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Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją operacji pn. ,, ,,Dobre, bo Nasze – sprzedawaj lokalnie, wspieraj regionalnie” w 

ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-

2021 zwracam się z prośbą o wytypowanie i oddelegowanie reprezentacji Kół Gospodyń Wiejskich oraz 

rękodzielników z Państwa Gminy celem uczestnictwa w imprezy plenerowej pn. ,,Biesiada Kół Gospodyń 

Wiejskich na ludowo”, która odbędzie się 31.07.2021r w godz. 16.00-21.00 w Centrum Promocji Produktu 

Lokalnego w Boniewie, Boniewo 43. Podczas imprezy Panie z KGW zaprezentują dorobek swojego koła, na 

kiermaszu będą mogły sprzedawać swoje produkty kulinarne i rękodzieło w ramach sprzedaży okazjonalnej. W 

programie biesiady zaplanowany jest konkurs KGW na przyśpiewkę biesiadną z nagrodami, oraz licytacja 

rękodzieła od KGW na cel charytatywny. 

Biesiada będzie miała charakter promocji dorobku KGW z udziałem śpiewaczych zespołów ludowych, Piotra 

Jaworskiego z Kapeli z Gorzkowa i Formacji Muzyczno - Kabaretowej ,,Czarny Salceson”. 

O co prosimy? 

1. Wytypowanie z Państwa gminy 1-2 reprezentacji KGW ze swoimi kulinariami, rękodziełem do 

sprzedaży podczas jarmarku, udziału w biesiadzie i w konkursie na przyśpiewkę biesiadną. 

2. Prosimy o krótką charakterystykę działalności KGW w Państwa Gminach i zgłoszonej reprezentacji. 

3. Poinformowanie i zaproponowanie lokalnym rękodzielnikom możliwości wystawienia i sprzedaży 

swoich prac podczas jarmarku na biesiadzie. 

4. Poproszenie KGW ew. rękodzielników o przekazanie jednej rzeczy z przeznaczeniem do licytacji na cel 

charytatywny dla ,,Nineczki Kropeczki” chorej na SMA. 

5. Przekazania w formie plakatu na swoich komunikatorach informacji  o biesiadzie i szkoleniu – 

„Sprzedawaj lokalnie, wspieraj regionalnie - produkt lokalny, tradycyjny, regionalny jako dodatkowe 

źródło dochodu gospodarstw rolnych i KGW” 

6. Zgłoszenia prosimy przekazać telefonicznie: tel. 579 470 765 lub e-mail: kultura.fajslawice@gmail.com 

 
Ramowy program: 

16.00  Powitanie zaproszonych gości-uroczyste rozpoczęcie biesiady 

16.15  Prezentacja dorobku KGW 

16.30 Występ Zespołów Śpiewaczych ,,Fajsławianki” i ,,Siedliszczanki”/licytacja charytatywna 

16.30-17.15 Zawody sołectw gminnych - teren zielony przy CPPL w Boniewie 

17.00  Konkurs na przyśpiewkę biesiadną KGW 

17.45  Recital ,,Piotr Jaworski Biesiadnie”/licytacja charytatywna 

18.15 Rozstrzygnięcie konkursu na przyśpiewkę biesiadną i zawodów sołectw gminnych , wręczenie nagród i 

dyplomów 

18.30-21.00 Zabawa biesiadna z Kapelą z Gorzkowa i Formacją Muzyczno-Kabaretową ,,Czarny Salceson” 

21.00 Zakończenie biesiady 

 

Z poważaniem 

Wojciech Hus 

Dyrektor GOK w Fajsławicach 
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