach 
wieczornych. Następnego dnia w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie odbyło się 
spotkanie przedstawicieli obu LGD z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz 
reprezentantami instytucji działających na rzecz młodzieŜy m.in. Dyrektorami Gminnych 
Ośrodków Kultury, Klubu Morskiego LOK w Węgorzewie, Muzeum Kultury Ludowej, 
MłodzieŜowej Rady Miejskiej oraz stowarzyszeń. Podczas spotkania goście z Bretanii 
przedstawili prezentację multimedialną obrazującą potencjał tego obszaru oraz działania 
podejmowane w stosunku do dzieci i młodzieŜy. Po prezentacji zaproszenie na spotkanie  
z Francuzami goście z obszaru działania LGD9 zaprezentowali swoje osiągnięcia  
i doświadczenia w realizacji zadań z zaangaŜowaniem dzieci i młodzieŜy. Następnie 
uczestnicy spotkania długo dyskutowali nt. sytuacji młodzieŜy na obszarach wiejskich, 
problemów związanych z emigracją młodych ludzi do duŜych miast oraz ewentualnej 
współpracy w tym zakresie. Po obiedzie delegacja z Francji udała się do Klubu Morskiego 
LOK w Węgorzewie, którego reprezentanci organizują szkolenia i obozy dla dzieci  
i młodzieŜy oraz realizują projekty, w ramach których zapewniają alternatywny sposób 
spędzania czasu podczas ferii zimowych i letnich wakacji: Ŝeglarstwo, szachy, tenis stołowy, 
wycieczki rowerowe, spływy kajakowe. O działalności LOK opowiedział jego Komandor – 
pan Jerzy Tyszko. Kolejnym punktem była wizyta w Muzeum Kultury Ludowej  
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w Węgorzewie oraz spotkanie z jego Dyrektorem – panią Justyną śołnierowicz – Jewuła.  
W MKL goście mieli okazję zobaczyć, jak wyrabiane są naczynia z gliny, kwiaty z bibuły, 
zwiedzić chaty mazurskie oraz zapoznać się z ofertą warsztatową dla dzieci i młodzieŜy. 
Uwieńczeniem pierwszego dnia pobytu gości z Bretanii na Mazurach była prezentacja obiektu 
agroturystycznego prowadzonego przez rdzennych mieszkańców Mazur, a było 
Gospodarstwo Agroturystyczne Państwa ElŜbiety i Piotra Melników w Harszu. W ramach 
prezentacji gospodarstwa, odbyła się równieŜ kolacja, podczas której serwowano dania 
regionalne sporządzone w oparciu o lokalne produkty. 
 

Kolejnego dnia pobytu delegacja miała okazję poznania dobrych praktyk 
dotyczących podejmowania przedsiębiorczości przez młodych ludzi, którzy postanowili 
pozostać lub wrócić do rodzinnej miejscowości po zdobyciu stosownych kwalifikacji 
zawodowych i otworzyć własną działalność gospodarczą na wsi. Goście z Bretanii odwiedzili 
m.in.: firmę MEX w Rydzewie. Firma naleŜy do pana Jana Nowakowskiego, który zajmuje 
się turystyką i rekreacją - jest właścicielem wypoŜyczalni sprzętu turystycznego, w tym 
skuterów wodnych i łódek z silnikiem, organizatorem eventów / spotkań integracyjnych dla 
firm, instruktorem nauki jazdy na nartach. Kolejnymi osobami, z którymi spotkali się 
Francuzi były panie: Sylwia Grzybowska – właścicielka Pensjonatu „Spichlerz”, wcześniej 
sołtys wsi Rydzewo oraz pani Patrycja Siwicka, która wspólnie z mamą (panią Martą 
Wąsiakowską) prowadzi Karczmę „Stara Kuźnia” oraz stadninę koni we wsi Przykop (Gmina 
Miłki). Po obiedzie w Karczmie „Stara Kuźnia”, goście udali się do Ośrodka śeglarsko – 
Wypoczynkowego „Zofiówka” w Rynie. W kompleksie znajduje się międzyszkolna baza 
sportów wodnych oraz schronisko młodzieŜowe. Na zakończenie dnia  
w malowniczo połoŜonym pensjonacie „śabie Oko” w Jasieńcu (gmina Kruklanki) 
zorganizowane zostało spotkanie integracyjne, w tym grill, w którym udział wzięli 
przedstawiciele LGD polskiej i francuskiej. Spotkanie było okazją do podsumowania wraŜeń  
i poznania opinii delegacji z Francji na temat jakości infrastruktury turystycznej i rodzaju 
świadczonych usług, które prezentowano im podczas wizyty studyjnej na obszarze powiatu 
giŜyckiego. 

Ostatniego dnia delegacja miała szansę zapoznać się z przedsięwzięciami Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, który zajmuje się organizacją imprez i zajęć sportowych 
dla dzieci i młodzieŜy, a takŜe dba o obiekty takie jak stadiony i hale miejskie, „ORLIKI”, 
plaŜa miejska itp. Gościom zaprezentowane zostały ww. obiekty. Szczególną uwagę przykuł 
odnowiony Park Miejski w Węgorzewie z infrastrukturą sportową (skatepark, boisko do gry 
w piłkę noŜną, 2 korty tenisowe, Plac zabaw), dzięki której dzieci i młodzieŜ mają moŜliwość 
aktywnego spędzania czasu. Następnie goście udali się do stoczni jachtowej NORTHMAN 
naleŜącej do pana Krzysztofa Stępniaka. Jest to przykład mikroprzedsiębiorstwa 
prowadzonego przez młodego mieszkańca Węgorzewa na obszarach wiejskich, gdyŜ stocznia 
ta jest największą, produkującą jachty na rynek mazurski, a jachty w niej produkowane 
(Maxus 24, Maxus 28, Maxus 33) otrzymują prestiŜowe nagrody na wielu targach 
turystycznych w kraju i za granicą. 

Podsumowanie wizyty odbyło się w biurze Związku Stowarzyszeń LGD9. Podczas 
spotkania rozmawiano nt. przyszłej współpracy, w tym przedstawiono konkretne działania, 
które obie grupy chciałyby wspólnie realizować na rzecz młodzieŜy. Ustalono, Ŝe w ramach 
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projektu grupa młodzieŜy z Francji (25 osób) przyjedzie w okresie wakacyjnym 2013 roku do 
Polski, a w roku 2014 grupa młodzieŜy z Polski (25 osób) odwiedzi Francję. Rezultatem tych 
wizyt będzie film polsko – francuski przygotowany przez młodzieŜ uczestniczącą  
w projekcie. Na zakończenie przedstawiciele obu grup podpisali Deklarację Współpracy. 

Po obiedzie, podanym w Gościu u Kalicha w Węgorzewie, goście mieli czas wolny, 
podczas którego mogli podziwiać uroki Mazur oraz zakupić pamiątki i prezenty swoim 
najbliŜszym. Punktem kulimacyjnym wizyty była uroczysta kolacja, na którą zaproszone 
zostały wszystkie osoby, które spotkały się z delegacją podczas jej pobytu. Późnym 
wieczorem podziękowano delegacji francuskiej za miłą, owocną i pełną nowych doświadczeń 
wizytę oraz poŜegnano się z gośćmi, którzy następnego dnia rano wyruszali w drogę 
powrotną do Francji.  

Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 dziękuje delegacji Pays COB z Francji za 
miłą i pełną nowych doświadczeń wizytę na terenie działania Związku Stowarzyszeń 
LGD9.  

Dziękuje równieŜ przedstawicielom samorządów oraz dyrektorom jednostek 
kultury, placówek szkoleniowych i oświatowych oraz przedstawicielom organizacji 
pozarządowych i młodym przedsiębiorcom z obszaru LGD9, którzy wzięli udział  
w spotkaniach z gośćmi z Bretanii i zadeklarowali gotowość podjęcia współpracy. 
Szczególne podziękowania naleŜą się równieŜ pani Ewie Kulpińskiej – Mejor, która 
pełniła rolę tłumacza oraz Pani Małgorzacie Kobusińskiej z Departamentu Współpracy 
Mi ędzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie za pomoc w nawiązaniu 
współpracy z LGD z Bretanii. 

Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 liczy na to, Ŝe pobyt gości z Francji 
przyniesie wymierne korzyści promocyjne dla obszaru LGD9, ale przede wszystkim 
przyczyni się do zrealizowania projektu współpracy mającego na celu przekonania 
młodzieŜy zamieszkującej obszary wiejskie, ze warto tam Ŝyć i planować swoją 
przyszłość. 
 
 
 
Sporządziła:               Zatwierdziła: 
Dominika BroŜewicz              Barbara Dawcewicz 
Specjalista ds. administracji i promocji           Prezes Związku StowarzyszeńLGD9 
 


