Dolnośląska impreza
rekreacyjno – edukacyjna
„Muchowska Kosa”
Gmina Męcinka

Muchowska Kosa to impreza o zasięgu ponadnarodowym z udziałem rolników polskich, czeskich i
niemieckich, która ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat ochrony łąk podgórskich oraz
wskazanie rolnikom korzyści wynikających z przyjaznego dla środowiska utrzymania unikatowych
łąk i gospodarczego ich wykorzystania.
Głównym organizatorem wydarzenia jest Gmina Męcinka, natomiast współorganizatorami imprezy
Stowarzyszenie Partnerstwo Kaczawskie oraz Park Krajobrazowy „Chełmy”.
Geneza imprezy …
Rolnicy zamieszkujący tereny podgórskie występujące w Parku Krajobrazowym „Chełmy” często
posługują się kosą jako jedynym narzędziem. W celu ochrony trzęślicowych łąk podgórskich
naleŜy je corocznie ręcznie wykaszać. Do końca lat 70. łąki te wykaszane były przez rolników,
natomiast w ostatnich latach na tym obszarze zaniechano produkcji siana i na łąkach
zaobserwowano zanikanie wielu gatunków roślin chronionych.

„Muchowska Kosa” to …
konkurs koszenia łąki, który polega na wykoszeniu określonej powierzchni
łąki – punktowana jest szybkość i jakość koszenia.

„Muchowska Kosa” to …
konkurs na układanie bukietów i kompozycji kwiatowych z kwiatów
łąkowych (za wyjątkiem kwiatów chronionych).

„Muchowska Kosa” to …
parada strojów ludowych ( konkurs )
W paradzie uczestniczyli przedstawiciele kaŜdej wsi
gminy Męcinka oraz gmin okolicznych, kosiarze
biorący udział w konkursie koszenia łąk, ich rodziny,
przyjaciele i znajomi. O strój przedstawiciela wsi
troszczy się lokalna społeczność.
Oprócz ubioru na ocenę miało wpływ posiadanie
narzędzi słuŜących koszeniu łąki, ogólna prezentacja
( np. ciekawie ustrojony powóz konny ).
Celem parady jest integracja społeczności lokalnej, a
takŜe kultywowanie tradycji ludowej.

„Muchowska Kosa” to …
konferencja i konkurs przyrodniczy
Konkurs wiedzy dotyczy tematów związanych z ochroną roślin, zwierząt oraz ptactwa
występującego na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy”. W konkursie biorą udział dzieci i
młodzieŜ przybyła na imprezę.
Zagadnieniami konferencji są natomiast: programy rolnośrodowiskowe szansą rozwoju obszarów
wiejskich, rozwój agroturystyki w Gminie Męcinka, przykłady aktywizacji przestrzenno –
gospodarczej a ochrona środowiska przyrodniczo – kulturowego na terenach chronionych
Gminy Męcinka, doświadczenia gmin niemieckich i czeskich w aktywizacji gospodarczej na
terenach górzystych.
Konferencje prowadzone są przez znawców dziedziny m.in.. Doktorów i profesorów
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej

Wymiar społeczny imprezy
W trakcie trwania imprezy odbywają się spotkania rolników polskich z rolnikami niemieckimi i
czeskimi, podczas których następuje bezpośrednia wymiana doświadczeń w zakresie
gospodarowania na obszarach chronionych, a takŜe moŜliwości pozyskiwania środków unijnych na
cele rolnicze.
W imprezie biorą udział mieszkańcy gminy Męcinka, gmin i powiatów województwa dolnośląskiego
oraz Niemiec (gmina Pfaffroda) i Czech (gmina Rovensko pod Troskami). Zapraszani są równieŜ
rolnicy z terenów Biebrzańskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego. KaŜdego roku impreza
przyciąga setki ludzi.
Uczestnicy naszej imprezy to dzieci, młodzieŜ, dorośli, którzy biorą udział w konkursach, seminariach,
konferencji, wycieczkach ekologicznych, które się składają na naszą imprezę.

Podpisywanie deklaracji
partnerstwa z gminą z Niemiec

Przedstawiciele gminy z
Niemiec

Zabawa taneczna

Efekty medialne
Patronat medialny nad imprezą obejmuje :
• TVP 3 Wrocław ,
• Radio Plus-Legnica,
• Słowo Polskie-Gazeta Wrocławska,
• Tygodnik „Konkrety”,
• Nowa Gazeta Jaworska.
• Gazeta Piastowska
W ramach promocji wydarzenia wydawane są aktualne foldery i plakaty zachęcające
do udziału w imprezie.
Wydarzenie finansowane jest z budŜetu gminy Męcinka oraz WFOŚiGW we
Wrocławiu. Sponsorem nagród jest równieŜ PIP Wrocław oraz Starostwo
Powiatowe w Jaworze.
Ponadto honorowy patronat corocznie obejmuje
Wice Marszałek Województwa Dolnośląskiego

