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SŁOWEM WSTĘPU

Kolejny rok naszej współpracy za nami. Patrząc 
w przeszłość, można by rzec, że każdy niesie 
z sobą wyzwania, że każdy jest trudniejszy 
od poprzedniego, że przybywa nam 
wszystkim pracy. Jednakże rok 2019 
zdaje się być szczególnym w działalności 
naszego stowarzyszenia. To cezura czasowa, 
która nie pozostaje bez znaczenia dla 
działalności w kolejnych latach. Nasza 
organizacja może zmieniać sukcesywnie 
swe oblicze. Z organizacji, której głównym 
działaniem było pozyskiwanie środków 
i organizacja naborów, a także szeroko 
rozumiana aktywizacja społeczności, 
możemy dodatkowo stać się centrum 
edukacji społecznej i kreowania innowacji 
w regionie.

Oczywiście nadal pozyskiwać będziemy, jak 
to miało miejsce dotychczas, kolejne środki 
na wdrażanie lokalnej strategii działania. 
W tym miejscu warto dodać, że za sprawą 
naszej wytężonej i sprawnej pracy, 
pozyskaliśmy w ramach tzw. „bonusów” 
dla LGD, które zrealizowały wskaźniki na 
wyższym aniżeli minimalnym poziomie 
– wskaźniki, dodatkowo ponad 1,5 mln 
złotych! Nasz budżet z roku 2016 opiewający 
wówczas na kwotę 7 mln zł w roku 2020 wzrósł 
do 8,54 mln zł! Niebawem spodziewamy się 
jeszcze dodatkowych środków, wynikających 
z różnic kursowych. Dodajmy – to pieniądze 
dla naszych mieszkańców, przedsiębiorców, 
organizacji pozarządowych i instytucji 
publicznych. Kwota zakontraktowanych 
środków na realizację zadań samej LGD – 
aktywizacja społeczności i jej funkcjonowanie 
w latach 2016-2023 to 1,65 mln zł 
oraz na projekty współpracy 350 tys. zł.

Dziś dysponujemy budynkiem o powierzchni 
około 660 m2 oraz działką ok. 1 ha, na których 
adaptację i wyposażenie pozyskaliśmy już 
ponad pół miliona złotych, a kolejne środki 
w kwocie ok. 100 tys. zł, niebawem będziemy 
inwestować. Z obiektem w Krwonach, 
bo o nim mowa, wiążemy duże nadzieje. 

Chcemy stworzyć ogród społeczny ze 
starymi odmianami drzew owocowych, 
gdzie mieszkańcy naszego obszaru (9 
naszych gmin) będą mogli pozyskać owoce, 
by przetworzyć je w Inkubatorze Kuchennym 
Fundacji ze Smakiem. Ponadto tworzymy 

sklep internetowy z produktami 
lokalnymi, a nasza spółdzielnia – 
punkt ich stałej sprzedaży w Turku, 
przy jednoczesnej współpracy 
z naszymi rolnikami i wytwórcami, 
niebawem adaptować będziemy 
sale edukacji zielarskiej i tworzyć 
zielnik – głównie z myślą 
o najmłodszych mieszkańcach. 
W naszych pomieszczeniach 
kończymy adaptację sal 
na potrzeby NGO, z myślą 
o nich już niebawem będziemy 

wdrażać usługi je wspierające. Przed nami 
dodatkowe możliwości składania wniosków, 
na kolejne przedsięwzięcia, które mają 
pobudzać aktywność i kreatywność naszych 
mieszkańców.

Na uroczystym otwarciu naszej nowej 
siedziby oraz Inkubatora Kuchennego 
rozbrzmiały następujące słowa; „nie samo 
pozyskanie środków, adaptacja obiektu, 
czy rozliczenie dotacji były największym 
wyzwaniem – będzie nim ożywienie tego 
miejsca, sprawienie, by ludzie chcieli w nim 
przebywać, spędzać swój czas”.

By nasze marzenia się urzeczywistniły, 
potrzeba jeszcze wiele pracy, zaangażowania 
kadrowego, wsparcia ze strony naszych 
mieszkańców, w tym w szczególności gminy, 
na terenie której od lipca ubiegłego roku 
mieści się nasza siedziba oraz zwyczajnie – 
sprzyjającego klimatu, atmosfery współpracy 
i zrozumienia. Ostatnie lata współdziałania 
gmin zrzeszonych w LGD dowodzą, że jest to 
możliwe. Osoby i podmioty współpracujące 

z nami mają świadomość, że to wielka sprawa 
móc tworzyć podwaliny dla dalszego rozwoju 
naszego obszaru oraz wzrostu jakości życia 
naszych mieszkańców i kolejnych pokoleń.

Często składając życzenia na Nowy Rok 
wypowiadamy słowa: „…aby kolejny 
rok nie był gorszym”. My życzymy 
natomiast Państwu, by rok 2020 
okazał się lepszym od poprzednich, 
by sprzyjał realizacji celów zawodowych 
i osobistych marzeń, by upłynął pośród 
ludzi dających wyraz swego zaangażowania, 
życzliwości i oddania sprawie.

Magdalena Ciołek
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ACH, CO TO BYŁ ZA BAL...
Schyłek karnawału to wyjątkowy czas nie 
tylko na wyjazd w góry, ale także na bal 
integracyjny Turkowskiej Unii Rozwoju – 
T.U.R. Impreza ta miała miejsce w sobotę 
26 stycznia. Pomimo mroźnego białego 
wieczoru świetlica wiejska w Kaczkach 
Średnich zapełniła się członkami naszego 
stowarzyszenia oraz osobami na co dzień 
z nim współpracującymi. Zebranych powitali 
Prezes Stowarzyszenia – Magdalena Ciołek 
i Wójt Gminy Turek – Karol Mikołajczyk, 
życząc wszystkim szampańskiej zabawy.

 

Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu” 
przygotowała wyśmienity catering. Zabawa 
rozpoczęła się od podania tradycyjnych 
polskich potraw. Posileni goście zostali 
zaproszeni do tańca przez wspaniałego DJ-a, 
Marka Ludwickiego. Nasz wodzirej sprawił, 
że sala szybko zapełniła się tańczącymi 
parami. W tak doborowym towarzystwie nie 
mogło zabraknąć nawet poloneza. Zabawa, 
przerywana jedynie kolejnymi wspaniałymi 
daniami, trwała niemalże do rana…

ZACZAROWANY OGRÓD 
– CZYLI JAK POBIERAĆ ZRAZY
Po raz kolejny mieliśmy okazję spotkać się 
w ramach operacji własnej Turkowskiej 
Unii Rozwoju – T.U.R. – Zaczarowany ogród 
Przypomnijmy– jej celem jest uchronienie 
od zapomnienia starych odmian drzew 
owocowych, które znajdują się na obszarze 
działania LGD TUR w gospodarstwach 
i sadach należących niegdyś do naszych 

przodków (często ponad 100-letnie 
drzewostany). Dziś dawnych odmian 
grusz, śliw, jabłoni, czereśni czy wiśni jest 
w gospodarstwach coraz mniej. Niestety, 
odmiany nowe, często wypierają te starsze, 
mimo że są one bardziej odporne na warunki 
atmosferyczne i choroby.

Podczas warsztatów mieliśmy przyjemność 
gościć dr inż. Krzysztofa Rutkowskiego 
oraz mgr inż. Roberta Wieczorka z Katedry 
Dendrologii Sadownictwa i Szkółkarstwa 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
którzy wprowadzili nas w tajniki wiedzy 
w zakresie oceny i pobierania zrazów. Tym 
samym uczestnicy wyposażeni w wiedzę 
dotyczącą jakości zrazów nadających się do 
pobrania i szczepienia, przygotowani zostali 
do kolejnego etapu prac, który zakończył się 
w lutym minionego roku.

Natomiast na przełomie lutego i marca grupa 
osób zaangażowanych w realizację projektu: 
Monika Susło, Małgorzata Wawrzyniak, 
Jerzy Denkowski, Marta Wasilewska, Magda 
Ciołek oraz Dariusz Statucki wraz ze swoimi 
podopiecznymi z Technikum Rolniczego 
w Kaczkach Średnich: Leszkiem Łakomickim, 
Eliaszem Szewczyńskim i Michałem 
Żukowskim szczepili drzewka pod bacznym 

okiem wykładowców z poznańskiego 
uniwersytetu. Tam, gdzie materiał okaże się 
nazbyt słaby, nie nadawał się do szczepienia 
lub gdzie szczepienie nie powiodło się, 
drzewa owocowe zostały poddane okulizacji 
w lipcu.

Pośród zinwentaryzowanych przez 
uczestników projektu drzew znalazły się: 
znane z babcinych sadów jabłonie, w tym 
m.in. Złota i Szara Reneta, Papierówka, 
Antonówka, Kosztela, Malinówka, Jaśnie 
Pańskie Charłamowska (Borowinka); śliwy: 
Mirabelka czy Węgierka; grusze: Szara Bera, 
Cukrówka, Winiówka, Ulęgałka, Klapsa, 
Cebulka; wiśnie: Szklanka; czereśnia 
Knorble. Wielu ze zinwentaryzowanych 
drzewek nie udało się zidentyfikować, 
ale w okresie owocowania będzie można 
podjąć taką próbę przy współpracy z dr 
inż. Rutkowskim i mgr inż. Wieczorkiem.
Realizacja niniejszego projektu jest 
częścią szerszej koncepcji realizowanej 
przez Stowarzyszenie T.U.R. i Fundację ze 
Smakiem, związanej z nową siedzibą po 
byłej Szkole Podstawowej w Krwonach. 
Zakłada ona stworzenie społecznego 
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UCZYMY SIĘ OD NAJLEPSZYCH!
W dniach 18-19 lutego 2019 r. 
mogliśmy podziwiać efekty wspólnej 
pracy liderów Lokalnej Grupy 
Działania Gościniec 4 Żywiołów 
z Gminy Lanckorona, z powiatu 
wadowickiego.

Tamtejsza LGD już w 2010 roku dostrzegła 
potrzebę wsparcia mieszkańców, rolników 
i drobnych wytwórców działających na 
terenie gmin członkowskich Stryszów, 
Mucharz, Lanckorona, Kalwaria 
Zebrzydowska w zakresie różnicowania 
działalności i dywersyfikacji źródeł 
dochodów. Dlatego też liderzy organizacji 
z jej Panią Prezes Renatą Bukowską na 
czele sięgnęli po środki ze Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy, by 
utworzyć Inkubator Kuchenny (kwota 
dotacji na ten cel około 2 mln zł!). Tamtejszy 
inkubator tworzy przestrzeń dla lokalnych 
rolników, przedsiębiorców  oraz organizacji 
zainteresowanych prowadzeniem 
działalności produkcyjnej i spożywczej, 
oferując wynajem pomieszczeń i wyposażenia 
kuchni w celu wyrobu i przechowywania 
własnych produktów. Najważniejsza część 
Inkubatora Kuchennego – kuchnia – 
wyposażona jest w profesjonalne urządzenia 
dużej gastronomii oraz chłodnie. Głównym 
klientem inkubatora jest powołana w 2015 
roku Spółdzielnia Smaki Gościńca, która 
zarządza infrastrukturą Inkubatora. Ponadto 
sama zajmuje się wytwarzaniem gotowych 
posiłków i dań (ręcznie robione pierogi, 
chleby, ciasta, paszteciki krokiety) oraz 
oczywiście przetwórstwem owoców i warzyw. 
W jej ofercie znajdziemy m.in. galaretki, 
soki, dżemy, konfitury. Obok spółdzielni 
z Inkubatorem współpracują na stałe także 
mieszkańcy i podmioty korzystające głównie 
z pieców do wypieku chlebów czy wytłaczarek 
i pasteryzatorów do soków. W ubiegłym roku 
z uwagi na urodzaj i wysoką dostępność 
owoców, oferta inkubatora cieszyła 
się bardzo dużym zainteresowaniem. 

Infrastruktura wykorzystywana była nawet 7 
razy w tygodniu, także z uwagi na obłożenie 
w grafiku – nawet długo po północy!

W Inkubatorze Kuchennym, który powstał 
za sprawą Fundacji ze Smakiem (dawnej 
Fundacji – Turkowskiej Unii Rozwoju, 
która miała wcześniej pełnić rolę Lokalnej 
Grupy Działania, a której sukcesorem jest 
nasze stowarzyszenie), oferta obejmuje 
także wynajem powierzchni wraz 
z urządzeniami na potrzeby przetwórstwa 
owocowo-warzywnego oraz przetwarzanie 
produktów pochodzenia roślinnego 
w imieniu klientów. Znajdują się tam m.in. 
wytłaczarka i pasteryzator do soków, piec 
z cegły szamotowej, liofilizator, suszarka 
do owoców i warzyw. Powstała także 
przestrzeń do prowadzenia przez podmioty 
zainteresowane, w tym naszą Spółdzielnię 
Socjalną „Powrócisz tu” i naszą LGD – 
warsztatów, gdzie dzieci i dorośli będą mogli 
poznawać tajniki przygotowywania potraw 
z owoców i warzyw. To jeden z elementów 
większej koncepcji zagospodarowania 

ogrodu, z którego owoców korzystać będą 
mogli mieszkańcy obszaru działania 
stowarzyszenia, chcący przetworzyć owoce 
w Inkubatorze Kuchennym Fundacji, który 
uruchomiony został w lipcu 2019 r.

Dziękujemy dyrektorowi Technikum 
Rolniczego w Kaczkach Średnich Krzysztofowi 
Świerkowi za możliwość skorzystania z bazy 
lokalowej oraz za zaangażowanie uczniów 
i Pana Darka w nasz projekt. Jednocześnie 
wyrażamy słowa uznania dla inicjatyw 
realizowanych przez Pana Dyrektora. 
Jesteśmy dumni, że mamy na naszym terenie 
tak zaawansowaną technologicznie szkołę, 
mogącą przygotowywać dla rolnictwa 
najwyższej klasy specjalistów!

Szkoły Podstawowej w Krwonach, związany 
także z utworzeniem „Zaczarowanego 
ogrodu” w związku z zainicjowanym już 
projektem przywracania starych odmian 
drzew owocowych czy utworzeniem 
zielnika. Wspólna oferta trzech podmiotów: 
Spółdzielni, Fundacji i Stowarzyszenia 
skierowana będzie zarówno do dorosłych, 
jak i dzieci. Szczególnie najmłodsi, w czasie 
wakacji, ferii, ale także w roku szkolnym, będą 
mogli zdobywać u nas wiedzę i praktyczne 
umiejętności, spędzając miło i efektywnie 
czas.

W Gościńcu 4 Żywiołów odnaleźliśmy 
bratnie dusze… To, co zobaczyliśmy 
i usłyszeliśmy, wywarło na nas 
ogromne wrażenie, ale przede 
wszystkim utwierdziło nas 
w przekonaniu o słuszności tego, co 
robimy. Warto działać i podejmować 
kolejne wyzwania, z których efektów 
korzystać mogą wszyscy mieszkańcy!
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BĘDZIEMY CERTYFIKOWAĆ PRODUKTY LOKALNE 
Z ZIEMI TURA
Po raz kolejny mieliśmy okazję zdobywać 
doświadczenie i uczyć się od naszych 
kolegów z Lokalnej Grupy Działania 
z Czech. MAS OPAVSKO, bo o niej mowa, 
od kilkunastu lat zajmuje się budowaniem 
markowych produktów lokalnych, a od 8 
lat także ich certyfikacją. W dniach 18-20 
marca 2019 r. dziewięcioosobowa delegacja 
z naszej LGD mogła podziwiać efekty tej 
pracy. Odwiedziliśmy miejsca, gdzie taka 
certyfikacja została już przeprowadzona 
i gdzie z powodzeniem sprzedawane są 
produkty regionalne, cenione nie tylko 
przez miejscowych, ale i turystów. Naszą 
wizytę rozpoczęliśmy od spotkania 
w przedsiębiorstwie rodzinnym zajmującym 
się uprawą czosnku, maku, koniczyny, lnu, 
a na ich podstawie – sprzedażą produktów 
regionalnych. Następnym punktem 
wycieczki była destylatornia – miejsce, gdzie 
przywieziony przez mieszkańców zaczyn 
z owoców przerabia się na alkohol. Prawo 
czeskie dopuszcza limit „przerobionego” 

w destylatorni do własnego użytku alkoholu 
w wysokości 30 l na jedno gospodarstwo. Po 
przekroczeniu tego limitu, należy zapłacić 
podatek akcyzowy.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy zwiedzaniem 
farmy, w której nocowaliśmy. Farma ta 
to dobrze prosperujące przedsiębiorstwo 
zajmujące się hodowlą bydła mlecznego, 
kóz, owiec oraz koni. Tu także prowadzona 
jest sprzedaż produktów lokalnych z mleka 
krowiego i koziego – wszelkiego rodzaju 
serów, w tym twarogów, jogurtów i samego 
mleka także. Produkty tu wytwarzane 
charakteryzują się zarówno wysoką jakością, 
jak i różnorodnością. Właściciele nie 
prowadzą natomiast restauracji i pensjonatu, 
w którym byliśmy zakwaterowani. 
Wynajmują je innemu przedsiębiorcy, który, 
z wrodzoną Czechom gościnnością, serwował 
nam pyszne śniadania, oczywiście na bazie 
produktów regionalnych. Farma w sezonie 
zatrudnia aż 40 osób.

Dla osób, które pasjonują się rękodziełem, 
wizyta w Czechach była także okazją 
do zaznajomienia się z rozwiązaniami 
w zakresie sprzedaży i promocji drobnej 
wytwórczości. Odwiedziliśmy malowniczą 
kawiarenkę prowadzoną przez artystkę, 
której prace mieliśmy już okazję podziwiać 
zarówno w Polsce, jak i w Czechach. W lokalu 
Pani Magdy prowadzona jest sprzedaż jej 
prac, choć na szerszą skalę sprzedaż odbywa 
się za pośrednictwem czeskiego portalu 
z rękodziełem fler. Pani Magda podzieliła 
się z nami swoimi doświadczeniami w tym 
zakresie oraz cennymi spostrzeżeniami.

Obowiązkowym punktem wizyty na obszarze 
regionu Opava jest muzeum łupka oraz byłe 
tereny pokopalniane, gdzie wydobywano 
tę skałę. My także mieliśmy przyjemność 
podziwiać ten niezwykle piękny i trwały, 
choć już niewydobywany na terenie Czech, 
surowiec.

POWRÓT DO „ZACZAROWANEGO OGRODU”
W dniu 28 lutego odbyła się realizacja 
kolejnego zadania w ramach operacji 
własnej Turkowskiej Unii Rozwoju T.U.R. 
pod znamiennym tytułem „Zaczarowany 
ogród”. Uczestniczyliśmy w warsztatach 
praktycznych, których celem było nabycie 
umiejętności niezbędnych do szczepienia 
drzew owocowych. Dla przypomnienia, 
celem operacji „Zaczarowany ogród” 
jest zachowanie starych odmian drzew 
owocowych na obszarze działania LGD 
T.U.R. Bardzo zależy nam, aby przez takie 
działania moc znów poczuć smak jabłek 
z naszego dzieciństwa – jaśniepańskich, 
koszteli, malinówek, gruszy klapsy i innych, 
które dziś wyparte zostały przez nowe, może 
mniej odporne, ale dające „szybsze plony” 
odmiany.

Uczestnikami warsztatu byli uczniowie ZSR 
w Kaczkach Średnich, a także pasjonaci 
tradycji, zainteresowani zachowaniem 
starych i smakowitych jabłek, śliw i gruszy 
na naszym pobliskim terenie, w tym także 
osoby, które od samego początku uczestniczą 
w realizacji naszej operacji.

Instruktarz z zakresu szczepienia z ręki 
z wykorzystaniem pobranych zrazów ze 
starych odmian drzew owocowych 
poprowadził dr Krzysztof Rutkowski. Dzięki 
przekazanej wiedzy dowiedzieliśmy się m.in. 
o sposobach, jakie dawniej i współcześnie 
wykorzystuje się do szczepienia drzewek, 
jakich środków używać aby pomóc roślinom 
w rekonwalescencji, jakie warunki należy 
zapewnić, aby szczepienie się udało oraz 
jakie kolejne etapy czekają nas w związku 
z realizacją projektu, którego etapem 

finalnym będzie posadzenie 
wraz z naszymi mieszkańcami 
drzewek w Krwonach (wiosną 
2020 r.). Dr Rutkowski 
zaprezentował nam również 
specyficzne narzędzia i przybory 
potrzebne do realizacji ww. 
działań. Okazało się, że samo 
przygotowanie podkładki 
i zrazu do szczepienia wymaga 
niezwykłej precyzji, wręcz 
umiejętności rękodzielniczych.

Szczepienie w ręku zrazów 
metodą przez stosowanie 
odbywało się pod czujnym 
okiem profesjonalisty 
w tej dziedzinie zarówno pod względem 
teorii jak i praktyki – mgr. inż. Roberta 
Wieczorka. W tym miejscu pragniemy 
podziękować również Pani Monice, 
pracownicy szkółki drzew Pana Roberta, 
za nieocenione wsparcie techniczne, które 
umożliwiło nam zaszczepienie około 300 
drzewek z wykorzystaniem zrazów, jakie 
wcześniej pobrali nasi uczestnicy projektu 
z pobliskich sadów i gospodarstw. Trzeba 
w tym miejscu dodać, iż po raz kolejny 
uzyskaliśmy profesjonalną pomoc od 
Państwa Jakubowskich z Kaczek Średnich, 
którzy podjęli się opieki nad zrazami od 
czasu pobrania do ich zaszczepienia podczas 
naszych warsztatów. Serdecznie dziękujemy!

Pod bacznym okiem Pana Wieczorka 
ćwiczyliśmy nacinanie zrazów oraz 
przygotowywanie podkładek do szczepienia 
i trzeba przyznać, że było to dla nas nie 
lada wyzwanie. Czynność pozornie prosta, 

mniej wprawionym osobom lub laikom w tej 
dziedzinie niestety przysporzyła niemały 
kłopot, wręcz doprowadziła do utraty… 
krwi. Choć ostatecznie należy przyznać, 
że dzięki zaangażowaniu wykładowców 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
Pani Monice oraz oczywiście naszym 
„wolontariuszom” sprostaliśmy zadaniu! 
Wszystkie zaszczepione zrazy pojechały 
do szkółki Pana Wieczorka, tam będą 
przygotowywały się do szkółkowania.

To, co się dzieje w naszym projekcie, ludzie, 
z którymi dane nam jest współpracować, 
napawa nas ogromnym optymizmem 
i wiarą. Nie tylko jesteśmy pewni, że przy 
takim zaangażowaniu życzliwych naszemu 
przedsięwzięciu ludzi, ogród obfitować 
będzie w zdrowe i smaczne zbiory, ale także 
zaowocuje pasją i współpracą ludzi, dla 
których inicjatywa ta jest zdecydowanie 
czymś więcej, aniżeli zwykłą przygodą.
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Ostatni dzień wizyty w Czechach 
zakończyliśmy zwiedzaniem rodzinnej 
firmy zajmującej się wypiekiem słodkości – 
wszelkiego rodzaju ciast, tortów i oczywiście 
kołaczy. Firma zatrudnia 17 pracowników 
i dystrybuuje swoje wypieki w całym 
Regionie Opavskim za pośrednictwem 
sklepów partnerskich. Na miejscu można ich 
także skosztować w klimatycznej kawiarni.

Spotkanie z zaprzyjaźnioną z nami LGD i jej 
regionalnymi wytwórcami zakończyliśmy na 
znanej już nam koziej farmie „Magdalena”, 
gdzie skosztowaliśmy kozich serów między 
innymi z czosnkiem, orzechami, oliwkami.

Będąc w Czechach mieliśmy okazję 
„naocznie” podziwiać w jaki sposób nasi 
partnerzy budują i promują markowe 
produkty lokalne. Podczas odbywających 
się tam warsztatów „Budowanie markowych 
produktów regionu” mogliśmy natomiast 
dowiedzieć się, jak proces certyfikacji 
wyglądał tam dawniej, a jak wygląda dziś. Jak 
poinformowała nas prowadząca warsztaty 
Petra Chroustova, na samym początku trzeba 
było docierać do lokalnych wytwórców 
i zachęcać ich do certyfikacji, wskazując 

zarazem korzyści 
z niej płynące. Dziś 
to lokalni wytwórcy 
sami zgłaszają się do 
komisji certyfikującej 
celem uzyskania statusu 
produktu regionalnego 
dla swoich wyrobów 
czy usług. Taka komisja 
zbiera się dwa razy 
w roku i składa się 
z przedstawicieli LGD, 
regionalnych liderów 
oraz branżowych 
specjalistów produktów 
regionalnych. Znaczek 
produktu regionalnego 
– nadawany jest przez kilka Lokalnych 
Grup Działania, co ma swoje zalety i wady. 
Niewątpliwie zaletą jest różnorodność 
wytwórców i produktów oraz rozmiar 
samego przedsięwzięcia, zaś wadą fakt, iż 
dotychczas nie udało się partnerom znaleźć 
porozumienia, co do zasad sprzedaży przez 
internet (kwestia obsługi podmiotów, 
portalu, wysyłki etc.). Czechów jednak to 
nie zniechęca – niebawem podjęte zostaną 
kolejne rozmowy w tym zakresie.

Nasza LGD obecnie kończy pracę nad 
portalem sprzedażowym, gdzie oferować 
będziemy produkty pochodzące z naszego 
regionu, które otrzymają znaczek produktu 
lokalnego. Równolegle prowadzić będziemy 
warsztaty, podczas których dyskutować 
będziemy nad zasadami certyfikowania 
produktów lokalnych na Ziemi Tura. 
W kwietniu wspólnie z goszczącymi tym 
razem u nas przedstawicielami MAS 
OPAVSKO opracowaliśmy „szkielet” 
regulaminu certyfikacji naszych wyrobów 
i usług regionalnych.

UCZĄC SIĘ OD NASZYCH PRZYJACIÓŁ Z CZECH, 
PRACUJEMY NAD BUDOWANIEM WŁASNEJ MARKI 
LOKALNEJ
DZIEŃ PIERWSZY

W środę 10 kwietnia 2019 r. mieliśmy 
przyjemność gościć na naszej Ziemi Tura 
przedstawicieli z czeskiej lokalnej grupy 
działania – MAS OPAVSKO. Ich wizyta 
była kontynuacją działań podjętych w celu 
budowania marki produktów lokalnych oraz 
wprowadzenia zasad ich certyfikowania przez 
LGD T.U.R. w ramach międzynarodowego 
projektu współpracy – Siła Wzrastania 
finansowanego w ramach Poddziałania 
19.3: Przygotowanie i realizacja działań 
w zakresie współpracy z lokalną grupą 
działania Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Pierwszym 
punktem programu pobytu delegacji 
z Czech była wizyta w gospodarstwie rolnym 
zajmującym się hodowlą przepięknych ryb 
– karpi Koi. Farma „YOSHIKIGOI” to 20 
hektarów, na których znajduje się ponad 
50 stawów hodowlanych. Jest to największa 
hodowla w Europie, prowadzona z sukcesem 
od kilkunastu lat na terenie gminy Kawęczyn. 
Wartym podkreślenia jest fakt, iż karpi Koi 
nie hoduje się tu dla celów żywieniowych, 
a wyłącznie hobbistycznie – cieszą one 
oczy piękną kolorystyką, działając na ludzi 
niemalże wyciszająco i odstresowująco. 
Warto wiedzieć, iż w Chinach karpie Koi 
uznawane są za przyjaciół ludzi, podobnie jak 
w krajach europejskich kot czy pies. Ich cena 

niekiedy bywa zawrotna. Jak mogliśmy się 
dowiedzieć, wartość pojedynczego karpia za 
granicą sięgnęła kwoty ponad miliona euro! 
To malownicze miejsce – warto odwiedzić, by 
przekonać się na własne oczy o wyjątkowości 
tych mieniących się pięknymi kolorami 
i niepowtarzalnych ryb.

Kolejnym punktem programu była wizyta 
u pana dr. Piotra Geblera zajmującego się 
produkcją grzybni pod uprawę boczniaka. 
Pan Piotr oprowadził nas po swoim 
gospodarstwie oraz wyjaśnił wszystkie 
procesy produkcji grzybni. Co ciekawe, 
zamiłowanie Pana Piotra boczniakami 

zrodziło się kilkanaście lat temu, kiedy 
to – wspierając merytorycznie swojego 
kolegę przy pisaniu pracy doktorskiej – sam 
zaczął zgłębiać tajniki tej dziedziny upraw. 
Zaowocowało to pięknymi plonami, choć, 
jak wskazał nam Pan Piotr, na początku 
nie było to łatwe, bowiem mimo dostępnej 
literatury na rynku, trzeba było samemu – 
metodą prób i błędów – zdobyć niezbędne 
know-how. Decyzja o podjęciu hodowli 
boczniaka była trudna i zapewne wiązała 
się z dużym ryzkiem. Z dnia na dzień 
gospodarstwo Państwa Geblerów, wiodące 
prym w naszym regionie jako gospodarstwo 
z bydłem mlecznym, ograniczało liczbę 
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krów na rzecz hodowli boczniaka i grzybni. 
Jednak – jak mogliśmy sami stwierdzić – 
było warto. Dziś to prężnie funkcjonujące, 
rodzinne przedsiębiorstwo, zatrudniające 
ok. dziesięciu pracowników, opierające 
się na zaawansowanych technologiach 
informatycznych. Poznając tajniki systemu, 
naocznie mogliśmy przekonać się, iż tak 
nowoczesną firmą można zarządzać nawet 
z telefonu komórkowego, będąc na drugim 
końcu świata. Dzięki uprzejmości mamy 
i żony Pana Piotra Geblera uczestnicy wizyty 
mieli także okazję spróbować pysznych 
potraw przyrządzonych z boczniaków. 
Na koniec pierwszego dnia ugościła nas 
kolacją Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz 
Tu”. W otoczeniu pysznych dań poznaliśmy 
historię i specyfikę pracy Spółdzielni.

DZIEŃ DRUGI

Drugi dzień rozpoczęliśmy odwiedzinami 
Pani Ewy Hadław – uzdolnionej florystki, 
której do niedawna pasją i sposobem na 
życie było prowadzenie własnej kwiaciarni. 
Miejsce, do którego zaprosiła nas Pani Ewa 
zostało stworzone przez nią samą. Miejsce 
to odwzorowuje starodawne wiejskie 
gospodarstwo, w którym nie mogło zabraknąć 
drewnianego ganku, miejsca na ognisko czy 
zagrody ze zwierzętami. Wszystko to po to, 
aby móc prowadzić warsztaty florystyczne 
dla dzieci, które mają zarówno edukować, 
jak i bawić . Tuż po zakończeniu warsztatów 
dzieci mogą biegać i bawić się na zewnątrz, 
gdzie czekają na nich pozostałe atrakcje, 

tj.: piaskownica, pole do siatkówki, piłki 
nożnej czy nawet przejazd na przyczepce 
traktora. Całość została wybudowana także 
z myślą prowadzenia usług noclegowych, 
które pozwolą wynajmującym poczuć 
błogi spokój oraz swobodę – niemal jak 
„u babci”. Pani Ewa zdradziła nam, iż 
warsztaty zaczęła prowadzić od początku 
bieżącego roku i cieszą się one bardzo 
dużym zainteresowaniem, a dzieci, które 
w nich uczestniczą są tak zachwycone, że 
niektóre z nich nie chcą stamtąd wyjeżdżać. 
To wspaniałe, że na naszym terenie możemy 
poszczycić się takimi klimatycznymi 
miejscami, stworzonymi z pasją i wyobraźnią.

Kolejna wizyta z czeską delegacją LGD miała 
miejsce w firmie VET LAB mieszczącej się 

w Brudzewie, a której pomysłodawcą oraz 
właścicielem jest Pan dr Piotr Kwieciński. 
Dzięki uprzejmości Pana Doktora mieliśmy 
możliwość zapoznania się z działalnością 
firmy dosłownie od wewnątrz. Firma 
ta istnieje od 1990 roku i za pomocą 
innowacyjnej technologii specjalizuje 
się w diagnostyce i monitorowaniu stanu 
zdrowia zwierząt hodowlanych, jak również 
w badaniach w zakresie weterynarii. 
Ponadto zajmuje się produkcją leków 
weterynaryjnych oraz krajową sprzedażą 
farmaceutyczną. VET LAB jest określana 
jako „one – stop – shop ” – co oznacza, że gdy 
zwierzę trafia tam w złym stanie i na przykład 
wymaga specjalistycznych laboratoryjnych 
badań, operacji, a także monitorowania 
jego stanu zdrowia – całodobowej opieki 
pod czujnym okiem specjalistów, to finalnie 
właściciel odbiera już je zdrowe. To co 
wywarło jednak największe wrażenie na 
polsko-czeskiej delegacji, to technologiczne 
zaawansowanie firmy oraz badania, jakie 
prowadzi firma VET LAB przy współpracy 
z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, których celem jest stworzenie 
alternatywnego pęcherza z pobranych 
komórek macierzystych. Obecnie w firmie 
trwają prace budowlane, które pozwolą 
na poszerzenie działalności o dodatkowe 
usługi, w tym usługi pielęgnacyjne – SPA 
dla małych zwierząt. Wizyta w firmie VET 
LAB pozwoliła nam spojrzeć na kwestie 
związane z leczeniem zwierząt z nieco 
innej strony. Patrząc na firmę możemy 
być spokojni o nasze zwierzaki. Co więcej, 

pośród zwiedzających wraz z nami zakład 
byli i tacy, którzy chętnie zamieniliby 
swój ośrodek zdrowia na tak innowacyjną 
lecznicę, gdzie ma się wrażenie, że niekiedy 
z większym profesjonalizmem i dbałością 
podchodzi się do problemu zdrowia zwierząt 
niż w przypadku leczenia ludzi.

Następnie wybraliśmy się z uczestnikami 
naszego projektu z wizytą do Pana Piotra 
Staszaka – rękodzielnika, pasjonaty 
rzeźbiarstwa ludowego w drewnie. Pan 
Piotr podzielił się z nami swoją rodzinną 
historią związaną z tą pasją oraz zaprosił 
nas do swojej pracowni, w której od 7 roku 
życia spędza większość swojego czasu. 
Tu także nasi goście z Czech mogli nabyć 
piękne, unikatowe i jakże kojarzące się przez 

rodzinne tradycje Pana Staszaka z naszym 
obszarem, pamiątki.

Później zagościliśmy u Pana Marcina Boczka 
– snycerza, którego przypadkowe spotkanie 
z drewnem zaowocowało pasją i miłością do 
dłuta. Historia Pana Marcina rozpoczęła się 
w wieku 19 lat, kiedy to przyjęty na „próbę” 
dowiódł swoich umiejętności, urzekając nimi 
ówczesnego pracodawcę. Obecnie jego prace 
zdobią nie tylko prywatne pomieszczenia, 
ale także znajdują się w pałacach, 
kościołach, a także hotelach – zarówno 
w Polsce jak i zagranicą. Niezwykle smutne 
i jednocześnie przerażające były dla nas 
informacje, jakimi podzielił się z nami Pan 
Marcin, a mianowicie fakt, iż pracę snycerzy 
wypierają maszyny sterowane numerycznie. 
No cóż… nie każdy jest w stanie docenić 
rękodzieło, którego piękno płynie prosto 
z serca. Dla nas to bardzo ważne, że na 
naszym terenie mieszka i pracuje człowiek 
niezwykły, obdarzony talentem, którym 
w Polsce mogą się poszczycić już nieliczni, 
słuszni wiekiem obywatele.

Ważnym elementem wizyty przedstawicieli 
MAS OPAVSKO były warsztaty dotyczące 
certyfikowania produktów regionalnych. 
Na wstępie nasi czescy partnerzy podzielili 
się z nami własnymi doświadczeniami 
oraz spostrzeżeniami związanymi z ich 
marką regionalną – OPAVSKÉ SLEZSKO 
regionální produkt. Dalej dyskutowaliśmy 
o roli produktu lokalnego w rozwoju 
turystyki oraz ich komercjalizacji. Co więcej, 
zostały omówione zagadnienia związane 
z marketingiem – promocją produktu 
lokalnego. Szczególnie istotnym były 
kwestie dotyczące kryteriów przyznawania 
certyfikatu produktu lokalnego, które 
w odniesieniu do pochodzących z naszych 
obszarów produktów już wstępnie zostały 
określone. Te wszystkie zagadnienia, które 
zostały poruszone podczas powyższych 
warsztatów pozwoliły nam opracować 
regulamin certyfikacji produktów 
lokalnych. Otrzymanie takiego certyfikatu 
na określoną usługę lub produkt będzie 
równoznaczne z wysoką jakością. Powyższy 
certyfikat otrzymają lokalni wytwórcy, 
rzemieślnicy, rękodzielnicy, przedsiębiorcy 
lub usługodawcy po spełnieniu określonych 
kryteriów zawartych w powyższym 
regulaminie.

DZIEŃ TRZECI

Ostatniego dnia wizyty przedstawicieli 
MAS OPAVSKO odwiedziliśmy rodzinne 
przedsiębiorstwo ProBiotics Pana Sławomira 
Gacki. Miejsce to, a szczególnie tworzący 
je ludzie, wywarło na naszych czeskich 
partnerach największe wrażenie. Jako 
że są oni propagatorami tego, co zdrowe 
i naturalne, w przedsiębiorstwie rodzinnym 
Pana Gacki otrzymali moc wiedzy na temat 
tego, co dziś, w otaczającym nas świecie 
przyrody jest ważne, co zrobić, by żyć 
z naturą w zgodzie i przyjaźni. Wiedza i pasja, 
z jaką opowiadał Pan Sławomir o świecie 
mikroorganizmów, porwała nas niemalże 
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ZIOŁOWE MYCIE WYDŁUŻA ŻYCIE!
W dniu 16 kwietnia w siedzibie LGD T.U.R. 
odbyły się inspirujące warsztaty „Ziołowe 
mycie wydłuża życie”, których celem było 
pozyskanie wiedzy teoretycznej oraz 
praktycznej z zakresu samodzielnego 
przygotowywania kosmetyków botanicznych. 
Warsztaty, w których zgodnie z założeniami 
projektu wzięło udział 20 uczestników (choć 
zainteresowanie było znacznie większe!) 
przeprowadzone zostały przez działające 
pod firmą „Panny Dziewanny” miłośniczki 
wszystkiego tego, czym obdarza nas natura, 
byśmy mogli żyć w zdrowiu – Monikę Filipak-
Bączyk oraz Agnieszkę Jarząb. Na wstępie 
obie Panie podzieliły się swoją rozległą 
wiedzą na temat dobrodziejstwa płynącego 
z zastosowania ziół. Opowiedziały nam wiele 
ciekawostek dotyczących przygotowania 
aromatycznych kosmetyków botanicznych 
z wykorzystaniem dostępnych z naszych łąk 
i lasów surowców. Uczestników zapoznano 
m.in. z wieloma odmianami ziół i roślin, 
które często mijamy, nie dostrzegając 
ich i pozostając bez świadomości, jakie 
pozytywne skutki dla naszego organizmu 
może przynieść ich stosowanie.

Wartym dodania jest fakt, iż podczas 
warsztatów niezwykle aromatyczny zapach 
ziół pochodzący ze szklanego destylatora 
unosił się w całym budynku. Panie 

tłumaczyły nam z jakich ziół i w jaki sposób 
można przygotowywać destylaty, maceraty 
ziołowe, które później mogą być dalej 
wykorzystane jako samoistny produkt lub 
składnik naturalnych kosmetyków – kremów, 
szamponów, toników etc. Uczestnikom 
warsztatów nie tylko zaprezentowano oraz 
wyjaśniono na czym polega destylacja ziół 
parą wodną, ale także wskazano różnicę 
pomiędzy maceratami na bazie alkoholu 
i oliwy, wskazując zarazem ich znaczenie 
dla „uwolnienia” mocy ukrytej w ziołach. 

Podczas warsztatów natomiast wykonano 
żel do higieny intymnej z wywaru z szyszek 
olchy, organiczny krem na bazie destylatu 
borowinowego i olejowe maceraty ziołowe 
oraz szampon. Każdy z uczestników 
otrzymał próbki wykonanych kosmetyków 
oraz zaświadczenie udziału w warsztatach. 
Spotkanie z zielarkami Moniką i Agnieszką 
było dla nas ciekawym doświadczeniem 
i pasjonującą podróżą w głąb urokliwego 
świata ziół.

bezgranicznie, otwierając oczy na to, co 
pozornie „gołym okiem” jest niewidoczne. 
W miejscu tym stwarza się dogodne 
warunki dla rozwoju mikroorganizmów, 
z których później wytwarzane są preparaty 
prozdrowotne wspomagające naszą 
naturalną florę bakteryjną, kosmetyki oraz 
środki gospodarstwa domowego, rolnego 
i komunalnego. Mimo szerokiej gamy 
produktów, jaką posiada w swojej ofercie 
ProBiotics, firma Pana Gacki to coś więcej 
– to rodzaj rodzinnej misji związanej 
z przywracaniem mocno zachwianej 
równowagi naszego ekosystemu.

Kolejnym punktem dnia było zwiedzanie 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych 
w Kościelcu. W salach, które obecnie służą 
jako klasy szkolne, rezydował w XVIII w. 
hrabia Aleksander Cyprian von Kreutz, 
który przebudował pałac nadając mu 
charakter budowli eklektycznej, łączącej 
w sobie elementy renesansowe, barokowe 
i architektury II Cesarstwa Francuskiego. 
Pałac był podarunkiem rosyjskiego cara za 
zasługi wojenne. Dzięki uprzejmości pani 
dyrektor Agnieszki Arasimowicz mieliśmy 
możliwość podziwiać piękne pomieszczenia 
pałacu oraz poznać tajniki tego urokliwego 
miejsca.

Po zwiedzaniu liceum udaliśmy się 
z wizytą do rodziny Susło zajmującej się 
pszczelarstwem. Pan Marek Susło z ogromną 
pasją i zaangażowaniem podzielił się z nami 

swoimi doświadczeniami pszczelarza oraz 
opowiedział niezwykle ciekawą historię 
rodzinną związaną z pszczelarstwem. Pani 
Monika Susło natomiast poczęstowała nas 
pysznymi miodami z własnej pasieki.

Po smakowitym obiedzie w barze mlecznym 
Spółdzielni Socjalnej „Powrócisz Tu” 
niestety musieliśmy pożegnać naszych 

gości z Czech. Dzięki tej trzydniowej 
wizycie mogliśmy poznać lepiej naszych 
mieszkańców i rodzinne firmy, zajmujące się 
wytwarzaniem produktów, które być może 
niebawem pretendować będą do uzyskania 
certyfikatu naszej marki lokalnej.
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WYBIERZCIE SIĘ NA ZIOŁOWY SPACER 
– ROŚLINY NAS UZDROWIĄ!
W dniu 23 kwietnia w Świetlicy Wiejskiej 
w Kaczkach Średnich odbyły warsztaty pt. 
„KUCHNIA ROŚLINNA Z ŁĄK I LASÓW” 
realizowane w ramach projektu grantowego 
Spółdzielni Socjalnej „Powrócisz Tu” pt. 
„Rośliny nas uzdrowią”. Powyższe działanie 
miało na celu zwiększenie świadomości 
ekologicznej w zakresie dzikiej kuchni, 
tj. tradycji wykorzystania ziół w kuchni 
pochodzących z łąk i lasów. Warsztaty 
przeprowadzone zostały przez Natalię 
Olejnik – Prezes Fundacji Laboratorium 
Sztuki i Dziedzictwa „INSPEKT”, która 
łączy specjalistyczną wiedzę botaniczną 
z dziko spotykanymi roślinami do tworzenia 
niebanalnych posiłków, a sposób życia 
naszych przodków traktuje jako inspirację do 
tworzenia przepisów na dania współczesne. 
Na wstępie wyruszyliśmy na łąkę oraz do 
lasu, gdzie wspólnymi siłami zebraliśmy 
rośliny, które później zostały wykorzystane 
do przygotowania potraw. Podczas spaceru 
Pani Natalia wskazała nazwy zarówno 
polskie jak i łacińskie roślin leczniczych 
i jadalnych oraz omówiła ich sposób 
zbierania. Ponadto przedstawiła nam 

historie i ciekawostki etnobotaniczne oraz 
właściwości lecznicze zebranych ziół. Po 
obfitych zbiorach udaliśmy się do Świetlicy 
Wiejskiej, gdzie poddaliśmy rośliny obróbce 
i przyrządziliśmy potrawy inspirowane 
kuchnią słowiańską i wielkopolską. Wśród 
naszych potraw znalazła się odżywcza 
jajecznica z krwawnikiem, treściwe placki 
z pokrzywą i podagrycznikiem, soczysty 
makaron z pesto z pokrzywy, mniszka 
i tasznika, pożywna zupa z mniszka, 

krwawnika i pokrzywy, lekka sałatka 
z bluszczykiem kurdybankiem, jasnotą, 
pysznogłówką i octem balsamicznym, a także 
pyszne a’ la szparagi z świeżego chmielu.  
Co więcej, przygotowaliśmy przeciwzapalny 
napar z czeremchy i wiązówki. Każdy 
z uczestników po degustacji dań był 
pozytywnie zaskoczony jak interesująca 
i wyśmienita może być kuchnia 
z wykorzystaniem roślin z naszych łąk 
i lasów.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA POWRÓCISZ TU  
– NIE TYLKO ŻYWI, ALE I EDUKUJE
W czwartek 25 kwietnia miała miejsce 
konferencja pt. „LEKARZ LECZY – NATURA 
UZDRAWIA” będąca uwieńczeniem działań 
projektu grantowego Spółdzielni Socjalnej 
„Powrócisz Tu” pt. „Rośliny nas uzdrowią”. 
Powyższe spotkanie miało na celu zwrócenie 
uwagi na problemy współczesnego świata, 
do których zaliczyć możemy między 
innymi oddziaływanie człowieka na 
środowisko oraz wpływ żywności na zdrowie 
psychofizyczne człowieka, w szczególności 
dzieci. W konferencji udział wzięło 61 osób, 
w tym dyrektorzy placówek edukacyjnych, na 
rzecz których spółdzielnia świadczy usługi 
zbiorowego żywienia.

Konferencję otworzyła Prezes Spółdzielni 
Pani Magdalena Ciołek, która wskazała 
jaki cel i idee przyświecały projektowi. 
Jak wskazała, realizując go, spółdzielnia 
chciała uświadomić mieszkańcom, że 
rośliny zawsze stanowiły cenne wzbogacenie 
diety ludzi, z uwagi na specyficzne 
właściwości prozdrowotne i przyprawowe. 
Projekt miał pokazać uczestnikom 
możliwość samodzielnego wykorzystania 
ziół, szczególnie tych dziko rosnących, 
w codziennej kuchni oraz w kosmetologii. 
Ponadto miał on uwrażliwić lokalną 
społeczność na kwestie ochrony środowiska 
naturalnego oraz zwrócić uwagę na fakt, 
że przyszłość kolejnych pokoleń zależy od 
jakości środowiska naturalnego, że człowiek 

nie powinien dążyć do dominacji nad nim, 
lecz do współistnienia.

Jako pierwszy prelegent wystąpiła Pani 
dr Agnieszka Krzemińska – wieloletnia 
pasjonatka medycyny chińskiej, 
konsultant dietetyczny, propagator wiedzy 
o naturalnych metodach utrzymania zdrowia 
i zapobiegania chorobom oraz wykładowca 
na licznych uczelniach w Polsce. Pani 
Doktor wygłosiła wykład o mocy płynącej 
z natury, uwrażliwiając uczestników na 
fakt wpływu diety na zdrowie człowieka. 
Uczestnicy mogli usłyszeć, co tak naprawdę 
przesądza o kondycji zdrowotnej człowieka, 

jak niszczycielski wpływ mają tłuszcze 
trans, cukier i nadmierne spożycie białka 
zwierzęcego. Pani Agnieszka wskazała 
produkty, jakie winniśmy wyeliminować 
z diety, jakie zredukować do minimum, 
a których na naszym stole powinno być 
najwięcej. W tym wypadku podkreśliła 
dobroczynny wpływ diety roślinnej oraz 
obaliła mit, że białko zwierzęce jest 
niezbędne dla prawidłowego rozwoju 
człowieka. Dla przykładu pokazała 
uczestnikom sposób łączenia potraw na 
bazie roślin, zawierających wszystkie 
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niezbędne aminokwasy, pozwalające uzyskać 
pełnowartościowe białko. Znaczna część 
wykładu poświęcona była także filozofii 
życia wywodzącej się z medycyny chińskiej.

Dalej zostaliśmy wnikliwie wprowadzeni 
w świat mikroorganizmów przez Pana 
Sławomira Gackę. Wykładowca podkreślił 
rolę mikroorganizmów, mających zbawienne 
korzyści dla naszego organizmu oraz dla 
całego życia na ziemi. Pan Sławomir pełni 
funkcję Dyrektora Krajowego Centrum 
Mikroorganizmów w Bratuszynie, jest 
właścicielem firmy ProBiotics Polska, 
założycielem Instytutu Technologii 
Mikrobiologicznych oraz prelegentem 
podczas konferencji i sympozjów 
dotyczących natury i roli mikroorganizmów 
w przyrodzie. Pan Gacka swój wykład 
rozpoczął słowami: „Częste mycie, skraca 
życie”, by później rozwinąć wątek i wyjaśnić, 
że sterylność, do której dziś tak dążymy, nie 
jest wcale tak dla nas dobra, że stosowanie 
środków chemicznych, czy środków higieny 
osobistej pozbawia nas naturalnej warstwy 
ochronnej skóry. Wykład Pana Sławomira 
Gacki uświadomił uczestnikom, że około 
dwóch kilogramów naszego ciała to bakterie 
– te pożyteczne oraz te niechciane, że są 
one tak „stare” jak nasz wszechświat, że od 
nich zależy nie tylko stan naszego zdrowia 
psychicznego, ale i umysłu. Ciekawym 
aspektem było odniesienie się do roli 
w naszym organizmie Helicobacter pylori – 
bakterii, która często uporczywie zwalczamy, 

a która jest także dla naszego organizmu 
potrzebna. Wykład zakończony został 
apelem, byśmy się często całowali, bowiem 
poprzez jeden pocałunek przenosimy 80 mln 
bakterii.

Tuż po krótkiej przerwie podczas, której 
zaproszeni goście mogli zasmakować 
potraw przygotowanych dosłownie 
z łąk znajdujących się na naszej ziemi, 
przygotowanych osobiście przez Szefową 
Kuchni Spółdzielni Socjalnej „POWRÓCISZ 
TU” Panią Arletę Jakubowską, odbyła się 
kolejna prelekcja. Pani Kinga Andrzejewska 
zatrudniona na stanowisku dietetyka 
w Spółdzielni przedstawiła podsumowanie 
wyników badań przeprowadzonych przez 
Panią Annę Durkiewicz wśród uczniów 
szkoły podstawowej w Kaczkach Średnich. 
Z zaprezentowanych danych wynika, że 
dzieci już w wieku wczesno szkolnym 
mają niedobory wielu witamin, a także 
nadmiar tkanki tłuszczowej i podwyższony 
cholesterol, których źródłem są nadmierna 
ilość pożywienia zawierającego białko 
zwierzęce i cukier, zbyt mała ilość produktów 
roślinnych oraz brak aktywności fizycznej.

Następnie wykład przeprowadziła znana 
osobowość telewizyjna, kucharz, dziennikarz 
kulinarny, propagator zdrowego żywienia, 
założyciel Fundacji „Szkoła na Widelcu”, 
a także autor i współautor licznych publikacji 
książkowych i artykułów prasowych – Pan 
Grzegorz Łapanowski. Pan Grzegorz 

Łapanowski z ogromnym entuzjazmem 
i nadzieją przedstawił działalność Fundacji 
Szkoła na Widelcu, zachęcając obecnych, 
by włączyli się w zainicjowaną przez niego 
ogólnopolską akcję, by wspólnie gotować 
z dziećmi i uczyć je dokonywać dobrych, 
a przede wszystkim zdrowych wyborów. 
W swym wystąpieniu odniósł się także do 
kwestii ochrony środowiska, w tym wciąż 
rosnącej ilości spożywanego mięsa oraz 
Wielkiej Pacyficznej Plamie Śmierci (1,6 
mln km2).

Po wszystkich wystąpieniach odbył się 
panel dyskusyjny z udziałem prelegentów, 
podczas którego także i uczestnicy mogli 
zadawać pytania. W tym miejscu także 
Prezes Spółdzielni przypomniała jak trudne 
były początki działalności spółdzielni, kiedy 
to rodzice, dzieci i grono pedagogiczne 
niejednokrotnie z wątpliwością, a nawet 
krytyką odnosili się do serwowanych przez 
spółdzielnię dań. Trzeba było czasu, by 
dzieci zaakceptowały na przykład kompot, 
czy wodę z cytryną zamiast kupowanego 
do rozcieńczenia, sztucznego i bardzo 
słodkiego soku. Nie wszystko jednak 
udało się wprowadzić, co więcej z wielu 
dań zrezygnowano pod naciskiem uwag 
płynących ze szkół. Jedynie to, czego nikt 
i nic nie jest w stanie zmienić to fakt, że 
spółdzielnia nigdy nie będzie używała 
do przygotowania swych dań sztucznych 
dodatków, zawierających glutaminian sodu, 
czy inne wzmacniacze smaku!

KWIAT PERUNA ODKRYTY,  
A PANIE WYPLATAJĄCE WIANKI OBDAROWANE
Noc Kupały to piękny przykład tego, jak 
niesamowita i bogata jest kultura naszych 
przodków. Nie bez powodu Noc Kupały 
wpisała się na stałe także do tradycji 
Turkowskiej Unii Rozwoju. Chcemy 
świętować to, co piękne, wielowątkowe 
i kultywować tradycję związaną z letnim 
przesileniem Słońca. Obchodziliśmy tę 
magiczną noc już po raz siódmy, tym razem 
na terenie gościnnej gminy Malanów. Na 
imprezie nie mogło zabraknąć oczywiście 
członków naszego stowarzyszenia, członków 
zespołów, w tym „Tradycji” i „Jarzębinek” 
z Malanowa i osób współpracujących z LGD.

Uczestnicy wydarzenia zebrali się wieczorem 
o godz. 19 w Celestynach. Powitani „wodą”, 
a także chlebem przez Pana Wójta Gminy 
Malanów – Ireneusza Augustyniaka i Panią 
Prezes Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. 
ruszyli w białych strojach w śpiewnym 
korowodzie. Po dotarciu na miejsce czekało 
na gości przepyszne jadło, przygotowane 
przez gminy członkowskie LGD.

Naszej „Kupalnocce” musiał oczywiście 
towarzyszyć obrzęd wyplatania wianków 
z wcześniej zebranych kwiatów polnych. 

Każda z gmin miała swoich przedstawicieli. 
Kapituła stwierdziła, iż wszystkie wianki 
są zachwycająco przepiękne, dlatego też 
wszystkie panie, biorące udział w przeglądzie 
wianków, otrzymały wyróżnienia 
i symboliczny upominek.

Równocześnie, pośród okolicznych łąk, 
włodarze gmin jako przedstawiciele 
„gatunku męskiego”, poszukiwali kwiatu 
paproci, który – według wierzeń słowiańskich 
– zakwita raz w roku, w czasie przesilenia 
letniego, najkrótszej nocy w roku (około 21-
22 czerwca). Znalazcy miał on zapewniać 
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bogactwo i dostatek. Nasi poszukiwacze 
mieli niezwykle trudne zadania 
przygotowane przez Panią Małgorzatę 
Przygońską, Dyrektor GOK w Malanowie. 
Czekały na nich wszakże wskazówki, ale żeby 
nie było zbyt łatwo, znalazły się także zmyłki 
i przeszkody. Szczęśliwcem, którego spotka 
bogactwo i dostatek w tym roku, okazał się 
Pan Wójt Ireneusz Augustyniak. Serdecznie 
gratulujemy!

Gdy nastał zmierzch, Pan Wójt Ireneusz 
Augustyniak uroczyście rozpalił ognisko, 
a następnie zaprosił wszystkich do pieczenia 
kiełbasek. Przy gwieździstym niebie odbyło 
się także puszczanie wcześniej wyplecionych 
wianków. Zabawa przy ognisku trwała aż do 
północy.

Dziękujemy wszystkim osobom z terenu 
gminy Malanów, które przyczyniły się do 
stworzenia tak wyjątkowej imprezy, za ich 

zaangażowanie i profesjonalne działanie. 
Szczególnie dziękujemy Panu Wójtowi 
Ireneuszowi Augustyniakowi za serdeczność 
i gościnę, Pani Małgorzacie Przygońskiej – za 
ogromny wkład pracy, oddane nam „serce” 
i poświęcenie, strażakom i pracownikom 
Gminnego Ośrodku Kultury – za sprawną 
organizację oraz wszystkim, tym którzy 
uczynili tę noc niezwykle wyjątkową.

MAGICZNA WSTĘGA PRZECIĘTA!
8 lipca odbyło się uroczyste otwarcie 
Inkubatora Kuchennego Fundacji Ze 
Smakiem, jak również nowych siedzib 
Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. oraz 
Spółdzielni Socjalnej „Powrócisz Tu”. Na 
wstępie Pani Prezes Magdalena Ciołek 
przywitała zebranych gości i podziękowała 
wszystkim tym, którzy zaangażowali się 
w powstanie tego miejsca. Pani Magdalena 
wspomniała, że to właśnie tutaj będą unosić 
się smakowite zapachy z wypieku chleba na 
zakwasie, czy wspaniałych konfitur, soków, 
powideł tworzonych przez mieszkańców. 
Stwierdziła, że jest to miejsce, które ma 
promować rozwój przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich poprzez udostępnienie 
przestrzeni wraz z wyposażeniem 
Inkubatora mieszkańcom gmin 
członkowskich Stowarzyszenia. Inkubator 
Fundacji spełnia bowiem wszelkie wymogi, 
by wprowadzić przetworzone produkty 
rolne, w tym wypadku owoce i warzywa 

na rynek celem sprzedaży. W budynku 
tym prowadzone są warsztaty zielarskie, 
kulinarne, z przygotowania naturalnych 
kosmetyków, olejków eterycznych, a także 
mając na względzie to, iż kiedyś mieściła 
się tutaj szkoła podstawowa – działania 
o charakterze edukacyjnym skierowane 
do dzieci i młodzieży. Powstaje tu także 
„Zaczarowany ogród” na bazie pobranych 
w ramach projektu pod tym samym tytułem, 
zrazów dawnych odmian drzew owocowych, 
pobranych z gospodarstw zlokalizowanych 
na obszarze działania Stowarzyszenia.

Po oficjalnym przecięciu wstęgi, nastąpiło 
poświęcenie budynku przez księdza 
proboszcza Zbigniewa Jałoszyńskiego. 
Tuż po złożonych na ręce Pani Prezes 
gratulacjach wzniesiono toast. Następnie 
goście zostali zaproszeni do zwiedzania 
obiektu oraz degustacji produktów 
przygotowanych w Inkubatorze Kuchennym, 

które na co dzień będzie można nabyć w barze 
Spółdzielni Socjalnej „Powrócisz tu” oraz 
mającym powstać sklepie internetowym. 
W ofercie znajdą się soki, herbatki owocowe 
i ziołowe, kiszonki, przeciery, pieczywo, 
chipsy owocowe i warzywne czy też konfitury 
i powidła oparte na starych recepturach, 
ale i takie na tych nowych, dzięki którym 
powstawać będą niebanalne, zaskakujące 
smaki, będące efektem śmiałych połączeń 
owoców, warzyw i przypraw!

Serdecznie dziękujemy za przybycie 
przedstawicielom wszystkich gmin 
członkowskich, członkom stowarzyszeń 
i instytucji oraz mieszkańcom, bowiem 
to z myślą o Was stworzyliśmy to nasze 
„zaczarowane” miejsce.

 Zapraszamy do współpracy!



12

PIERWSZE WARSZTATY
W piątek 27 września mieliśmy przyjemność 
po raz pierwszy prowadzić warsztaty 
kulinarne. Z okazji Dnia Chłopca dzieci 
z Szkoły Podstawowej w Turku przyjechały 
do Krwon, aby przygotować włoską pizzę 
z bazyliowym Pesto, tradycyjną Margheritę, 
a także czekoladowe trufle. Uczniowie byli 

w pełni zaangażowani w przygotowywanie 
dań, co można zauważyć na zdjęciach. 
Nie zabrakło umazanych czekoladową 
masą twarzy, uśmiechów, a także głośnych 
oklasków na zakończenie pracowitych 
warsztatów!

Serdecznie zapraszamy wszystkie 
szkoły, przedszkola, a także organizacje 
pozarządowe – nasza oferta jest bogata oraz 
dostosowana do wieku danej grupy. Nie ma 
mowy o nudzie!

RADOŚĆ I ZACHWYT– gwarantowane!

RODZINNE ZAKOŃCZENIE LATA
Festiwal Chleba i Filmów Kulinarnych to 
smakowita inicjatywa Fundacji Ze Smakiem, 
która miała miejsce w sobotę 31 sierpnia 
w Krwonach. W programie przewidziano 
pokaz wypieku tradycyjnego chleba w piecu 
szamotowym wraz z degustacją, opowiastki 
o recepturze tradycyjnego bochna, a także, 
jak na Festiwal Chleba przystało, „Święto 
Chleba” – czyli konkurs na najlepszy domowy 
bochenek. W konkursie uczestniczyły Koła 
Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, 
a także osoby fizyczne. Profesjonalne jury: 
Magdalena Ciołek, Arleta Jakubowska, 
a także Wojciech Lewandowski mieli nie 
lada wyzwanie! Pośród bochenków znalazła 
się „Orkiszowa Focaccia”, „Chleb Chłopski”, 
„Chleb Pszczelarki” i wiele innych. Do 
konkursu zgłosiło się 12 ochotników, 
jednakże największe laury zebrał „Smulski 
Chlebuś” Pani Marianny Kurzawy, która nie 
kryła wzruszenia z powodu wygranej. Jury 
przewidziało także dwa wyróżnienia, które 
powędrowały do szczególnego w smaku 
„Pęcherzewianka” Koła Gospodyń Wiejskich 
z gminy Turek oraz zdrowego „Chleba 
Orkiszowego” Eweliny Mocnej, mieszkanki 
gminy Brudzew. Na dziecięcych miłośników 

kulinarnych projekcji czekał „Charlie 
i fabryka czekolady”, a do tego pitna, gorąca 
czekolada! Dla starszych zaplanowano „Życie 

od kuchni” oraz „Podróż 
na sto stóp”. Smakowitych 
atrakcji nie brakowało! 
Uczestnicy Festiwalu 
„Kultura Ze Smakiem” 
mogli skosztować 
potrawy wpisanej 
na listę produktów 
tradycyjnych prowadzoną 
przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
– szlachetnej poleweczki 
z Ziemi Tureckiej oraz 
nabyć produkty tj. 

powidła śliwkowe, konfitury, susze, chipsy 
owocowo – warzywne czy soki jabłkowe 
wytworzone w Inkubatorze Kuchennym, 
będące wyśmienicie zdrową przekąską 
podczas plenerowego kina! Co więcej, 
także Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz 
Tu” zadbała o uczestników, przygotowując 
plenerowe potrawy.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom obszaru działania Turkowskiej 
Unii Rozwoju za przybycie i uczestnictwo 
w tym nietuzinkowym i smakowitym 
zakończeniu lata!
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PROJEKT (KO)OPERATYWNOŚĆ NA WSI

W ramach projektu zostały podjęte działania 
mające na celu wsparcie w rozwoju na 
obszarze wiejskim, partnerskiego podejścia 
na rzecz przedsiębiorczości, budowania 
postaw przedsiębiorczych. Cel został 
osiągnięty poprzez organizację konkursu, 
seminarium, warsztatu, szkolenia, wyjazdów 
studyjnych, stoiska wystawienniczego oraz 
realizację filmów promocyjnych. Działania 
te wsparły transfer wiedzy i innowację 
na obszarze działania LGD T.U.R. Grupę 
beneficjentów projektu tworzyli seniorzy, 
młode osoby, mieszkańcy obszarów 
wiejskich, którzy dzięki uczestnictwu nabyli 

nowe umiejętności, poznali prawne aspekty 
przedsiębiorczości, nawiązali nowe kontakty. 
Dzięki operacji uczestnicy zapoznali 
się z dobrymi praktykami stosowanymi 
w przetwórstwie rolnym i nie tylko, mogli 
zaczerpnąć wiedzy od doświadczonych 
osób w kreowaniu pozytywnego wizerunku. 
Temat Promocja jakości życia na wsi lub 
promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju 
zawodowego został zrealizowany poprzez 
warsztaty w Lawendowym Polu oraz dzięki 
seminarium z paniami z Rupieciarni. Te dwa 
wydarzenia pokazały, że rozwój zawodowy 
w swojej pasji, a tym bardziej życie na wsi, 

jest czymś pożądanym przez wielu, że jest 
czymś atrakcyjnym. Zajęcia w Lawendowym 
Polu uzmysłowiły nam, że warto pozostać 
w rodzinnych, wiejskich stronach, gdyż 
mogą one stwarzać warunki niepowtarzalne 
do godnego i ciekawego życia. Spotkanie 
z Rupieciarkami unaoczniło wytwórcom, 
rękodzielnikom, rolnikom, że ich wyroby 
mogą cieszyć się dużym zainteresowaniem 
potencjalnych klientów. Temat Wspieranie 
rozwoju przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich przez podnoszenie wiedzy 
i umiejętności w obszarze małego 
przetwórstwa lokalnego lub w obszarze 

rozwoju zielonej gospodarki, 
w tym tworzenie miejsc pracy, 
został zrealizowany szczególnie 
poprzez szkolenie z formalno – 
prawnych aspektów prowadzenia 
działalności gospodarczej (w tym 
w ramach ekonomii społecznej), 
a także poprzez wizytę w „Gościńcu 
4 żywiołów”. Dzięki tym zadaniom 
uczestniczki zdobyły wiedzę oraz 
przekonały się na własne oczy 
w jaki sposób ją wykorzystać. 
Poprzez każde działanie wskazane 
zostały dobre praktyki w zakresie: 
prowadzenia własnego biznesu 
w oparciu o pracę własnych rąk 
i pasję, umiejętności łączenia życia 
zawodowego z prywatnym, dając 
sobie możliwość wykonywania 
pracy zarobkowej, bez konieczności 
wychodzenia z domu i łącząc opiekę 
nad dzieckiem. Dzięki operacji 
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zminimalizowane zostało zjawisko niskiego 
wskaźnika przedsiębiorczości. Realizując 
temat Wspieranie tworzenia sieci współpracy 
partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów 
wiejskich przez podnoszenie poziomu 
wiedzy w tym zakresie, stworzyliśmy 
podwaliny pod kolejne działania 
zakładające rozwój obszarów wiejskich 
w oparciu o wspólną pracę, kontakty 
i kooperację mieszkańców w tym rolników. 
Dzięki realizacji operacji osiągnęliśmy 
następujące efekty: wzrost poziomu wiedzy 
w zakresie formalno – prawnych aspektów 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
wzrost pewności siebie, rozbudzenie 
nowych zainteresowań, nawiązanie sieci 
kontaktów, aktywizacja seniorów i młodych 

osób, rozbudzenie postaw kreatywnej 
przedsiębiorczości. Przewidujemy, iż 
dzięki realizacji zadania minimum 20 % 
uczestników podejmie w przyszłości własną 
działalność gospodarczą lub wytwórczą 
lub podejmie aktywność w przetwórstwie 
produktów rolnych. Na potrzeby rekrutacji 
została stworzona karta zgłoszenia, na 
której obok danych adresowych, znalazł się 
opis pasji zgłaszającego, którą potencjalny 
uczestnik chciałby rozwijać, dzięki udziałowi 
w projekcie. Rekrutacja uczestników do 
projektu odbyła się poprzez ogłoszenie 
konkursu adresowanego do mieszkańców 
gmin członkowskich, w tym: osób poniżej 
35. roku życia, seniorów, kobiet. Konkurs 
polegał na opisaniu swojej pasji, chęci 

jej realizacji, pomysłu na siebie. Spośród 
nadesłanych zgłoszeń wybrano osoby 
– 15 uczestników, oraz stworzono listę 
rezerwowych. Wśród uczestników znalazły 
się trzy osoby reprezentujące wnioskodawcę 
oraz partnerów. Fundacja ze Smakiem 
oraz Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz 
Tu” wsparli projekt kadrowo, tj. zapewnili 
wolontariuszy przy realizacji działań 
związanych z organizacją: wyjazdów 
studyjnych, warsztatu, seminarium, filmów, 
konkursu, stoiska wystawienniczego. Partner 
GOK Wozownia swój wkład zapewniła za 
pomocą udostępnienia sali na potrzeby 
szkolenia i seminarium. O sukcesie operacji 
zdecydowało szczególnie zaangażowanie 
partnerów oraz uczestników. Z działania na 
działanie rosła motywacja do pracy, a tym 
samym wiara w siebie i swoje możliwości. 
Swój sukces zawdzięczamy również 
osobom, instytucjom, które pokazały 
nam swoje know how i podzieliły się 
ogromnym doświadczeniem. Niewątpliwie 
bez środków dofinansowujących 
przedmiotowe przedsięwzięcie nie 
bylibyśmy w stanie zrealizować operacji na 
tak wysokim poziomie. Niezamierzonym 
efektem działań jest zwiększenie ilości 
osób chętnych do udziału w Kiermaszu 
Rękodzieła organizowanym przez Turkowską 
Unię Rozwoju w okresie przed Świętami 
Bożego Narodzenia. Zgłosiły się osoby, 
które do tej pory nie promowały swojej 
pasji. Dodatkowym efektem operacji jest 
zwiększenie zainteresowania działalnością 
Inkubatora Kuchennego w Krwonach, a także 
przetwórstwem produktów rolnych.



15

KIERMASZ RĘKODZIEŁA
Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła 
to wyjątkowa inicjatywa, którą realizujemy 
już od 8 lat! Nie ukrywamy, że tegoroczna 
edycja zaskoczyła nawet nas samych. 
Dlaczego? Na turkowski rynek przybyło 
mnóstwo ludzi, muzealne warsztaty cieszyły 
się bardzo dużym zainteresowaniem 
wśród dzieci i dorosłych! Promowanie 
lokalnego rękodzieła, a od tego roku również 
regionalnych potraw, to główny cel naszego 
wydarzenia. Do udziału w Kiermaszu zgłosiło 
się ponad 40 wystawców i ok. 10 wystawców 
gastronomicznych. Na mieszkańców czekało 
mnóstwo pyszności: makiełki, pierogi, zupa 
grzybowa, czekoladowy piernik i nie tylko. 
Wyjątkowości i magii dodawały oryginalne 
drewniane domki, w których ulokowani 
byli nasi rękodzielnicy. Dopełnieniem były 

występy artystyczne dzieci z obszaru LGD, 
Marty Tomczyk – Groblicy oraz zespołu 
Tradycja z gminy Malanów. Melodie 
pastorałek sprawiły, że wszyscy zgromadzeni 
poczuli magię zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia. Cieszymy się, że z roku na rok 
wrażliwość, a także skłonność do nabycia 
rękodzieła jest znacznie większa. Bo każde 
rękodzieło wykonywane przez naszych 
wystawców jest napełnione sercem. Warto 
zapytać i warto o tym pamiętać – dlaczego 
rękodzieło jest drogie? Bo nie pochodzi 
z Chin, tylko z PASJI.

Pięknie dziękujemy wszystkim za zaanga-
żowanie i do zobaczenia już za rok! 
Obiecujemy, zaskoczymy Was !

ZŁOŻYLIŚMY SOBIE ŻYCZENIA I PODZIELILIŚMY SIĘ 
OPŁATKIEM
W środę 18 grudnia w świetlicy wiejskiej 
w Kaczkach Średnich spotkali się członkowie 
LGD, aby złożyć sobie życzenia na zbliżający 
się rok 2020. W świąteczną atmosferę 
wprowadził nas zespół KOKARDKI 
prowadzony przez Martę Tomczyk – 
Groblicę, a poruszająca przemowa księdza 
proboszcza Pawła Zalewskiego skłoniła 
każdego do refleksji. Kolację wigilijną 
uświetniły smakowite i tradycyjne potrawy 
przygotowane przez Spółdzielnię Socjalną 
POWRÓCISZ TU.

Dziękujemy wszystkim za przybycie.
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