RAMOWY PROGRAM WYJZADU STUDYJNEGO
Wyjazd studyjny "Od pola do stołu" - promocja dobrych praktyk w
przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym,
Ramowy program

Dzień I, 02.07.2018
Wyjazd z KPODR Minikowo
1) Wizyta w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
oraz udział uczestników w wykładach w ramach poniższych
tematów:
1. „Agrotechnika w gospodarstwach ekologicznych- główne
założenia i problemy”;

2. „Skutki środowiskowe
systemach produkcji”;

gospodarowania

w

różnych

3. „Bariery w rozwoju rolnictwa ekologicznego w
województwie kujawsko-pomorskim” – wykład zapewniony
przez specjalistę KPODR w Minikowie Partnera KSOW.
Nocleg w okolicy IUNG w Puławach
Dzień II, 03.07.2018
1) Warsztaty praktyczne w gospodarstwie demonstracyjnym w
Osinach jako kontynuacja wizyty w IUNG Puławy
2) Wizyta w gospodarstwie ekologicznym pana Krzysztofa Bednarza
w miejscowości Leszczków, gmina Lipnik.

Krzysztof i Marianna Bednarz, miejscowość Leszczków 27, gmina
Lipnik, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie.
Gospodarstwo rozpoczęło działalność ekologiczną w 1999 roku.
Gospodaruje na powierzchni 14,46 ha, w tym większość stanowią
grunty orne (11,06 ha), trwałe użytki zielone zajmują
powierzchnię 0,13 ha a plantacje wieloletnie 0,2 ha.

Gospodarstwo specjalizuje się głównie w uprawie zbóż, warzyw
oraz ziół. W obejściu funkcjonuje sad, a owoce z niego są
przetwarzane w gospodarstwie. Jeśli chodzi o produkcję
zwierzęcą to w gospodarstwie hodowane jest bydło mięsne, kuce
szetlandzkie, kury ozdobne, kaczki oraz gołębie.
Z rozwiązań przyjaznych środowisku rolnicy korzystają z
kolektorów słonecznych. Prowadzą sezonową działalność
edukacyjną.
Przejazd na nocleg w okolice Sandomierza
Dzień III, 04.07.2018
1.Warsztaty w Inkubatorze w Dwikozach w ramach wizyty w Inkubatorze:
- spotkanie przedstawicieli Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości z
grupą,
- prezentacja działalności Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem
projektów stymulujących lokalny rozwój, promujących lokalne zasoby i
partnerską współpracę.
- omówienie projektu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” w
ramach którego powstał Inkubator przetwórczy.
- dyskusja i dzielenie się
doświadczeniami ze zrealizowanych
przedsięwzięć i podejmowanych inicjatyw.
- Omówienie genezy i idei utworzenia Inkubatora przetwórczego,
opartego na partnerskiej współpracy z samorządem lokalnym i
zasadami funkcjonowania oraz wymogami i standardami określonymi
przepisami dla tego typu obiektów.
- zajęcia warsztatowe, w ramach których uczestnicy wezmą udział w
pełnym procesie produkcji dżemu lub innego produktu.

Nocleg w okolicach Sandomierza
Dzień IV, 05.07.2018
1) Wizyty u beneficjentów projektów realizowanych przez
Ośrodek Promowanie Przedsiębiorczości, którzy znajdują
się i współpracują w ramach działających
szlaków
turystycznych m.in. Sandomierski Szlak Jabłkowy,
Sandomierski Szlak Winiarski. W ramach wizyt uczestnicy
wyjazdu studyjnego poznają lokalne zasoby i sposób ich
wykorzystywania.

Inkubator Przetwórczy w Dwikozach, który może być pierwszym
etapem rolnika na drodze do utworzenia własnego zakładu
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przetwórczego. Inkubator jest miejscem, w którym rolnik zamiast
zaczynać od kosztownej inwestycji związanej z budową nowego
zakładu, producent żywności nieprzetworzonej może sprawdzić
swoje umiejętności przetwórcze oraz możliwości wprowadzania
na rynek (opakowanie, etykietowanie, dystrybucja i sprzedaż)
oryginalnego, własnego produktu zgodnie z przepisami
sanitarnymi.
2) Wizyta w gospodarstwie i przetwórni - Winnica
Sandomierska w Dwikozach, demonstracja gospodarstwa
wraz z degustacją produktów wytwarzanych w
gospodarstwie.

Nocleg w okolicach Sandomierza
Dzień V, 06.07.2018
1) Wizyta w gospodarstwie ekologicznym pana Piotra Laska,
miejscowość Kurów, gmina Lipnik,

Piotr Lasek,
miejscowość Kurów, gmina Lipnik, powiat
opatowski, województwo świętokrzyskie
Gospodarstwo rozpoczęło działalność ekologiczną w 1999 roku.
Gospodaruje na powierzchni
ok. 10 ha. Gospodarstwo
ukierunkowane jest na uprawę roślin sadowniczych i
warzywniczych, jak również roślin rolniczych na pasze dla
utrzymywanego bydła mięsnego. Rolnik jest zrzeszony w
stowarzyszeniu „Grupa Od Rolnika” i realizuję bezpośrednią
sprzedaż swoich produktów w formie tzw. „Paczki od Rolnika”.
Wizyta w jego gospodarstwie będzie inspiracją dla rolników by
podjąć inicjatywę zrzeszania się w celu wzbogacenia oferty
produktów do sprzedaży bezpośredniej.
2) Wizyta w gospodarstwie ekologicznym pana Konrada
Lipińskiego, miejscowość Mała Wieś, gmina Bogoria

Konrad Lipiński,
Miejscowość Mała Wieś, gmina Bogoria, powiat staszowski,
województwo świętokrzyskie
Rolnik rozpoczął działalność ekologiczną w 1996 roku.
Gospodarstwo ma powierzchni ok. 12 ha. Głównymi kierunkami
upraw są warzywa, zioła, owoce (czarna i czerwona porzeczka,
maliny, wiśnie, jabłonie).
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W gospodarstwie prowadzona jest sezonowa działalność
edukacyjna
3) Wizyta w gospodarstwie ekologicznym państwa Elżbiety i
Bogdana Chmara, miejscowość Jasień, gmina Staszów

Bogdan Chara, miejscowość Jasień 59, gmina Staszów, powiat
staszowski, województwo świętokrzyskie
Rolnik rozpoczął działalność ekologiczną w 2004 roku. Całkowita
powierzchnia gospodarstwa to 16,5 ha, z czego użytkowane
rolniczo jest 14,27 ha. Resztę stanowi las i nieużytki
wykorzystywane jako pastwiska. Produkcja roślinna obejmuje
wiele gatunków, w tym dawne odmiany zbóż (pszenicę orkisz,
płaskurkę, samopszę), proso, gryka, ziemniaki, wyka, lnicznik,
amarantus, len. Rolnik prowadzi także produkcję nasienną,
uprawia m.in. lucernę na nasiona. W gospodarstwie uprawiane są
również warzywa (fasola, marchew, ogórki, kapusta), owoce na
gruntach ornych (aronia, malina, czarna porzeczka) oraz owoce
w przydomowym sadzie. W gospodarstwie hodowane jest bydło
rasy jersey, z mleka powstają sery twarogowe i podpuszczkowe.
Poza bydłem hodowane są również kury zielononóżki i żółtonóżki
kuropatwiane.
Wizyta w gospodarstwie daje możliwość zapoznania się z
procesem przetwarzania zbóż, rolnicy produkują mąki, kasze,
płatki oraz chleb. W gospodarstwie funkcjonuje również tłoczarnia
olejów, m.in. lnianego. Należy podkreślić, że cały proces przerobu
zbóż oraz tłoczenia olejów odbywa się w gospodarstwie, co
powoduje, że gospodarze posiadają ogromną wiedzę z zakresu
przetwórstwa i sprzedaży przetworzonych produktów. Rolnicy
również przetwarzają wyhodowane w gospodarstwie warzywa i
zioła, (kiszą kapustę, ogórki, suszą owoce i zioła). Gospodarstwo
prowadzi również działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży
oraz dorosłych. Organizują warsztaty i spotkania, podczas
których promują rolnictwo ekologiczne oraz przetwórstwo
przydomowe.
Rolnicy są bardzo aktywnymi działaczami społecznymi, są
członkami
Europejskiej
Sieci
Kulinarnej
–
Oddziału
Świętokrzyskiego, Lokalnej Organizacji Turystycznej, ściśle
współpracują z Międzynarodową Koalicją dla Ochrony Polskiej
Wsi (ICPPC)

strona 4

Powrót
1 dzień: obiad, kolacja, serwis kawowy w Puławach

Wyżywienie

2 dzień: śniadanie, obiad, kolacja ,
3 dzień: śniadanie, obiad, kolacja
4 dzień: śniadanie, obiad, kolacja,
5 dzień: śniadanie, obiad

Zakwaterowanie



Śniadania w dniach: 3.07, 4.07, 5.07, 6.07



Obiady w dniach: 2.07, 3.07, 4.07, 5.07, 6.07



Kolacje w dniach: 2.07, 3.07, 4.07, 5.07

4 noclegi dla 40 uczestników wyjazdu studyjnego:
1. dzień: nocleg w okolicach Puław
2. dzień: nocleg w okolicach Sandomierza
3. dzień: nocleg w okolicach Sandomierza
4. dzień: nocleg w okolicach Sandomierza
5 dzień :powrót.
Noclegi w pokojach 1-2 osobowych z łazienkami o standardzie
odpowiadającym min. 3*
a. 1 nocleg w obiekcie w okolicach Puław,
b. 3 noclegi w obiekcie w Sandomierzu, który stanowi punkt
wypadowy

do

Inkubatora

przetwórczego

w

Dwikozach,

gospodarstwa i przetwórni -Winnica Sandomierska oraz

do

ekologicznych gospodarstw demonstracyjnych .
c. Zakwaterowanie uczestników wyjazdu w jednym obiekcie.
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