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MARKOWY PRODUKT LOKALNY W POWIECIE KOŁOBRZESKIM.

Stowarzyszenie „WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało w dniu 2 czerwca  dla 45 osób z 

obszaru Lokalnej Grupy Działania wyjazd szkoleniowy pn” Markowy produkt lokalny- przykłady” w 

powiecie kołobrzeskim. Według definicji produkt lokalny to wyrób lub usługa z która utożsamiają 

się mieszkańcy danego regionu. Produkt lokalny powstaje w oparciu o lokalne zasoby, środowisko, 

dziedzictwo kulturowe, stając się wizytówką obszaru, przyczynia się do  rozwoju 

przedsiębiorczości , a tym samym powstaniu  nowych miejsc pracy.

 Pierwszym przykładem był skansen tradycyjnego wypieku chleba w Ustroniu Morskim . 

Stylizowany XIX w. obiekt (pruski mur, strzecha kryta trzciną), wyposażony jest w piec opalany 

drewnem w którym wypieka się   pieczywo wg staropolskich receptur. Odwiedzający skansen mogą 

zapoznawać się ze sposobem wypieku pieczywa, uczestniczyć w procesie jego produkcji, 

otrzymywać informację na temat rolnictwa ekologicznego, degustować pieczywo własnoręcznie 

upieczone z różnymi dodatkami (smalec, masło, ogórki, produkty z grilla), wysłuchać prelekcji na 

temat wypieku chleba. Skansen jest licznie odwiedzany przez turystów jak i grupy zorganizowane 

np. dzieci i młodzież szkolną. Oferta edukacyjna  przygotowana przez właścicieli to nie tylko 

ciekawa powtórka z historii lecz również przypomnienie i uświadomienie nam  szacunku do chleba .

Kolejnym punktem szkolenia było gospodarstwo agroturystyczne Alte Farm w Rusowie. Rodzinne 

Gospodarstwo powstało na bazie zakupionych zabudowań z 1902 roku w 2002 r. Właściciele oprócz 

typowej usługi agroturystycznej prowadzą gospodarstwo edukacyjne wykorzystując zachowane 

dziedzictwo kulturowo- przyrodnicze. W Rusowie  z dawnego założenia pałacowo- parkowego 

zachował się  XIX wieczny park zaprojektowany w stylu angielskim przez pruskiego ogrodnika 

Petera Lenne. Dawny pałac rodziny Schroderów został zniszczony, duże spustoszenia dokonano 

także w parku. Dopiero w 2002 roku przeprowadzono inwentaryzację drzewostanu, okazało się, że 

wiele drzew to okazy pomnikowe, park uprzątnięto i wyznaczono ścieżkę edukacyjno- przyrodniczą. 

Ścieżka przyrodnicza to tylko jedna z ofert gospodarstwa, dzięki przygotowanej infrastrukturze 

można uprawiać różne sporty w tym grę w golfa.

W gospodarstwie agroturystycznym  Lokalna Grupa Działania” Siła w Grupie” z siedzibą w  Gościnie 

przygotowała dla uczestników szkolenia wykład na temat rejestracji produktów tradycyjnych czyli 

produktów spożywczych chronionych prawem polskim i unijnym na przykładzie „Ogórka 

Kołobrzeskiego. Województwo zachodniopomorskie ma zarejestrowanych 15 produktów 

wytwarzanych z tradycyjnych surowców lub posiadających tradycyjny skład, sposób produkcji, 



których historia liczy co najmniej 25 lat. Na obszarze naszej LGD mamy dwa, a trzeci czeka na 

rejestrację. 

 Merytoryczny program szkolenia opracował ZODR w Barzkowicach, szkolenie zostało 

dofinansowane ze środków unijnych z projektu „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

Organizatorzy przeprowadzili ankietę ewaluacyjną na temat produktów lokalnych i 
tradycyjnych oraz konkurs ze znajomości LGD i wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Pytania dotyczyły: Gdzie znajduje się siedziba LGD- Stowarzyszenie „WIR”- 
WIEJSKA  INICJATYWA  ROZWOJU  i kto jest Prezesem Stowarzyszenia, wymień 
gminy członków LGD, ile celów głównych zapisanych jest w Lokalnej Strategii 
Rozwoju LGD,  czego dotyczą cele , wymień jedną operację zrealizowaną na 
obszarze gminy zrealizowanych w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, 
objętego PROW  na lata 2007-2013, z jakich działań Osi 4 może skorzystać 
organizacja pozarządowa

1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

2. Małe projekty

3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

4. Odnowa i rozwój wsi

Przed konkursem kierownik biura szczegółowo zapoznał uczestników z działalności ą LGD  
oraz wdrażaniem LSR.  Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą znajomością, a 
zorganizowany wyjazd to nie tyko wzrost wiedzy na temat markowych produktów lokalnych i 
tradycyjnych lecz również integracja mieszkańców obszaru LGD.
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