DWUDZIESTOLECIE
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
,,SPOSÓB NA SUKCES”

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Centrum Doradztwa Rolniczego
05-840 Brwinów, Pszczelińska 99
tel. 22 729 66 34 do 38
e-mail: sekretariat@cdr.gov.pl
www.cdr.gov.pl

Opracowanie redakcyjne:
Bożenna Łęcka-Mularczyk

Autorzy tekstów:

Maria Czeley-Dudek
Mira Dzięgielewska
Maria Napiórkowska-Gzula
Marzena Pokora-Kalinowska
Korekta:
Agnieszka Kozłowska

Zdjęcia:
Archiwa laureatów i wyróżnionych w konkursie
oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Wydawnictwo bezpłatne
Druk: MEGRAF Zakład wydawniczo-poligraficzny Krzysztof Burzec
Nakład: 500 egz.
ISBN: 978-83-88082-49-8
2

20 LAT KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

WSTĘP
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie przekazuje Państwu publikację przygotowaną z okazji 20-lecia ogólnopolskiego konkursu ,,Sposób na Sukces” - uruchomionego w 2000 roku. Jego celem była i jest promocja rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i wdrażania innowacyjnych
rozwiązań, podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł
energii. Dodatkowym elementem jest popularyzacja, wśród przedsiębiorców, Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów unijnych, dzięki którym przedsiębiorcy
mogą skuteczniej realizować swoje inwestycje.
Warto podkreślić, że to jeden z nielicznych konkursów, który nie ma charakteru komercyjnego – co oznacza, że przystępujące do niego podmioty nie ponoszą żadnych kosztów. Jest to możliwe głównie dzięki temu, że członkowie Rady konkursu pracują społecznie,
a pieniądze na realizację kolejnych finałów i zakup nagród pochodzą głównie od sponsorów
i środków finansowych pozyskiwanych przez CDR.
Niniejsza publikacja przybliża również kulisy działań związanych z realizacją i przebiegiem konkursu. Pokazujemy w niej jego historię, obejmującą w szczególności:
•
zmiany zasad regulaminu konkursu i przyczyny powodujących te regulacje,
•
informacje o Radzie konkursu,
•
informacje o organizatorach, współorganizatorach i patronach konkursu,
•
informacje o laureatach i wyróżnionych w konkursie wraz z wykazem wszystkich
nagrodzonych w okresie 20 lat.
Publikacja opisuje, jak dziś, po latach, funkcjonuje na rynku kilku wybranych laureatów
i wyróżnionych w konkursie. Wyboru dokonano tak, aby pokazać przede wszystkim ogromną różnorodność w zakresie ich działalności. To także okazja, aby podziękować wszystkim,
dzięki którym konkurs mógł zaistnieć i trwać tak długo.
Dziękujemy przedsiębiorcom – nie tylko nagrodzonym i wyróżnionym, ale wszystkim,
którzy do niego przystąpili, poświęcając swój czas i energię na przygotowanie dokumentacji
i przyjęcie członków Rady konkursu wizytujących zgłoszone przedsięwzięcie.
Dziękujemy również wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego, Oddziałom Centrum Doradztwa Rolniczego, jednostkom samorządu terytorialnego oraz wszystkim innym
jednostkom i organizacjom, które włączyły się w propagowanie idei konkursu i są współautorami sukcesów, jakie odnieśli jego uczestnicy.
Przede wszystkim, dziękujemy członkom Rady konkursu za ich społeczną pracę, zaangażowanie i nieocenioną pomoc przy realizacji konkursu.
Zachęcamy Państwa do lektury niniejszej publikacji, wyrażając przekonanie, że przedstawione w niej treści, potwierdzają rolę i cele jakie miał i ma do spełnienia konkurs ,,Sposób
na Sukces”.
Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie
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Szanowni Państwo!
Serdecznie pozdrawiam uczestników konferencji podsumowującej dwadzieścia lat ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces”, nad którym z wielką przyjemnością i satysfakcją po
raz kolejny objąłem Patronat Honorowy. Dziękuję za to, że od dwóch dekad skutecznie promują Państwo przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Cieszę się też, że zebrane w tym
czasie doświadczenia posłużą jako materiał do dyskusji na temat czynników sukcesu oraz
barier, jakie na polskiej wsi napotykają przedsiębiorcy innowatorzy.
Refleksja nad tym zagadnieniem jest niezwykle istotna dla dalszego rozwoju gospodarczego
i cywilizacyjnego Polski. Pomyślna przyszłość naszej Ojczyzny zależy bowiem w dużej mierze
od tego, czy będziemy umieli w sposób zrównoważony budować kapitał społeczny i uwalniać
twórczy potencjał wszystkich obywateli. Dlatego tak ważna jest promocja idei przedsiębiorczości w wymiarze lokalnym i rodzinnym, także w małych miejscowościach. Przykłady laureatów
Konkursu „Sposób na Sukces” pokazują, że Polacy potrafią dobrze wykorzystać swoją szansę
i odnoszą sukcesy dzięki możliwościom, jakie daje lokalny rynek. To w dużej mierze za sprawą takich właśnie osób nasz kraj staje się coraz bardziej przyjazny i nowoczesny.
Dziękując raz jeszcze za tę cenną inicjatywę, jaką jest Konkurs i towarzysząca mu konferencja,
życzę Państwu owocnych obrad oraz wielu kolejnych lat pomyślnego wspierania autorów
nowatorskich rozwiązań biznesowych na obszarach wiejskich.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
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Szanowni Państwo!
Motorem rozwoju są z pewnością wiedza, upór i doświadczenie. Nie mniej ważna jest możliwość uzyskania wsparcia finansowego. Często też najlepszym sposobem popularyzacji
nowych rozwiązań jest pokazywanie dobrych przykładów. Taką rolę pełni ogólnopolski konkurs „Sposób na Sukces”, który prowadzony jest już od 2000 roku. Realny przykład, konkretni
ludzie i firmy czy organizacje są najlepszymi ambasadorami postępu. Wyróżnieni w konkursie mają osobistą satysfakcję, że ich praca, ich sukces został dostrzeżony. Natomiast ci, którzy
dopiero przymierzają się do wprowadzenia swoich pomysłów w życie widzą, że są realne
możliwości osiągnięcia sukcesu.
Laureaci konkursu dają też świadectwo skuteczności w pozyskiwaniu różnych źródeł finansowania i co jeszcze ważniejsze – efektywnego wykorzystania tych środków.
Siłą konkursu jest również to, że ma on bardzo szeroką formułę. Nagradzane są przedsięwzięcia w dziedzinie produkcji, handlu, usług oraz turystyki. Dotyczą także wyróżnienia działalności realizowanej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
Zgłoszonych ponad tysiąc przedsięwzięć i 315 laureatów w ciągu 20 lat prowadzenia konkursu świadczy najlepiej o jego randze.
Cieszę się, że minione dwie dekady podsumowane będą konferencją, która nie tylko przypomni laureatów i wyróżnione działania, ale także będzie okazją do szerokiej dyskusji o barierach, które są, a które należy usunąć. Doświadczenie licznego grona laureatów z pewnością
przyczyni się do trafnego zdiagnozowania przeszkód, a tym samym do sposobów ich wyeliminowania.
Z okazji podsumowania dotychczasowej działalności wszystkim laureatom konkursu „Sposób na sukces” składam serdeczne gratulacje, a organizatorom życzę systematycznie wzrastającej liczby zgłoszeń i coraz trudniejszych wyborów.
						
Wicepremier
		
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Henryk Kowalczyk
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Rola ośrodków doradztwa rolniczego w promowaniu konkursu „Sposób na Sukces”
„Sposób na sukces” - to dwadzieścia lat pomysłów, wytrwałości oraz determinacji twórców
i organizatorów konkursu, w szczególności Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
To okres, w którym konkurs zgromadził wokół idei kreatywności wiele zaangażowanych osób
i podmiotów wspierających to ciekawe przedsięwzięcie, w tym ośrodki doradztwa rolniczego. „Najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość” – motto konkursu doskonale wpisuje
się zarówno w istotę konkursu, jak i cele oraz zadania doradztwa rolniczego. Znakomita większość laureatów w różnych kategoriach, była zgłoszona do konkursu przez doradców.
Z wielką przyjemnością dzielę się podejściem ośrodków doradztwa rolniczego do tego
przedsięwzięcia. Konkurs „Sposób na Sukces” od wielu lat na stałe wpisał się do naszych
planów, jako jeden z elementów aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich. To bardzo
ważne, aby wspierać i pokazywać ciekawych ludzi i ich działalność, prowadzoną zarówno
w małych, jednoosobowych firmach, jak i rodzinnych, czy zespołowych. W wielu przypadkach, ich działalność i produkty znane są nie tylko na rynku lokalnym, ale również krajowym,
a nawet w krajach Unii Europejskiej. Dużą wagę przywiązujemy do inicjatyw społecznych,
które są kopalnią dobrych praktyk i ciekawych pomysłów i tak potrzebną oraz cenną formą
aktywizującą mieszkańców obszarów wiejskich w różnych grupach wiekowych.
Jest to konkurs, w którym może wziąć udział każdy, kto już osiągnął albo chce osiągnąć mały,
czy też większy sukces w dowolnej dziedzinie na obszarze wiejskim. Wydaje się, że jest to
bardzo proste. Tak, ale dla tych, którzy już mają wiedzę o konkursie i są zainteresowani zgłoszeniem. Ośrodki doradztwa rolniczego, docierają poprzez doradców nie tylko do tych podmiotów, które są już dłużej na rynku, ale również do początkujących, realizujących ciekawe
przedsięwzięcia, jeżeli wpisują się w ideę konkursu oraz są otwarci na współpracę.
Konkurs odbywa się cyklicznie, dlatego już po podsumowaniu kolejnej edycji, ośrodki doradztwa „wpisują” to zadanie do planu na kolejny rok. Naszą siłą jest kadra doradcza we
wszystkich województwach, powiatach i gminach, która współpracuje nie tylko z rolnikami, mieszkańcami obszarów wiejskich, ale również z instytucjami i organizacjami rolniczymi.
Wiemy kogo możemy zgłosić, kto będzie z nami współpracował w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. Czasami ktoś rezygnuje ze zgłoszenia, a pojawiają się nowe „perełki”, które sami powoli odkrywamy.
Takim przykładem jest firma Alnea z gminy Stawiguda: „Czujemy się niezwykle wyróżnieni
bezcenną nagrodą w konkursie „Sposób na sukces”. Spoczywanie na laurach nie leży w naszej
naturze, więc mamy nadzieję już niedługo zaskoczyć Was kolejnymi dobrymi wieściami”- wypowiedź w mediach społecznościowych Pana Krzysztofa Kamińskiego, laureata XX edycji
konkursu.
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Udział w konkursie zakończony sukcesem to satysfakcja zarówno laureatów, jak i doradców,
którzy ich zgłosili. Zadowolenie laureatów jest bardzo ważne i motywuje do dalszego rozwoju tych podmiotów oraz współpracy z nimi. W każdym z województw są zarówno podobne,
jak i specyficzne przykłady współpracy z laureatami. W pracy doradczej ważne jest, aby nikogo nie zaskakiwać i nie namawiać za wszelką cenę do udziału w konkursie.
Przedsiębiorca musi sam zdecydować, czy jest już otwarty na zgłoszenie, czy może zakończy
swoje przedsięwzięcie i będzie gotowy w kolejnej edycji. Potencjalnych partnerów trzeba
informować i zachęcać do innowacyjnych aktywności z wyprzedzeniem, szczegółowo zapoznawać z wymogami i korzyściami, wynikającymi z promowania swojego przedsięwzięcia.
Aktywna współpraca doradców i specjalistów doradztwa z laureatami to wzajemne korzyści.
Szczególnie ważne jest włączanie laureatów w różne wydarzenia i współpracę z innymi podmiotami (nieopłatne stoiska, wyjazdy studyjne, konferencje, filmy, bazarki, grupy wspólnego zainteresowania). Większość laureatów chętnie dzieli się sukcesem, wiedzą i doświadczeniem,
udostępniając swoje przedsięwzięcia innym.
Znakomitym przykładem jest współpraca z grupą laureatów z województwa warmińsko-mazurskiego, których głównym produktem są zioła, zwani „grupą zielarską”: Gospodarstwo
„Ziołowa Dolina”- Krystyna i Bogdan Kozłowscy (2010); Gospodarstwo Agroturystyczne „Mimoza”- Grażyna Ławrynowicz (2019); „Lawendowe Muzeum Żywe”- Joanna Posoch (2020);
Innowacyjna manufaktura konfekcjonowania i przetwórstwa ziół „Turowski Młyn - ziele miele”- Krzysztof Bucholski (2021). Grupy tematyczne laureatów funkcjonują w większości województw.
Przed pandemią COVID 19, dla laureatów poprzednich edycji konkursu bardzo duże znaczenie miał uroczysty finał w Belwederze lub Pałacu Prezydenckim. Laureaci mogli uczestniczyć
w gali z członkami swoich rodzin i doradcami, z którymi przeszli całą drogę. Takie podsumowanie to swoiste święto, także dla twórców, organizatorów, doradców, sponsorów i tych,
którzy od początku integrują „społeczność konkursową” i nie spoczywają na laurach. Warto
też powrócić do form aktywizujących wymianę doświadczeń i wzajemne poznawanie swoich przedsięwzięć, głównie poprzez wyjazdy studyjne, konferencje i warsztaty z udziałem
laureatów, doradców i organizatorów konkursu.
Przed nami kolejne edycje konkursu, innowacyjne pomysły i nowi laureaci. Organizatorom
i laureatom życzę dalszych sukcesów, kreatywnego podejścia oraz wzajemnego szacunku
i satysfakcji, które przerodzą się w kolejne ciekawe działania. Sukces laureatów, to również
sukces ośrodków doradztwa rolniczego i organizatorów konkursu.

			

Damian Godziński
Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie
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Szanowni Państwo!
To ogromny zaszczyt i przyjemność przekazać na Państwa ręce broszurę jubileuszową wydaną z okazji 20-lecia Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces”.
Jestem bardzo dumny, że w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zrodziła się idea
Konkursu i że od dwudziestu lat jest on organizowany wraz z instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi.
Celem Konkursu było i jest promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych realizowanych przez przedsiębiorców, samorządy oraz organizacje pozarządowe. Efektem ich
pracy jest aktywizacja mieszkańców wsi, w tym tworzenie nowych miejsc pracy oraz wdrażanie ciekawych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Laureaci konkursu stanowią
przykład sukcesu ekonomicznego, a także efektywnego budowania prestiżu i wiarygodności wśród społeczności lokalnej.
Jubileusz sprzyja refleksji i próbie podsumowania dotychczasowych edycji. Pierwszy Konkurs, pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się w 2000 roku. Od 2012 r.
Honorowy Patronat sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Współorganizatorami
konkursu są m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Stowarzyszenie „Sposób na Sukces”,
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego i inne instytucje oraz firmy, które wspólnie
z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie promują rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Dwadzieścia lat Konkursu to ponad 1000 przedsięwzięć, z których wyłoniono
266 laureatów, a 49 przyznano wyróżnienia. Źródłem satysfakcji jest również fakt, że Laureaci poszczególnych edycji Konkursu nieustannie rozwijają swoje przedsięwzięcia i umacniają swoją pozycję na rynku.
Dziękuję Radzie Programowej i Jury konkursu „Sposób na Sukces”, pracownikom Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, współorganizatorom oraz partnerom za ich wkład w organizację Konkursu. Laureatom serdecznie gratuluję znakomitych efektów gospodarowania
oraz życzę wiele satysfakcji z prowadzonej działalności.
				Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
						Ireneusz Drozdowski
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Sposób na życie z sukcesem
Jak rozwijała się przedsiębiorczość na wsi w czasie trwania konkursu „Sposób na Sukces”? Zmieniała się, tak jak i ewolucji ulegała sytuacja, w której działali uczestnicy konkursu.
Sytuacja wyjściowa organizatorów konkursu „Sposób na Sukces” nie była zbyt optymistyczna. Bo i jak znaleźć ludzi z sukcesem na wsi, nigdy nie najbogatszej, a teraz do tego jeszcze
takiej, do której w latach 90. XX wieku zepchnięto osoby bezrobotne, wcześniej pracujące
w miastach? Przecież właściciel ziemi był pierwszym kandydatem do zwolnienia, gdy przyszło likwidować miejsca pracy. On miał „sobie poradzić” – i to sam, bo już posiadacz 2 hektarów przeliczeniowych nie spełniał nawet definicji bezrobotnego. W okresie przedakcesyjnym
szacowano bezrobocie na wsi razem z bezrobociem ukrytym na 2 mln osób. Ci, którzy nie
mogli utrzymać się z posiadanej ziemi, zaczęli więc wymagać więcej, głównie od siebie. I to
oni byli pierwszymi przedsiębiorczymi.
Bo lata 90. ubiegłego wieku pokazały, że rolnictwo narażone jest nie tylko na klęski natury
przyrodniczej. Okazało się, jak wielki wpływ wywierają na nie także przemiany gospodarcze
i społeczne, wcale niekoniecznie związane z rolnictwem. Mieszkańcy wsi – a także ci z nich,
którzy pracowali w rolnictwie – odczuli szczególnie boleśnie zmiany z lat 90. I stanęli przed
koniecznością radzenia sobie w tej nieszczególnie sprzyjającej sytuacji. Co mogli jej przeciwstawić?
Siebie. „Jaki tam sposób na sukces, to przecież sposób na życie” – usłyszałam kiedyś od jednej
z laureatek konkursu „Sposób na Sukces”. Mogli więc – a i musieli – uwierzyć właśnie w to, że
sami coś mogą - i chcieć zmieniać sytuację, w jakiej się znaleźli.
Mogli też szukać sojuszników – ostrożnie, bo trudno rzucać się na wszystkie pokazujące się
„szanse”, wątpiąc w swoje możliwości, a opierać się tylko na innych. Wielu jednak miało to
szczęście, że znaleźli tych, którzy pomogli w jakiś sposób, albo chociaż wsparli, okazując poparcie i aprobatę.
Mogli też czekać na ożywienie gospodarcze i wsparcie instytucjonalne. To jednak nie wystarcza tam, gdzie brak osoby zdolnej do jego przyjęcia. Zatem wracamy do punktu wyjścia i roli
przedsiębiorczości jako przejawu aktywności człowieka.
Przedsiębiorczy, czyli aktywny
Człowiek przedsiębiorczy jest „chętny do podejmowania różnych spraw i umiejący je pomyślnie załatwić”.
Tę słownikową definicję potwierdzają wypowiedzi wielu uczestników konkursu, wskazujących na potrzebę podejmowania decyzji, odwagę mierzenia się z przeciwnościami. To początek praktycznie każdej drogi do sukcesu. Okoliczności wejścia na tę drogę są już często różne.
Dla jednych była to klęska – bo np. trzeba było jakoś zagospodarować owoce, które uszkodził
grad. Dla innych niespodziewana korzyść – bo oto wujek podarował gospodarstwo, przechodząc na rentę, i można było wykorzystać budynki na podjęcie działalności gospodarczej.
20 LAT KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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Jeszcze inni postanowili robić więcej niż dotąd, aby więcej zarobić – bo rodzina coraz większa, więc dlaczego nie wytwarzać serów, zamiast tylko sprzedawać mleko?
Jak już podjęto decyzję o rozpoczęciu działalności, często okazywało się jednak, że sytuacja,
w której przyszło działać, nie jest wcale ku temu sprzyjająca. Bo mleko - sprzedawane na
umowę do spółdzielni - nie może być wykorzystane do robienia serów. Bo w siedlisku – bez
odrolnienia ziemi - nie wolno prowadzić działalności gospodarczej. Bo potrzeba pieniędzy,
a nie ma ich gdzie pożyczyć. Bo sanepid, bo weterynaria, bo urząd skarbowy, bo niechętni
sąsiedzi czy powolna gmina…
Niejednokrotnie zaczęła się więc prawdziwa walka – o zezwolenie, o zmianę, o zgodę. Wreszcie o pieniądze. Potrzeby wymuszały też wprowadzenie zmian systemowych w kraju, niektóre przyjmowano łatwiej, inne po wieloletnich bojach, a na wiele wciąż jeszcze czekają osoby
przedsiębiorcze na wsi.
Działania poprawiające sytuację
Pierwsze lata konkursu „Sposób na Sukces” to już okres, w którym pojawiły się fundusze unijne.
W 1999 roku powstał program SAPARD, mający na celu stymulowanie rozwoju lokalnego na
wsi poprzez projekty związane z dywersyfikacją działalności gospodarczej ludności wiejskiej,
a także rozwojem infrastruktury na obszarach wiejskich. Do 2006 roku zarejestrowano 27761
wniosków o pomoc, ARiMR podpisała 24431 umów na kwotę około 4,8 mld złotych.
Jeśli zważyć, że z programu można było otrzymać połowę środków potrzebnych na podejmowaną inwestycję, trzeba zauważyć, że razem ze środkami własnymi dzięki SAPARD rozwinęło wieś prawie 10 mld zł.
Tuż po akcesji do UE realizowaliśmy dwuletni Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
i Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich” (SPO „Rolnictwo”). Na realizację PROW przewidziano 3,59
mld euro środków publicznych (wkład wspólnotowy 2,8 mld euro, wkład polski 726 mln
euro). Na uzupełnienie płatności bezpośrednich trafiło 682,4 mln euro, część środków przeznaczono na sfinansowanie działań Programu SAPARD. Na SPO „Rolnictwo” były o połowę
mniejsze środki.
Potem zaproponowano dwa kolejne Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pierwszy
PROW 2007-2013 wart był ponad 17,4 mld euro, środki Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosiły 13,4 mld euro, a środki
z budżetu krajowego około 4 mld euro. Drugi PROW 2014-2020 jest wciąż realizowany,
a jego budżet to – na koniec września 2021 roku - 60,5 mld euro, czyli 279,9 mld zł.
Za wcześnie jeszcze na podsumowanie wpływu obu programów – realizację drugiego PROW
wydłużono do 2023 roku. Z całą pewnością jednak programy te rozwinęły i gospodarstwa,
i samą wieś – tak rolnictwo, jak i przedsiębiorstwa działające na wsi.
Dość powiedzieć, że w ramach działania „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej”
w ramach aktualnego PROW - z limitem środków 8,8 mld zł - zrealizowano płatności (stan na
koniec września 2021 r.) na kwotę 5,8 mld zł. Przekazano m.in. „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” czy wsparto „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”.
Na „Inwestycje w środki trwałe” jest natomiast 15 mld zł, wypłacono 6,8 mld zł, w tym na
samą „Modernizację gospodarstw rolnych” trafiło 4,9 mldzł.
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Z działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, wartego 6,56 mld zł,
realizowane są m.in. budowy i modernizacje dróg lokalnych, targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.
Te pieniądze – pochodzące z funduszy unijnych i krajowych - poprawiają sytuację na wsi
i pozycję osób chętnych do aktywności na terenach wiejskich.
Oprócz tego do rolników i mieszkańców wsi trafia też pomoc krajowa. Jej udzielanie następuje w ramach rygorów de minimis. Rolnicy, a także małe i średnie firmy, mogą liczyć na 20 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych dla jednego przedsiębiorstwa
prowadzącego działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych (gospodarstwa rolnego). W ramach tej pomocy można skorzystać np. ze zwolnienia z podatku od
czynności cywilnoprawnych w przypadku nabycia gospodarstwa rolnego czy ze zwolnienia
od podatku od spadków i darowizn przy nabyciu własności gruntów stanowiących gospodarstwo rolne.
Tylko w 2021 roku w ramach wsparcia krajowego do rolników trafi 70 mld zł, w tym np. udzielona będzie pomoc jednorazowa na szkody poniesione w wyniku: suszy, huraganu, gradu,
deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi; covid-19. Z tytułu kredytów
preferencyjnych udzielone wsparcie wyniesie 39 mld zł.
Wszystko to pomaga osobom przedsiębiorczym żyjącym na wsi, a o ich zapotrzebowaniu na
tego typu wsparcie może świadczyć chociażby ogromne zainteresowanie takimi działaniami
i poddziałaniami PROW, jak: „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - wnioski wpłynęły na 252 proc. limitu, „Współpraca” – złożono wnioski na 258 proc. limitu, czy „Premie na
rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – są wnioski na 216 proc. limitu.
Jak wynika z rozmów z uczestnikami konkursu „Sposób na Sukces”, korzystają oni z funduszy
unijnych i wsparcia krajowego przy prowadzeniu swoich biznesów.
„Sposób na Sukces” wciąż ten sam
Umiejętność odnajdywania swoich szans nawet w nie zawsze sprzyjającej sytuacji to cecha
wyróżniająca osoby startujące w konkursie „Sposób na Sukces”. Swoją aktywność realizowały
one w różny sposób i w wielu dziedzinach. Organizatorzy nagradzali więc osoby indywidualne, ale i rodziny. Laureatami zostawały gminy, parafie. Nagrody odbierały firmy i spółdzielnie
socjalne.
Aktywność laureatów często dotyczyła rolnictwa czy usług i potrzeb z nim związanych, ale
i odbiegała od nich daleko, np. w kierunku robotyzacji przemysłu czy produkcji mebli czy
ogrodzeń. Byli laureaci, którzy wyprzedzili swój czas i zajęli się przetwórstwem w gospodarstwie, w ten sposób „przecierając szlak” zapowiadanym ułatwieniom dla prowadzenia
sprzedaży produktów przetworzonych w rolnictwie. Wielu z przedsiębiorczych skierowało
w kierunku świadczenia usług socjalnych – zajęli się pomocą osobom chorym i niepełnosprawnym czy opieką nad dziećmi.
Co można uznać za cechę wspólną osób nagradzanych?
Znaleźli sposób na sukces – swój sposób na życie. Życie, które okazało się sukcesem, za sprawą ich aktywności choć zwykle nic tego nie zapowiadało w momencie podejmowanych decyzji.
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Sukces wcale nie zawsze przekłada się dla laureatów na zysk finansowy. Pieniądz pozostał
narzędziem, a nie celem. W rozmowach wskazują na potrzebę i możliwość kontynuacji swoich przedsięwzięć, starają się wychować i znaleźć następców. Specyfika wsi powoduje, że są
to zwykle firmy rodzinne, trafiające do następnego pokolenia, do spadkobierców osób, które
je kiedyś utworzyły. Możliwość kontynuacji najlepiej pokazuje trafność decyzji podejmowanych przed laty.
Bożenna Łęcka-Mularczyk, związana z konkursem od początku, stwierdza:
- Wybraliśmy już 315 osób, które uzyskały nagrody. Między laureatami wytworzyła się pewna
więź. Nierzadko zawierają między sobą umowy. Lubią też ze sobą przebywać, stąd wiele spotkań, pozwalających na wymianę doświadczeń. Jesteśmy dumni z tego, że nasze wybory są
trafne. Przez te lata tylko kilka z nagrodzonych podmiotów zawiesiło swoją działalność, bądź
przestało pracować z różnych powodów.
Jak zaobserwowała, początkowo nagradzano zwłaszcza za działalność produkcyjną. Potem
pojawiły się różne usługi, przetwórstwo. Wreszcie w ostatnim okresie obserwuje się większe
otwarcie na społeczeństwo, usługi socjalne. Przez pierwsze lata w zgłaszanie przedsięwzięć
do konkursu angażowali się zwłaszcza doradcy, potem dołączyły do nich gminy, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie. Różne nazwy, różne urzędy angażujące się w przeprowadzenie
konkursu, różne kryteria oceny - wszystko to nie wpłynęło negatywnie na przebieg konkursu. Przeciwnie - te jego różne losy pokazują, że sukces to proces poszukiwania i wykorzystywania szans. Dotyczy to oczywiście zwłaszcza uczestników i laureatów konkursu, ale także
wszystkich tych, którzy pomogli im sukces odnieść i go pokazać – także w konkursie „Sposób
na Sukces”.
Marzena Pokora-Kalinowska
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HISTORIA KONKURSU
Każda historia ma swój początek. Tak było też 20 lat temu z konkursem „Sposób na Sukces”.
Pomysł organizacji konkursu pojawił się niedługo po podjęciu przeze mnie pracy w Krajowym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie. Zagadnienia dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich stanowiły przedmiot
moich zadań zawodowych.
W Polsce wówczas był to okres trudnej transformacji ustrojowej, głębokich reform społecznych i gospodarczych. Rolnictwo i obszary wiejskie znajdowały się w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji. Poprawę istniejącego stanu w rolnictwie, upatrywano miedzy innymi w rozwoju
pozarolniczej przedsiębiorczości wiejskiej.
Ideą konkursu od początku miało być wyłanianie najbardziej nowatorskich przykładów
przedsiębiorczości pozarolniczej i ich szerokie upowszechnianie, w celu inspirowania innych
mieszkańców wsi do aktywnych działań.
Zespół pracowników Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich opracował założenia konkursu,
które zaakceptował Janusz Turski, ówczesny Dyrektor Centrum. Pomysł zyskał aprobatę
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które od pierwszej edycji objęło nad konkursem patronat i wspierało merytorycznie i finansowo jego realizację.
W 2000 roku Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich wspólnie z Fundacją Fundusz Współpracy, Polską Agencją Rozwoju Regionalnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub ogłosiło
ogólnopolski konkurs „Sposób na Sukces”. Patronat honorowy nad pierwszą edycją konkursu
sprawowali oprócz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi także Minister Gospodarki oraz Prezes
Krajowego Urzędu Pracy.
Do prac związanych z organizacją konkursu powołana została Rada Programowa, składająca
się z przedstawicieli organizatorów, patronów honorowych i medialnych, uczestniczących
w jego realizacji. Patronat medialny objęli: Telewizja Polska S.A. Program I - Redakcja Rolna,
Polskie Radio S.A. Program I - Redakcja Rolna, Redakcja Agrobazaru, Redakcja Plonu, Redakcja Gospodyni.
Konkurs od pierwszej edycji wspierali liczni sponsorzy, m.in.: Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Fundacja Fundusz Współpracy, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Towarzystwo Ubezpieczeń w Rolnictwie i w Gospodarce
Żywnościowej „Agropolisa”, Bank Śląski S.A., Bank PKO BP.
Celem pierwszej edycji konkursu była promocja przykładów aktywizacji gospodarczej na
obszarach wiejskich, w tym przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy oraz wymiana
doświadczeń i współpraca pomiędzy uczestnikami konkursu.
Konkurs adresowany był do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, działających na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Przedsięwzięcia zgłoszone do pierwszej edycji konkursu oceniane były
przez Radę Programową według kryteriów uwzględniających: innowacyjność rozwiązań,
znaczenie przedsięwzięć dla rozwoju gminy, zakres wykorzystania lokalnego potencjału,
20 LAT KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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praktyczną możliwość wykorzystania zrealizowanego przedsięwzięcia oraz konsekwencję
w prowadzeniu działalności.

Laureaci i wyróżnieni VII edycji konkursu „Sposób na Sukces”.
Pałac Prezydencki, 11 września 2007 r.

Ponadto uwzględniano w ocenie: zgodność prowadzonej działalności z wymogami ochrony
środowiska, dostosowanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa do standardów Unii Europejskiej oraz prowadzenie przez zgłaszający podmiot działalności eksportowej.
Konkurs „Sposób na Sukces” od początku funkcjonowania realizowany był w czterech kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz samorządowej. Proces wyłaniania laureatów i wyróżnionych konkursu obejmował trzy etapy:
1.
Rada Programowa konkursu, na podstawie przesłanych materiałów (karta zgłoszenia
wraz z załącznikami) dokonywała oceny zgłoszonych przedsięwzięć, wyłaniając grupę
nominatów,
2.
Grupa nominatów była oceniana zgodnie z założeniami Regulaminu konkursowego
przez członków Rady Programowej podczas wizytacji terenowych.
3.
Wyłonienie z grupy nominatów, zgodnie z kryteriami oceny - laureatów oraz wyróżnionych konkursu.
Uroczystość finałowa I edycji konkursu odbyła się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
i była połączona z konferencją na temat wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Laureaci i wyróżnieni konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy oraz katalogi zawierające
opisy nagrodzonych przedsięwzięć.
Na przestrzeni 20 lat funkcjonowania konkursu zmieniały się w Polsce warunki społeczno-gospodarcze. Etap przygotowywania do członkostwa w Unii Europejskiej stanowił dla
Polski duże wyzwanie. Polskie rolnictwo i obszary wiejskie zostały objęte procesem przekształceń strukturalnych, organizacyjnych i restrukturyzacyjnych mającym na celu między
innymi poprawę konkurencyjności sektora rolnego, dostosowanie produkcji rolnej do standardów unijnych oraz stworzenie warunków sprzyjających wielofunkcyjnemu rozwojowi
obszarów wiejskich. Członkostwo Polski we wspólnocie europejskiej, stworzyło możliwości
korzystania z funduszy europejskich, w tym również na modernizację sektora rolniczego
i rozwoju obszarów wiejskich.
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Zasady organizacji konkursu „Sposób na Sukces” na przestrzeni lat 2000 - 2020 ulegały modyfikacji odpowiednio do zmieniających się w Polsce warunków społeczno-gospodarczych.
Konieczna przy tym okazała się korekta niektórych zapisów w regulaminie konkursu. Zmiany
dotyczyły w szczególności:
1. Celów konkursu. Określono odpowiednio do istniejących potrzeb główne cele konkursu, którymi miały być działania promocyjne odnoszące się do:
•
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy
mieszkańców;
•
innowacyjnych rozwiązań;
•
działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu;
•
działań na rzecz włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa na obszarach
wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup defaworyzowanych;
•
przedsięwzięć zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.
2. Organizatorów konkursu. W ciągu 20-letniej organizacji konkursu zmieniali się
partnerzy konkursu, - niektóre instytucje przestały istnieć, w ich miejsce powstawały nowe, a w miarę upływu czasu zwiększało się grono nowych organizacji zainteresowanych współpracą.Obecnie organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa
Rolniczego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wojewódzkimi
ośrodkami doradztwa rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym, Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynkiem Hurtowym S.A. Bronisze, BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejskim Funduszem
Rozwoju Wsi Polskiej, Towarzystwem Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”, Firmą
Agrobroker – Ubezpieczenia, Doradztwo, Szkolenia, Stowarzyszeniem „Sposób na Sukces”, Urzędem Patentowym RP. Wielu współorganizatorów współpracuje z Centrum od
pierwszej edycji konkursu.
3. Rady konkursu, która zastąpiła wcześniej funkcjonującą Radę Programową. Skład
Rady konkursu ulegał zmianie, odpowiednio jak zmieniali się partnerzy współuczestniczący w organizacji i promocji konkursu. Niektórzy członkowie obecnej Rady konkursu
współpracują od pierwszej edycji.
4. Procedur konkursowych. Konkurs „Sposób na Sukces” realizowany jest w czterech kategoriach: indywidualnej, zespołowej, rodzinnej, oraz inicjatyw społecznych. W trakcie
trwania konkursu kategoria samorządowa została zmieniona na kategorię inicjatyw
społecznych.
5. Kryteriów oceny przedsięwzięć. W ciągu długoletniej organizacji konkursu doprecyzowano kryteria oceny. Podstawowe kryteria oceny korespondują z celami konkursu.
Kryteria dodatkowe promują aktywność społeczną.
6. Nagród i wyróżnień. Została wprowadzona dodatkowa nagroda Grand Prix konkursu
za szczególnie wyróżniające się przedsięwzięcie.
7. Postanowień końcowych. Doprecyzowane zostały formy promocji. Laureaci i wyróżnieni konkursu, uzyskali prawo korzystania z określenia: Laureat konkursu „Sposób na
Sukces” w roku… . lub Wyróżniony w konkursie „Sposób na Sukces” w roku…. do promowania prowadzonej działalności gospodarczej.
W ciągu dwudziestu lat funkcjonowania konkursu systematycznie wzrastała jego ranga.
Potwierdzeniem powyższego jest między innymi:
1.
Objęcie konkursu patronatem honorowym od pierwszej edycji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od dwunastej edycji przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

Rozszerzająca się liczba partnerów współpracujących przy realizacji i promocji konkursu,
w tym coraz większe zainteresowanie konkursem wykazują władze lokalne, doceniając
i nagradzając działalność wyróżnionych firm ze swojego obszaru działania.
Zaangażowanie się wszystkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego w upowszechnianie
konkursu i udzielanie pomocy zainteresowanym firmom w opracowaniu zgłoszeń konkursowych.
Organizacja gali finałowych w szczególnych miejscach. Gala finałowa to ostatni, bardzo
ważny etap konkursu. Dzięki staraniom Centrum Doradztwa Rolniczego to wyjątkowe
wydarzenie odbywało się w niezwykłych miejscach, w obecności znamienitych osobistości, często z atrakcyjnym programem artystycznym. Gale finałowe, odbywały się
w: Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w Belwederze, Sejmie, czy w Pałacu Prezydenckim, gdzie oprócz uroczystości wręczenia nagród, wyróżnień, dyplomów, miało
miejsce spotkanie laureatów z zaproszonymi gośćmi, wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów oraz degustacja wyróżnionych w konkursie produktów żywnościowych.
Organizacja licznych szkoleń, konferencji, spotkań biznesowych oraz wyjazdów studyjnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych, podczas których laureaci oraz wyróżnieni
w konkursie zdobywali określoną wiedzę, wymieniali doświadczenia zawodowe oraz
nawiązywali nowe kontakty biznesowe.
Przeprowadzanie, z okazji kolejnych jubileuszy konkursu, badań naukowych mających
na celu poznanie firm, które zdobyły nagrody w tym w konkursie. W szczególności chodziło o określenie czynników sukcesu oraz barier w rozwoju firm prowadzących działalność (głównie pozarolniczą) na obszarach wiejskich. Wnioski z badań służą celom
naukowym ale także praktycznym. Badania przeprowadzane były przez pracowników
Instytutu Rynków i Konkurencji Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego z Kolegium
Nauk o Przedsiębiorczości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy
z CDR. Wyniki badań ankietowych uzyskane z okazji 20-lecia konkursu zostały zamieszczone w publikacji pt. ,,Przedsiębiorczość rodzinna w Polsce - ,,Sposób na Sukces”
Wydanie katalogu towarzyszącego każdej edycji konkursu. Katalog zawiera wykaz
laureatów i wyróżnionych w danej edycji wraz z opisem ich działalności, listę organizatorów i patronów oraz zasady przeprowadzania konkursu. Ponadto, na przykładzie
nagrodzonych w konkursie, wydane zostały publikacje zawierające dobre praktyki
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Opracowano również
informator elektroniczny zawierający zbiór propozycji (około 70) na wszechstronny
wypoczynek u laureatów konkursu prowadzących działalność turystyczną na wsi.

Konkurs, na przestrzeni minionych dwudziestu lat, uwidocznił również duże zróżnicowanie
w kierunkach działalności gospodarczej podejmowanej na obszarach wiejskich.
Zgłaszane do konkursu przedsięwzięcia dotyczące działalności pozarolniczej charakteryzują
się ogromną różnorodnością. Realizowane są one najczęściej w małych rodzinnych firmach
ale nie brakuje również firm dużych, profesjonalnie zarządzanych, powiązanych niekiedy
z rynkiem zagranicznym. Szerokie spektrum działalności pozarolniczej obejmuje przede
wszystkim:
1. produkcję (przetwórstwo rolno-spożywcze, produkcja biopaliwa i olejów opałowych,
mebli, powozów konnych, pasz, kowalstwo,
2. handel (artykuły spożywcze, przemysłowe, materiały budowlane, sprzęt i maszyny rolnicze),
3. usługi (agroturystyczne, ekoagroturystyczne, rekreacyjne, noclegowe, gastronomiczne,
pielęgnacyjne, opiekuńcze, rehabilitacyjne, SPA, kosmetyczne, transportowe, budowlane)
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4.

działania aktywizujące społeczność lokalną (tworzenie ośrodków wspierania wsi, centrów edukacyjnych, inkubatorów przedsiębiorczości, centrów integracji społecznej dla
osób bezrobotnych, zakładów aktywności zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami).
Laureatami konkursu coraz częściej zostają firmy zarządzane przez osoby młode, wykształcone, dla których prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich jest spełnieniem marzeń.
Firmy uczestniczące w konkursie charakteryzują się zróżnicowanymi formami organizacyjno-prawnymi. Oprócz dominującej grupy osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, występują również przedsiębiorstwa w formie: spółek osobowych, kapitałowych,
przedsiębiorstwa społeczne oraz stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne i inne.
Jubileusz 20-lecia konkursu „Sposób na Sukces” pozwala na pewne podsumowania.
1.
Konkurs „Sposób na Sukces” jest jednym z najpopularniejszych konkursów, realizowanych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Konkurs ma charakter stały i realizowany
jest w edycjach rocznych.
2.
Do konkursu w latach 2000 – 2020 zostało zgłoszonych z całej Polski ponad 1024 różnorodnych, ciekawych, innowacyjnych przedsięwzięć, z których wyłoniono ponad 315
laureatów i wyróżnionych, działających w różnych obszarach pozarolniczej działalności. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione firmy są przykładem sukcesu gospodarczego,
mimo nie zawsze sprzyjających warunków.
3.
Sukces konkursu to efekt długoletniej, dobrej współpracy wielu osób, organizacji rolniczych, podmiotów z otoczenia rolnictwa oraz firm realizujących nowatorskie pomysły.
Wszystkim należą się słowa wdzięczności i podziękowania, ale bohaterami tego sukcesu są
przede wszystkim laureaci i wyróżnieni, którzy dzięki swojej kreatywności, konsekwencji
i wytrwałości w tworzeniu nowych wartości, przyczyniają się do pożądanych przemian
w sektorze rolnictwa i obszarów wiejskich.
4.
Konkurs „Sposób na Sukces” stał się marką samą w sobie. Jego rozpoznawalność na
rynku przyczynia się do wzrostu konkurencyjności wyróżnionych firm.
Maria Napiórkowska-Gzula

Puchary i dyplomy dla nagrodzonych w XIV edycji konkursu
„Sposób na Sukces”. Pałac Prezydencki 9 maja 2014 r.
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RADA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
Pierwsza rada konkursu, nazywana Radą Programową, została powołana w roku 2000 spośród
pięciu jego organizatorów, a przypomnijmy, twórcami konkursu było Krajowe Centrum
Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich wspólnie z Funduszem Współpracy,
Polską Agencją Rozwoju Regionalnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz Stowarzyszeniem AgroBizensKlub.
Radę Programową, zgodnie z regulaminem konkursu z 2000 r. - obok reprezentantów
organizatorów - tworzyli też przedstawiciele patronów honorowych i medialnych. Z tego
grona Rada powoływała Jury Konkursu. Jury oceniało przedsięwzięcia zgłoszone do konkursu
i przyznawało nagrody laureatom.

Rada Programowa XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”

Na przestrzeni 20 lat zmieniły się uwarunkowania w jakich przeprowadzany był konkurs
„Sposób na Sukces”. Zainteresowanie konkursem stale rosło, powiększało się grono
organizatorów i patronów medialnych, a tym samym zwiększała się liczba przedstawicieli
Rady Programowej. Po dziesięciu latach działania konkursu, Rada Programowa zatwierdziła
nowe zasady obowiązujące jego uczestników i zamieściła je w Regulaminie Konkursu.
W roku 2010 reguły zamieszczone w Regulaminie ogólnopolskiego konkursu „Sposób na
Sukces”, dotyczące Rady Programowej, były następujące:
1.
Radę Programową tworzyli przedstawiciele organizatorów, patronów honorowych
i medialnych.
2.
Rada Programowa powoływała Jury konkursu z grona organizatorów oraz patronów
honorowych i medialnych, które ocenia przedsięwzięcia zgłoszone do konkursu i
przyznaje nagrody.
3.
Rada Programowa/Jury Konkursu wybierała laureatów konkursu w dwóch etapach;
• w etapie pierwszym Rada Programowa/Jury Konkursu oceniała przedsięwzięcia
na podstawie materiałów zawartych w nadesłanych kartach zgłoszeń, wyłaniając
grupę nominatów;
18
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•

w etapie drugim Rada Programowa/Jury Konkursu oceniała przedsięwzięcia z grupy
nominatów na podstawie wizytacji terenowych, wyłaniając laureatów konkursu.

Regulamin obowiązujący od XVIII edycji konkursu zmienił nazwę “Rady Programowej” na
“Radę”. Zmieniły się także zasady działania.
1.
2.
3.
4.

5.

Nowe zasady działania Rady:
Radę konkursu powołuje Dyrektor Centrum spośród przedstawicieli organizatorów
i patronów medialnych.
Przewodniczącego Rady, wybiera Rada spośród swoich członków.
Członkowie Rady konkursu powoływani są bezterminowo.
Praca członka Rady konkursu ustaje w wyniku:
a. rezygnacji z pracy w Radzie konkursu
b. rezygnacji instytucji, której reprezentantem był członek Rady konkursu, ze
współpracy przy organizacji konkursu
c. odwołania osoby lub całej Rady konkursu przez Dyrektora Centrum w szczególnie
uzasadnionych przypadkach z zachowaniem formy pisemnej
d. śmierci członka lub innej siły wyższej uniemożliwiającej danej osobie dalszą pracę
w Radzie konkursu.
Zadania Rady:
a. Wyłonienie grupy laureatów i wyróżnionych w trzech etapach:
• I etap - ocena przez Radę przedsięwzięć zgłoszonych przez Wojewódzkie
Ośrodki Doradztwa Rolniczego (WODR) na podstawie informacji zawartych
w kartach zgłoszeń i załącznikach nadesłanych przez WODR, wyłonienie grupy
nominatów,
• II etap - ocena zgłoszonych przedsięwzięć na podstawie wizytacji terenowych
przeprowadzonych u nominatów przez członków Rady, zgodnie z kartą oceny
przedsięwzięcia,
• III etap - wyłonienie spośród nominatów laureatów oraz wyróżnionych
w konkursie.
b. przyznanie nagród dla laureatów i wyróżnionych, w tym możliwość przyznania
nagrody Grand Prix konkursu za wybitne osiągnięcia.

Dwadzieścia lat funkcjonowania konkursu to efekt wspólnych działań Rady Programowej,
a następnie Rady, której przewodniczy od pierwszej edycji p. Bożenna Łęcka–Mularczyk.
To dzięki Jej pracy, zaangażowaniu i rozumieniu idei rozwoju przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich, konkurs istnieje do dzisiaj i jest znaną pozycją w kalendarzu wydarzeń związanych
z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Skład Rady Programowej w latach 2000 - 2020
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Barbara Odrobińska
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Włodzimierz Kuźniarski
Stanisław Szumski
Wiesław Stefaniak
Anna Szczepaniec
Przemysław Cegiełka
Paweł Mucha
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Karolina Dorywalska
Marcin Wojciechowski
Hanna Kosarczyn
Robert Szewczyk
Marcin Kukla
Polskie Radio Program I - Redakcja Rolna
Jan Zwoliński
Fundacja Fundusz Współpracy Agro-Info
Kazimierz Porębski
Urszula Budzich-Szukała
Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
Marcin Ciszewski
Sylwia Bielska
Ryszard Kondratiuk - Polska Izba Biznesu Żywnościowego - AgroBiznesKlub
Andrzej Pietrusiak - Polska Izba Biznesu Żywnościowego - AgroBiznesKlub
Jerzy Barański
Maciej Paradowski
TVP S.A. Redakcja Audycji Rolnych
Krzysztof Karman
Wojciech Nalazek
Agrobroker - Ubezpieczenia, Doradztwo, Szkolenia
Elżbieta Wojciechowska-Lipka
Piekarnia „VINI”
Liliana Lehrer-Rychel
Zakłady Spożywcze „Malwa”
Lech Bartold
Kancelaria Ekonomiczna Węgierska Górka
Czesław Nowak
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”
Roman Sobiecki
Kancelaria Prezydenta - Biuro Projektów Programowych
Krzysztof Wójcik
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. obecnie BNP PARIBAS Bank Polska S.A.
Joanna Karpińska-Klukowska
Agnieszka Galanciak
Katarzyna Kowalska
Małgorzata Banaszek
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Ryszard Kondratiuk
Redakcja „Agro Serwis”
Teresa Gąsiorowska
Agnieszka Kozłowska
Katarzyna Pawlak
Mira Dzięgielewska
20
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Redakcja „Gospodyni”
Izabela Byszewska
Jacek Zakrzewski
Redakcja „Nowa Wieś Europejska”
Maria Czeley-Dudek
Redakcja „Nowe Życie Gospodarcze”
Jan Marcin Makowiecki
Redakcja „Bank i Rolnictwo”
Wacław Potocki
Wydawnictwo Plantpress Sp. z o.o. - „Farmer”
Małgorzata Matczuk
Janina Blumka
Redakcja „Za Miastem”
Dorota Bernhardt-Kowalska
Redakcja tygodnika „Plon”
Wiesław Nogal
Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita S.A.
Monika Kalenik
Michał Kmieciński
Tygodnik „Poradnik Rolniczy”
Ireneusz Oleszczyński
Gospodarz.pl - Twój Portal Rolniczy
Damian Kozłowski
Redakcja Magazynu „Farmer” i „Farmer.pl” - portal nowoczesnego rolnika
Marzena Pokora-Kalinowska
Stowarzyszenie „Sposób na Sukces”
Maria Napiórkowska-Gzula
Bożenna Łęcka-Mularczyk
Maria Czeley-Dudek
Mira Dzięgielewska
Lilianna Lehrer-Rychel
Czesław Nowak
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Maria Napiórkowska-Gzula
Bożenna Łęcka-Mularczyk
Agnieszka Woszczek
Iwona Studniarek
Elżbieta Trzcińska
Justyna Piluch
Małgorzata Pucek
Beata Filipiak
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu
Grzegorz Cetner
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu
Zdzisław Ginalski
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Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie
Łukasz Jawny
Michał Wnęk
Przez 20 lat istnienia konkursu Rada była organem opiniotwórczym, ale i inspirującym
do działania współpracujące podmioty. W skład Rady w omawianym okresie wchodziło
ponad 60 osób. Wartość dodana konkursu to wielka różnorodność pomysłów przedstawicieli
Rady. Dzięki ich realizacji możemy dziś mówić o wielkim sukcesie przedsięwzięcia.
Zawdzięczamy to wielkiemu zaangażowaniu wszystkich członków Rady, ich pracy społecznej
i rozumieniu idei konkursu.
								Maria Czeley-Dudek

Laureaci i wyróżnieni XIV edycji konkursu „Sposób na Sukces”.
Pałac Prezydencki, 9 maja 2014 r.
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ORGANIZATORZY, PARTNERZY I PATRONI MEDIALNI
Ogólnopolski Konkurs “Sposób na Sukces” powstał w 2000 roku z inicjatywy Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Pierwszymi współorganizatorami
konkursu były następujące instytucje:
•
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
•
Polska Agencja Rozwoju Regionalnego
•
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
•
Fundacja Fundusz Współpracy
•
Stowarzyszenie “AgroBiznesKlub”
Od pierwszej edycji konkursu najważniejszą rolę w organizacji przedsięwzięcia spełniały Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. To właśnie doradcy, znając lokalną społeczność,
zgłaszali podmioty z terenu, na którym pracowali .
Od III edycji konkursu, w roku 2003 do grona organizatorów dołączyli:
•
Firma Agrobroker – Ubezpieczenia i Doradztwo
– od III edycji
•
Stowarzyszenie „Sposób na Sukces” 			
– od V edycji
•
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 		
– od V edycji
•
Polska Izba Biznesu Żywnościowego 			
– od V edycji
•
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”
– od VI edycji
•
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 			
– od XI edycji
•
Kancelaria Prezydenta RP 				
– od XII edycji
•
Urząd Patentowy RP 					
– od XVI edycji
•
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 			
– od XIX edycji
•
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 		
– od XIX edycji
Organizatorzy konkursu reprezentowali instytucje o bardzo różnym zakresie działania,
co wpływało pozytywnie na wdrażanie nowych reguł i zasad w przebieg realizacji w kolejnych latach.
W 2020 roku w składzie organizatorów znajdowały się:
•
Kancelaria Prezydenta RP
•
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
•
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie
•
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego
•
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
•
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
•
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
•
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
•
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze
•
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
•
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych - Nowy Świat
•
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
•
Firma Agrobroker- Ubezpieczenia, Doradztwo, Szkolenia
•
Stowarzyszenie „Sposób na Sukces”
Od I edycji konkursu głównym patronem i współorganizatorem było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiciel Ministerstwa brał czynny udział w pracach Rady konkursu
służąc swoją wiedzą i nadając odpowiednią rangę przedsięwzięciu.
20 LAT KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako największa agencja płatnicza,
wspierała i umiejętnie informowała naszych laureatów o możliwościach korzystania ze środków finansowych kolejnych programów unijnych wspierających rozwój obszarów wiejskich.
Od III edycji konkursu współpracuje i wspiera finansowo przedsięwzięcie firma Agrobroker
- Ubezpieczenia, Doradztwo, Szkolenia. Agrobroker zajmuje się brokerską obsługą ubezpieczeniową, oraz doradztwem gospodarczym i ekonomicznym, a także prowadzeniem profesjonalnych szkoleń na terenie całego kraju.
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspiera ideę konkursu „Sposób na
Sukces”, działając na rzecz zmiany wizerunku polskiej wsi.
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy prowadzi badania naukowe w dziedzinie hodowli i nasiennictwa roślin rolniczych uprawnych. Od XI edycji
służy swoją wiedzą naukową uczestnikom i laureatom konkursu „Sposób na Sukces”.
BNP Paribas Bank Polska S.A. współpracuje z uczestnikami konkursu, oferując klientom
produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką paletę kredytów. Bank jest współorganizatorem i sponsorem konkursu „Sposób na Sukces” od V edycji – 2005r.
Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, wspomaganie przedsiębiorczości na terenie kraju
- to cele statutowe Towarzystwa Inicjatyw Społecznych - „Nowy Świat”. Stowarzyszenie
jako organizator i sponsor konkursu „Sposób na Sukces” współpracuje z Centrum Doradztwa
Rolniczego dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.
W roku 2019, do XIX edycji konkursu dołączył Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Kluczowym zadaniem KOWR jest intensyfikacja działań mających na celu promocję i budowanie
konkurencyjności polskich produktów rolniczych i rolno-spożywczych. Laureaci konkursu
„Sposób na Sukces” mają możliwość skorzystania z różnych form promocji dla wytworzonych
przez siebie produktów rolno-spożywczych.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie uruchamia każdą edycję konkursu w okresie
wskazanym w Zarządzeniu Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego. Informacja opublikowana jest na stronie internetowej Centrum. Za prawidłowy przebieg każdej edycji konkursu
odpowiada Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego przyjmują zgłoszenia przedsięwzięć z terenu właściwego dla jego działania
i przesyłają do Centrum. Zgłoszenia powinny być prawidłowo wypełnione i podpisane zgodnie ze wzorem określonym w Regulaminie konkursu.

Gala finałowa XIX edycji konkursu „Sposób na Sukces”.
Pałac Belweder, 20 września 2019 r.
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Patroni medialni konkursu „Sposób na Sukces”
Ogólnopolski konkurs „Sposób na Sukces”- przedsiębiorczość na obszarach wiejskich od
I edycji wzbudził zainteresowanie mediów. Rzetelna informacja o kolejnych działaniach
i znaczeniu ideowym przedsięwzięcia przyczyniła się do promocji konkursu na terenie całej
Polski.
Patroni medialni poszczególnych edycji konkursu:
•• Polskie Radio S.A. Program I Redakcja Rolna 			
– I edycja
•• Redakcje Agrobazar, Plon, Gospodyni, Nowa Wieś Europejska
– II edycja
•• Telewizja Polska S.A. Program 1 Redakcja Rolna 			
– III edycja
•• Fundacja Fundusz Współpracy “Agro-Info” 				
– III edycja
•• Redakcje: Nowe Życie Gospodarcze, Agro Serwis, Rzeczpospolita
– IV edycja
•• Redakcje: Poradnik Rolniczy, Bank i Rolnictwo 			
– IV edycja
•• Redakcje: Farmer (miesięcznik), Za miastem,
Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw 				
– VII edycja
•• Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika 				
– IX edycja
•• Gospodarz pl - Twój Portal Rolniczy 				
– XIII edycja
•• Pierwszy Portal Rolny - PPR 					
– XVI edycja
Na przestrzeni lat zmieniła się forma przekazu, większość mediów działa w internecie docierając w ten sposób do szerszego grona odbiorców. Kilka wydawnictw nie wytrzymało wymogów rynku i zakończyło swoją działalność. Było to między innymi – miesięcznik „Nowa Wieś
Europejska”, dwutygodnik „Plon”, „Plon i Rolnictwo”.
Od III edycji konkursu, czyli od 17 lat, patronem medialnym i organizatorem jest TVP
Program 1 - Redakcja Rolna. Promocja konkursu w mediach o zasięgu międzynarodowym
przyczyniła się niewątpiwie do zainteresowania ideą rozwoju obszarów wiejskich przyszłych
laureatów. TVP informowała o ważnych wydarzeniach związanych z organizacją konkursu,
a także relacjonowała z Pałacu Prezydenckiego i z Belwederu gale finałowe konkursu „Sposób
na Sukces”. Urtoczystości finałowe prowadzone były przez znanych dziennikarzy TVP takich
jak: Zygmunt Hajzer, Krzysztof Karman, Bogdan Sawicki oraz Michał Adamczyk. Podnosiło to
rangę tych uroczystości.
Aktualny skład patronów medialnych ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”:
•
Telewizja Polska S.A. Program 1 Redakcja Rolna
•
Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy
•
Farmer.pl – Portal Nowoczesnego Rolnika
•
Farmer – miesięcznik
•
Internetowe Nowe Życie Gospodarcze
•
„Magazyn VIP” – Wydawnictwo MaxMedia
Sponsorzy ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” od I do XX edycji
(od 2000 r. do 2020 r.).
Konkurs „Sposób na Sukces” to efekt wspólnych działań wymienionych wyżej organizatorów,
patronów medialnych i Rady konkursu. Jednak przygotowanie i realizacja tego przedsięwzięcia byłaby trudna bez wymiernego wsparcia sponsorów konkursu.
Wśród współfinansujących kolejne edycje znajdowały się instytucje państwowe, jednostki
organizacyjne, firmy w tym laureaci i wyróżnieni w konkursie.
Głównym wspierającym od początku funkcjonowania konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, które przede wszystkim finansuje zakup nagród dla uhonorowanych.
20 LAT KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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Pozostałe instytucje współfinansujące konkurs to:
•
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
•
Agencja Rynku Rolnego
•
Agencja Nieruchomości Rolnych
•
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
•
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
•
Bank Ochrony Środowiska S.A.
•
Dary Natury – Korycin
•
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze
•
Szczecińskie Zakłady Nawozów Azotowych „Fosfan” S.A.
•
KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
•
Agrobroker – Ubezpieczenia, Doradztwo, Szkolenia
•
IHAR – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Laureaci i wyróżnieni w konkursie byli także nagradzani przez urzędy marszałkowskie i wojewódzkie, starostwa oraz gminy, co było dodatkowym wyrazem uznania i poparcia dla przedsiębiorców.
Finały konkursu były wspierane również przez laureatów i wyróżnionych, którzy swoimi wyrobami i produktami wzbogacali gale finałowe odbywające się w Belwederze lub w Pałacu
Prezydenckim.
Do wspierających należały m.in.:
•
,,Cukiernia Jarzyna” S.C. Grażyna, Bartłomiej i Maria Jarzyna.
•
ZPZ ,,Witamina” Produkcja surówek i sałatek Mirosław Szczypek
•
,,Consonni Bartelak” S.C. Halina i Zdzisław Bartelak
•
Gospodarstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,Kowalski” Krzysztof Kowalski
•
Fruit Family Sp. z o.o. Jerzy Żółcik
•
Spółdzielnia Producentów Drobiu ,,Eko-Gril”
•
Zakład Przetwórstwa Mięsnego ,,Protasiewicz”
•
Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw „Sun Sad” Sp. z o.o.
•
POLSER Sp. z o.o. - Siemiatycze
•
Fabryka Cukierków „Pszczółka” – Lublin
•
Wiatrowy Sad – Grażyna Wiatr
Patronat Honorowy
Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2000. Jego rangę podniósł Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, obejmując swoim patronatem w sumie 20 kolejnych lat działalności konkursu
od I edycji do dnia dzisiejszego tzn. do XX jego edycji. Patronat Honorowy I edycji sprawował
również Prezes Krajowego Urzędu Pracy. Od II do VIII edycji konkursu Patronat Honorowy
sprawowało Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej.
Wspólne działanie instytucji i organizacji skupionych wokół idei konkursu, a co za tym idzie
jego wysoka ocena społeczna, przyczyniły się do tego, że w roku 2012 – XII edycję konkursu
Honorowym Patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Ten wyjątkowy zaszczyt
Honorowego Patronatu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad konkursem „Sposób na
Sukces” trwa nadal (XX edycja) zobowiązując organizatorów i uczestników do działania na
najwyższym poziomie.
								Maria Czeley-Dudek
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LAUREACI i WYRÓŻNIENI
Kogo można zgłosić do konkursu …
W okresie minionych dwudziestu lat do konkursu przystąpiły 1024 podmioty, a nagrodzono
315. Wszystkie musiały wykazać, że są wyjątkowe i godne uwagi. Musiały również spełniać
zasady udziału w konkursie, określone w Regulaminie ustalonym przez dyrektora Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
W każdej edycji oceniane są najlepsze przedsięwzięcia zrealizowane przez ostatnie półtora
roku, działające w oparciu o określone warunki:
•
znajdują się na obszarach wiejskich oraz miastach do 20 tysięcy mieszkańców i tworzą
nowe miejsca pracy;
•
realizowane są przez osoby fizyczne i prawne, w tym: przedsiębiorców, rolników, spółki
prawa handlowego, organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników, organizacje
pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego (gminne i powiatowe – w zakresie
związanym ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości).
Osoby fizyczne i prawne zgłaszają propozycje konkursowe, po uzyskaniu potwierdzenia
przez urząd miasta i gminy, wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego lub oddział Centrum
Doradztwa Rolniczego – właściwe dla miejsca realizacji przedsięwzięcia.
Podmioty zgłaszające swój udział w konkursie, zobowiązane są do przesłania Karty zgłoszenia, sporządzonej wg określonego wzoru. Zawiera ona m.in.:
•
nazwę i datę utworzenia przedsięwzięcia;
•
charakterystykę dotychczasowej działalności - jeśli była prowadzona przed uruchomieniem przedsięwzięcia zgłaszanego do konkursu;
•
opis zgłoszonego przedsięwzięcia - produktu lub usługi, zasięgu prowadzonej działalności, wykorzystania lokalnych zasobów, wyposażenia zakładu (techniczne, socjalne,
sposób kierowania firmą, osiągnięte efekty, plany na przyszłość);
•
liczbę miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji zgłaszanego przedsięwzięcia;
•
charakterystykę innowacyjnych rozwiązań (jeśli takie wskazano);
•
opis działań służących ochronie środowiska naturalnego - w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii i stosowania energooszczędnych technologii, wykorzystania
walorów przyrody i krajobrazu, itp.;
•
informacje o źródłach finansowania - w tym wykorzystaniu środków unijnych.
Zgłoszenie zawiera szczegółowo wypełnioną Kartę oraz dokumentację potwierdzającą przekazane informacje – zdjęcia, filmy, certyfikaty, dyplomy, dokumenty poświadczające bezpieczeństwo żywności lub jakość wyrobów, itp. Karty zgłoszenia przesyłane są bezpośrednio
do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie lub wojewódzkiego ośrodka doradztwa
rolniczego – właściwego dla miejsca prowadzenia działalności.
Kto może zostać laureatem…
Od ponad 20 lat, co roku, do laureatów konkursu dołącza kolejnych kilkanaście podmiotów.
Po XX edycjach, mamy ich już 315. Aby jednak znaleźć się w tym gronie, trzeba pomyślnie
przejść przez kolejne etapy weryfikacji.
Rada konkursu - analizuje i ocenia dokumentacje nadesłane z terenu całego kraju. Na ich
podstawie wybiera ok. 30 nominatów. Są oni następnie bezpośrednio wizytowani przez komisje konkursowe, składające się z członków Rady. Niejednokrotnie w tych kontrolach biorą
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udział doradcy miejscowych WODR-ów i przedstawiciele władz samorządowych. Od początku największe zaangażowanie w promocję konkursu wykazywali specjaliści z wojewódzkich
ośrodków doradztwa rolniczego. Jak podkreśla wielu laureatów – to oni są dla nich najlepszym wsparciem przy sporządzaniu dokumentacji i przygotowaniach do wizytacji.

Komisje konkursowe, odwiedzając wytypowane podmioty, oceniają zgodność informacji,
podanych w Kartach ze stanem faktycznym. Sporządzana jest również szczegółowa dokumentacja pisemna i fotograficzna, umożliwiająca ostateczny wybór najlepszych przedsięwzięć - w trakcie posiedzenia Rady konkursu. Jak już wspomniano, do grona laureatów
28
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i wyróżnionych dołącza, co roku, kilkanaście nowych podmiotów z całej Polski, różna jest jednak reprezentacja poszczególnych regionów. Do województw najliczniej reprezentowanych
należą: mazowieckie, śląskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie
i dolnośląskie.
Na przestrzeni ostatnich 20 lat widać ogromną różnorodność branż w zgłaszanych
i nagradzanych przedsięwzięciach. Obejmują one m.in.: handel (stacjonarny i obwoźny),
różne formy turystyki (agroturystyka, turystyka wiejska, turystyka kwalifikowana, wynajem
sprzętu turystycznego, prowadzenie hoteli i pensjonatów, parków rozrywki), gastronomię
(restauracje, kawiarnie, jadłodajnie, catering), przetwórstwo rolno-spożywcze (zakłady
przetwórstwa mięsa, mleka, piekarnie, cukiernie, produkcja makaronów, sałatek, soków),
rzemiosło i produkcję (wyroby z drewna, metalu, wikliny, kowalstwo artystyczne, odzież),
usługi budowlane i transportowe, przetwórstwo ziół i runa leśnego, domy opieki, ośrodki rehabilitacji. Coraz więcej zgłaszanych jest działań aktywizujących społeczność lokalną
- m.in. spółdzielnie socjalne i centra integracji społecznych. Nie sposób wymienić wszystkich,
ale warto podkreślić skalę różnorodności.
W różnorodności siła
W gronie uczestników konkursu są zarówno niewielkie podmioty - oparte na samozatrudnieniu, jak i duże przedsiębiorstwa – zatrudniające ponad sto osób. Początkowo byli to głównie
rolnicy, których zmieniająca się rzeczywistość zmusiła do poszukiwania dodatkowych lub
alternatywnych źródeł dochodu. Dominowały wówczas podmioty zajmujące się przetwórstwem, opartym na produktach z własnego gospodarstwa i agroturystyką. Z roku na rok konkurs dynamicznie ewoluował. Złożyło się na to kilka aspektów. Przede wszystkim wzrastała
świadomość społeczna i gospodarcza na terenach wiejskich. Pojawiało się coraz więcej prężnie działających podmiotów – a to zachęcało innych do podobnych działań. Niejednokrotnie,
w kolejnych edycjach konkursu, najwięcej Kart przekazywały gminy, powiaty i województwa,
z których pochodziły wcześniejsze zgłoszenia. Dobry, sąsiedzki przykład to często najlepsza
rekomendacja. Nie bez znaczenia były także różnego typu programy wsparcia finansowego.
Początkowo nowi przedsiębiorcy mieli do dyspozycji głównie środki własne i komercyjne
kredyty bankowe. Pojawienie się programów unijnych – zwłaszcza PROW – otworzyło nowe
możliwości i przełożyło się na dynamikę przemian na wsi. Nie wystarczało jednak samo uruchomienie unijnych środków. Nowe, nieznane mechanizmy wsparcia wymagały popularyzacji i przybliżania możliwości, jakie ze sobą niosą. Edukacja, w tym zakresie, stała się kolejnym
elementem konkursu. Przez wszystkie lata, celem konkursu była również wnikliwa obserwacja potrzeb i zmian zachodzących w środowiskach wiejskich oraz skuteczne za nimi podążanie. Widać to także po korektach, jakie zostały wprowadzone do regulaminu kolejnych
edycji konkursu. Dotyczyły one m.in. kategorii przedsięwzięć – pojawiły się inwestycje realizowane przez kobiety, bo to one wymagały wówczas największego wsparcia w odnalezieniu
się w nowej rzeczywistości. Wprowadzona została również kategoria inicjatyw społecznych,
bowiem tematyka dotycząca zakładów aktywizacji zawodowej, domów opieki społecznej,
spółdzielni socjalnych itp., stała się jedną z istotniejszych dla wiejskich społeczności i nadal
wymaga szczególnej uwagi. Uruchamiając kolejne edycje konkursu i oceniając dalszych jej
uczestników, zwracano również uwagę na aspekty istotne globalnie – ekologię, paliwa alternatywne, nowoczesne technologie, edukację, opiekę zdrowotną, problemy związane z wykluczeniem zawodowym i społecznym i wiele innych. Konkurs powinien elastycznie podążać
za potrzebami ludzi, dla których został powołany. I tak się dzieje. Dowodem jest dynamicznie
zmieniająca się struktura zgłaszanych inicjatyw. Dotyczy ona nie tylko tworzenia coraz większej liczby miejsc pracy, ale też różnorodności inicjatyw.
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Żeby nie szukać daleko - warto spojrzeć na laureatów jubileuszowej, XX edycji konkursu.
Mamy tu zarówno inicjatywy oparte na wieloletniej rodzinnej i lokalnej tradycji - jak pasieka
Małgorzaty i Dariusza Pucer, czy przetwórstwo mięsa Marzeny i Janusza Zalarskich. Firmy
oparte na samozatrudnieniu i będące dodatkowym źródłem dochodu – jak „Dyniowy Zakątek” Joanny i Michała Starak oraz sery Darii Kosińskiej. Mamy też inicjatywy, dzięki którym zatrudnienie znalazły osoby z grup defaworyzowanych (bezrobotnych, niepełnosprawnych, kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich itp.) – jak to jest
w przypadku „Fundacji Podaruj Radość” Kamili Drzewieckiej, czy Domu Pielgrzyma, prowadzonego przez księdza Janusza Radywaniuka.
Imponująca jest również różnorodność branż w tej edycji – pszczelarstwo, przetwórstwo serów, wędlin i dyni, przedszkole i klub dziecięcy, lawendowe muzeum, rolniczy handel detaliczny, projektowanie i budowa nowoczesnych maszyn, enoturystyka, e-usługi, biogazownia,
dom pielgrzyma czy fundacja zajmująca się rozwojem społecznym i duchowym. Podobną
różnorodność znajdziemy w każdej innej edycji.
Aspekt, który należy podkreślić, to zmiany, jakie zaszły wśród finalistów konkursu na przestrzeni lat. Z zebranych informacji wynika, że zaledwie 11 podmiotów (na 315) przestało
funkcjonować. Przyczyny były różne – niestety niektórzy właściciele odeszli, a nie mieli następców. Zdarzyło się rozwiązanie spółki i przypadki upadłości. To jednak niewielki ułamek
niepowodzeń w historii konkursu.
Jest za to wiele przykładów dalszego, dynamicznego rozwoju – do którego często „Sposób
na Sukces” również się przyczynił. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że często przedsięwzięcia, które zaczynały jako jednoosobowe lub rodzinne zakłady, to dzisiaj firmy powszechnie znane i liczące się, zarówno na krajowym, jak i zagranicznych rynkach. Inne, startowały
już z pewnym dorobkiem i nadal skutecznie się rozwijają. Dla przykładu, warto przypomnieć
kilka z nich:
- KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH KRUKOWIAK - (I EDYCJA) – historia firmy zaczęła
się od Janusza Borkowskiego, który przejął gospodarstwo po rodzicach. Nie mogąc kupić
nowoczesnych maszyn rolniczych, postanowił sam je skonstruować. Wkrótce zbudowane
przez niego urządzenia służyły nie tylko jemu, ale i okolicznym rolnikom. Rosnące potrzeby
skłoniły pana Janusza do utworzenia zakładu rzemieślniczego i przekształcenia go. Z racji rosnących potrzeb, przekształcił go w pierwsze polskie przedsiębiorstwo produkujące opryskiwacze rolnicze. Dostosowując się do nowych wymagań, firma weszła w kooperację z zachodnimi dostawcami podzespołów. Gotowe wyroby zaczęła wprowadzać nie tylko na rynek polski, ale i zagraniczny. Dalszy rozwój, to kolejne – często nowatorskie rozwiązania techniczne
i nowa siedziba zakładu. Nastąpiła również zmiana pokoleniowa – firmę przejęli synowie –
Seweryn i Radosław Borkowscy, którzy nadal skutecznie ją rozwijają.
- PIEKARNIA-CIASTKARNIA MARIA I PAWEŁ WALENCIAK Sp.J. (V EDYCJA) – rozpoczęła działalność w 1995 r. jako mały zakład rzemieślniczy, produkujący pieczywo na potrzeby lokalnego rynku. Wkrótce krąg odbiorców rozszerzono na obszar całego województwa wielkopolskiego. Rozbudowano zakład i dodano do asortymentu wyroby ciastkarskie. Wprowadzając
nowoczesne technologie produkcji, właściciele dbają o zachowanie starych, tradycyjnych
receptur. W 2006 r., przystępując do konkursu, firma zatrudniała 105 osób i 24 uczniów i miała ok. 9 000 000 zł rocznego obrotu. Dzisiaj zatrudnia 157 osób i 15 uczniów, a obrót wynosi
20 300 000 zł.
- P.P.H.U. TŁOCZNIA MAURER (VI EDYCJA) - Sady na stokach górskich w okolicach Łącka w województwie małopolskim zakładał dziadek Krzysztofa Maurera, a on sam pomagał w pracy
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przy jabłkach od dziecka. Jeszcze studiując na Akademii Rolniczej marzył o zachowaniu łąckich tradycji sadowniczych i udoskonaleniu przetwórstwa owoców. W 2002, roku w gospodarstwie zainstalowano tradycyjną, ekologiczną prasę. Tłoczą z własnych owoców moszcz
jabłkowy, bez żadnych dodatków. Dzisiaj, oprócz soków, produkują syropy, wina owocowe i
destylaty. Produkty te można kupić w sklepach ze zdrową żywnością, ale także w supermarketach – zarówno w kraju, jak i za granicą. Rozwój firmy, to również kolejne miejsca pracy obecnie zatrudniają 22 osoby. Starają się również przyczynić do promocji regionu i pomagać
innym. Za produkcję i całokształt działalności, otrzymali już wiele nagród. Ostatnie to: Medal
Prezydenta RP Stulecia Odzyskania Niepodległości oraz I nagroda w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki Reginów”.
- GOSPODARSTWO ROLNE „ZIOŁOWA DOLINA” (X EDYCJA) – Krystyna i Bogdan Kozłowscy
w 1991 roku rozpoczęli wspólne prowadzenie wielokierunkowego gospodarstwa rolnego. Od początku istotna była uprawa roślin zielarskich – wchodzących w skład autorskich
mieszanek herbat ziołowych Eligiusza Kozłowskiego – ojca właściciela. Receptura jest
tajemnicą rodzinną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Częste wizyty gości zainteresowanych zielarstwem były głównym powodem uruchomienia kolejnej działalności
– gospodarstwa agroturystycznego Ziołowa Dolina. Produkcję rolniczą powiązano ściśle
z agroturystyką. Goście znajdą tu nie tylko wygodne pokoje. W miejscowej restauracji poznają smaki regionalnej kuchni, w której wykorzystuje się produkty z własnego gospodarstwa, od zaprzyjaźnionych sąsiadów i tego, co daje natura – leśnych owoców i grzybów.
To wszystko doprawione jest ziołami z miejscowego ogrodu. Dodatkową atrakcją jest pasja gospodarza – kolekcja pojazdów wojskowych, milicyjnych i strażackich, starych traktorów i innego zabytkowego sprzętu. Przystępując do konkursu, Ziołowa Dolina zatrudniała
2 osoby, dzisiaj jest ich 7, a liczba osób odwiedzających to piękne miejsce wzrosła o 50 procent.
- PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE GÓRNICZA WIOSKA (XIX EDYCJA) – powstało w niewielkiej
miejscowości Piła, jako oddolna inicjatywa mieszkańców i członków Stowarzyszenia BUKO.
Na hektarowej działce, użyczonej przez gminę, powstała wioska tematyczna. Odtworzono
zabytkowe budynki – Garncarnię i Stary Tartak oraz Maszynownię Kopalni „Olga”. Powstało
też „Pole dla Gzubów” - czyli plac odwzorowujący XIX wieczne gry i zabawy oraz ścieżka sensoryczna „Bosy Antek” i zagroda wiejska prezentująca życie mieszkańców Borów Tucholskich
z przełomu XIX i XX wieku. Mieszkańcy Piły prowadzą tu warsztaty z kowalstwa, garncarstwa,
tworzenia ozdób z wełny, filcu oraz szkolenia z ekonomii społecznej. Na terenie obiektu odbywają się biesiady borowiacko-śląskie oraz „Wesela Sztygara” – oparte na starych obyczajach. W wyniku uruchomienia przedsiębiorstwa społecznego przeszkolono, a później zatrudniono na pełny etat, 5 bezrobotnych kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Uczestnicy konkursu, na przestrzeni 20 lat stworzyli blisko 2 tysiące nowych miejsc pracy
– w znacznym zakresie dla osób z grup defaworyzowanych. Są też konkretnym wsparciem
dla wielu lokalnych podmiotów i inicjatyw, dzięki którym podnosi się jakość życia na obszarach wiejskich – począwszy od przedszkoli, szkół, domów dziecka, poprzez ośrodki kultury,
izby pamięci, po ośrodki rehabilitacji dzieci i dorosłych, czy domy opieki. Trudno wymienić
wszystkie formy wsparcia, dość powiedzieć, że dzięki nim wiele osób otrzymało szansę na
nowe, lepsze życie.
Nagroda niejedno ma imię …
Są zwycięzcy, muszą być nagrody. Ponieważ konkurs ma charakter niekomercyjny i uczestnicy nie ponoszą żadnych finansowych kosztów związanych z uczestnictwem, pozyskanie
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funduszy na jego realizację, spoczywa na organizatorach. To rola zespołu Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie. Od początku głównym współorganizatorem i największym wsparciem było i jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przez lata konkurs
zyskał jednak liczne grono instytucji które aktywnie uczestniczą zarówno w organizacji, jak
i we współfinansowaniu konkursu. Dzięki temu może się on rozwijać, a laureatów można
właściwie uhonorować.
W trakcie uroczystości – które tradycyjnie odbywają się w Belwederze lub Pałacu Prezydenckim – wręczane są nagrody:
•
listy gratulacyjne od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
•
dyplomy i statuetki od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie;
•
wydawnictwa okolicznościowe przygotowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego;
•
nagrody rzeczowe – fundowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i innych
współorganizatorów konkursu.
Nagrody wręczają również przedstawiciele władz lokalnych, którzy zdają sobie sprawę
z faktu, że obecność tak dobrze działających firm, to wymierne i prestiżowe korzyści, nie tylko dla samych laureatów, ale i miejscowej społeczności. Nagrodzeni przyznają natomiast, że
często już dzięki samemu udziałowi w konkursie stają się bardziej wiarygodnymi partnerami
dla miejscowych urzędów, banków, czy potencjalnych kooperantów.
Za symboliczny można uznać fakt, że nasi laureaci byli niejednokrotnie również nagradzani
w innych prestiżowych konkursach – takich, jak: Teraz Polska, Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, AGROLIGA, Rolnik-Farmer Roku, Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, Nasze Kulinarne
Dziedzictwo itp.
Jak podkreślają laureaci konkursu, dla nich dodatkową i bardzo szczególną nagrodą jest
sama uroczystość finałowa – głównie ze względu na miejsca, w których się odbywa. Większość z nich, po raz pierwszy w życiu ma okazję zobaczenia z bliska Belwederu bądź Pałacu
Prezydenckiego i przy różnych okazjach wspominają, że było to dla nich niezapomniane
przeżycie. Dlatego też wielu z nich, co roku, na kolejnych finałach, uczestniczy w organizacji
poczęstunku dla gości. To okazja, aby podziękować wszystkim, dzięki którym dane im było
dołączyć do grona laureatów, ale też możliwość podzielenia się swoimi sukcesami i promocja najlepszych wyrobów.
Na uroczystości finałowej nie kończą się wzajemne kontakty. Tradycją są już bowiem warsztaty, konferencje i wyjazdy studyjne – w tym do Niemiec, Austrii, Francji, Włoch i na Węgry.
Ich uczestnicy mają okazję poznać zasady funkcjonowania przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich w odwiedzanych krajach, istniejący tam system doradztwa rolniczego i odwiedzić
konkretne firmy. Często przekonują się, że nasze rodzime rozwiązania i przedsiębiorstwa,
które prowadzą, nie są w niczym gorsze od zagranicznych. Wyjazd to także okazja do bliższego poznania się, nawiązania kontaktów, które przekładają się na codzienną współpracę.
Co roku organizowane są również szkolenia u wybranych laureatów. Uczestniczą w nich
przedsiębiorcy, organizatorzy konkursu oraz przedstawiciele władz i instytucji związanych
z rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. To kolejna okazja do wymiany doświadczeń. Często bowiem największą wartość ma nie sam udział w konkursie, ale to, co za
sobą niesie…
								Mira Dzięgielewska
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ROZMOWY Z WYBRANYMI
LAUREATAMI I WYRÓŻNIONYMI
W KONKURSIE „SPOSÓB NA SUKCES”

Rozmowy przeprowadziła Marzena Pokora-Kalinowska
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GOSPODARSTWO PASIECZNE
„SĄDECKI BARTNIK”
ANNA I JANUSZ KASZTELEWICZ
33-331 Stróże 235
woj. małopolskie
tel. 18/445 18 82
www.bartnik.pl
e-mail: bartnik@bartnik.pl

LAUREAT I EDYCJI KONKURSU NAGRODZONY ZA PRODUKCJĘ PSZCZELARSKĄ
W GOSPODARSTWIE PASIECZNYM ,,SĄDECKI BARTNIK”
• Upłynęło 20 lat, odkąd konkurs „Sposób na Sukces” docenił Państwa działalność
w dziedzinie pszczelarstwa. Czy wtedy, kiedy odbieraliście Państwo nagrodę, Państwa
firma zaczynała swoje funkcjonowanie?
- Nasza rodzinna firma została założona w 1973 r. w Stróżach k. Grybowa, pod Nowym Sączem. Wtedy byłem świeżo upieczonym absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu,
co nie znaczy, że nie miałem doświadczenia w pszczelarzeniu, było ono nawet całkiem spore,
bo w pasiece zacząłem pracować mając lat 12. Potem skończyłem słynne Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli, a na studia rolnicze wyjechałem do Poznania. Na pierwszym roku
studiów wypatrzyłem ogłoszenie o sprzedaży pasieki. Kupiłem ją, i przez rok dojeżdżałem
tam, na wypożyczanym od kolegi motocyklu. Po roku przewiozłem tę pasiekę do siebie,
w nowosądeckie… Po studiach najpierw pracowałem w spółdzielni ogrodniczo-pszczelarskiej w Nowym Sączu. Tam, razem z kolegą, postanowiliśmy założyć Zespół Pszczelarzy „Nowosądecki Bartnik”. Zwolniliśmy się z pracy i przez 12 lat prowadziliśmy pasiekę wspólnie.
Na początku lat 90. ub.w., wraz z żoną, zdecydowałem o zarejestrowaniu działalności pod
nazwą „Sądecki Bartnik”. Pięć lat temu, w 2016 roku, „Sądecki Bartnik” zyskał status spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością. Od lat młodzieńczych fotografowałem pszczoły i bywało,
że ze sprzedaży zdjęć potrafiłem się utrzymać.
• Jak dziś wygląda pozycja Państwa firmy?
-„Sądecki Bartnik” to nie tylko Stróże, gdzie mieści się siedziba firmy, laboratoria, zakład produkcyjny, oraz kompleks nazwijmy to edukacyjno-rekreacyjny. „Sądecki Bartnik” to 1,7 tys.
rodzin pszczelich, co oznacza ponad 40 lokalizacji na terenach pod Krakowem oraz między
Gorlicami a Nowym Sączem. „Sądecki Bartnik” to także pasieka hodowlana (tak zwane wiodące stado zachowawcze miejscowej linii „Dobra”), gdzie obowiązuje rygorystyczny proces
hodowli, obejmujący dobór pszczół, ich selekcję i ocenę, a także sztuczną inseminację, odchowywanie matek oraz ich sprzedaż. Główna działalność „Sądeckiego Bartnika” polega na
konfekcjonowaniu miodów i produktów pszczelich. Jest to jedna z największych tego typu
firm w kraju. Równolegle prowadzimy też działalność, nazwijmy to edukacyjno-rekreacyjną.
W roku 2000 na terenie „Sądeckiego Bartnika” w Stróżach powołaliśmy do życia muzeum
pszczelarskie, swego rodzaju skansen, gdzie można obejrzeć eksponaty pszczelarskie, m.in.
barcie, kłody, całą kolekcję uli, miodarki, praski do wosku. Jest też biblioteka. Jest to jedna
z największych kolekcji tego typu w Polsce, a zbiory regularnie wzbogacamy. Posiadanie
tego typu cennych, rzadkich przedmiotów zrodziło naturalny odruch ich popularyzacji,
a także upowszechniania wiedzy na temat pszczelarstwa. I tak zaczęła się działalność edukacyjna. Do „Sądeckiego Bartnika” zjeżdżają dzieci, młodzież, rodziny; to także ulubione
miejsce seniorów. Naszym gościom pokazujemy życie pszczół z bliska. Z myślą o naszych
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gościach otworzyliśmy też restaurację, z potrawami kuchni polskiej, obowiązkowo z dodatkiem miodu. Wszystkie produkty są ekologiczne, pochodzą z naszych upraw. Mamy także
domy gościnne z pokoikami, łącznie 50 miejsc noclegowych. Organizujemy spotkania, uroczystości rodzinne i firmowe.
• Czy przy takim zakresie działalności jest jeszcze możliwość poszerzania asortymentu
– na przykład o miody pitne? Jakie mają Państwo plany na przyszłość?
- Mamy w ofercie miody pitne oraz piwa, których jesteśmy współproducentami. Powstają na
bazie naszego miodu. Mamy również kosmetyki, słodycze (m.in. cukierki, czekolady, lizaki)
oraz wyroby używane w terapiach, wzbogacone pszczelimi produktami (miodem, pyłkiem
pszczelim, pierzgą i propolisem). Dużą popularnością cieszą się też nowości „Sądeckiego
Bartnika”: miody z dodatkiem owoców, ziół, a także czekolady, piernika. Stale pracujemy
także nad wykorzystaniem produktów pszczelich w terapiach leczniczych. W okresie letnim
goście mogą korzystać z tzw. apidomków, gdzie wykorzystuje się lecznicze działanie biopola
pszczół. Wizytę w apidomku traktuje się wspomagająco w leczeniu górnych dróg oddechowych.
• Co było impulsem i pomocą w pierwszych latach działalności?
- Nie korzystaliśmy z żadnego dofinansowania. Do zajęcia się bezpośrednią sprzedażą miodu
zainspirowały nas targi zdrowej żywności, zorganizowane blisko czterdzieści lat temu w Tarnowie. Dziś w „Bartniku” zatrudniamy ponad 100 osób. Nasze miody można kupić w sklepach
całej Polski, ale wysyłamy go także m.in. do Kanady, Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Wielkiej
Brytanii, Dubaju, Niemiec…
• Co wpłynęło na taki imponujący rozwój Państwa firmy?
- Najważniejsza jest pasja. Miłością do pszczół udało nam się zarazić dzieci i bliskich, ale staramy się też dzielić nią ze wszystkimi gośćmi. To, co robimy, najlepiej wyrażone zostało w naszym motto: „Sądecki Bartnik jest spełnieniem pasji, fascynacji życiem pszczół oraz aspiracji
zawodowych Anny i Janusza Kasztelewiczów”.
• Czy ma Pan następców?
- Jeden z synów prowadzi własną pasiekę, drugi zarządza produkcją, a w ramach hobby założył zwierzyniec, który też jest atrakcją dla naszych gości. Trzeci z synów nadzoruje działalność
handlową, w tym oczywiście eksport i import. Mam nadzieję, że hasło: „firma rodzinna” zobowiązuje, i że synowie przekażą ją w ręce swoich dzieci.
• Dziękuję za rozmowę.
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„DARY NATURY” PRZETWÓRSTWO,
KONFEKCJONOWANIE ZIÓŁ
I OWOCÓW LEŚNYCH
MIROSŁAW ANGIELCZYK
Koryciny 71, 17-315 Grodzisk
woj. podlaskie
tel. 85/ 656 90 21
www.darynatury.pl
e-mail: biuro@darynatury.pl

LAUREAT II EDYCJI KONKURSU NAGRODZONY ZA PRZETWÓRSTWO
ORAZ KONFEKCJONOWANIE ZIÓŁ I OWOCÓW LEŚNYCH
• Czy dwadzieścia lat temu można było przewidzieć, że stworzy Pan tak rozbudowaną
firmę?
- Pamiętam, jak przyjmowałem wizytację z konkursu „Sposób na Sukces”. Firma „Dary Natury”
miała wtedy pewnie 10 proc. tego, co jest teraz, jeśli chodzi o infrastrukturę. Zatrudnialiśmy
może z 15 osób. Firma mieściła się w dwóch budynkach. Nie było żadnego wyposażenia,
opieraliśmy się na pracy ręcznej. Nastawialiśmy się wtedy na zioła pozyskiwane ze stanu naturalnego. Nie mieliśmy innej możliwości działania. Jako firma mało znana dostarczaliśmy na
rynek tylko te produkty, których inni nie mogli zaoferować. Odbiorcy nie mieli alternatywy
i tylko wtedy kupowali od takiej mało znanej firmy, jak my. Sprzedawaliśmy rzadkie zioła np.
wierzbownicę drobnokwiatową, bodziszek cuchnący. To były nierozpowszechnione nowości.
Firmy duże nie wiedziały, skąd to wziąć. Bazując na swojej wiedzy orientowałem się, gdzie
to znaleźć i jak szybko zebrać i skierować na rynek. W tej chwili już nie musimy udowadniać,
że coś potrafimy zrobić, że coś znaczymy na rynku. Sprzedaję również te najbardziej popularne zioła, choć nadal staramy się być oryginalni i oferować też te mniej znane produkty.
Wyrobiliśmy sobie markę i łatwiej jest nam teraz funkcjonować.
• Kto pomagał na początku działalności? Czy korzystał Pan z funduszy unijnych?
- Na początku nie mieliśmy nawet zdolności kredytowej, a przecież żeby dostać dotację,
trzeba też mieć własny wkład. Teraz korzystamy z PROW-u bardzo dużo, możemy to robić
i jesteśmy liderem w przygotowywaniu projektów, tak że obecnie wykorzystaliśmy już cały
przysługujący nam limit. Skorzystaliśmy z dotacji na rozwój firm, ponieważ oprócz ziół produkujemy też przetwory owocowo-warzywne, i to zaawansowane: suszone, liofilizowane,
pasteryzowane – to wszystko robimy jako produkty ekologiczne i dla tych samych odbiorców, bo sklepy działające wcześniej tylko jako zielarskie przekształciły się teraz w sprzedające
zdrową żywność. Na stworzenie tej gałęzi owocowo-warzywnej pozyskaliśmy z PROW około
10 mln zł. Z funduszy regionalnych dla Polski Wschodniej uzyskaliśmy natomiast pomoc na
dział produkujący dodatki paszowe dla zwierząt i stworzyliśmy dział kosmetyków, a także
nowoczesne laboratorium z działami fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym.
• Jak się okazuje, trafił Pan w czas i przewidział nawet mody żywieniowe. A wydawało się,
że zioła stracą pozycję, którą wcześniej miały jako leki, gdyż nie ma badań naukowych
potwierdzających ich działanie.
- Upadło przez te lata wiele firm, startujących z lepszej pozycji, niż nasza. Jednak to, co się
napisze na opakowaniu, nie zawsze okazuje się najważniejsze. Z tego, że nie można napisać
na herbatce, na co wpływa korzystnie, nie wynika, że matki same nie wiedzą, jak stosować
rumianek. W tej chwili nasza pozycja jest silna. Od 1990 roku, po tym jak stworzyłem „Dary
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Natury”, udało się zbudować silną markę, jaką jest „Ziołowy Zakątek”, a w nim Podlaski Ogród
Botaniczny. Obecnie dajemy zatrudnienie około 250 osobom. Mamy 20 ha, na których prezentujemy kulturę i tradycję Podlasia, charakterystyczną dla regionu zabudowę, rękodzieło.
XVII-wieczny drewniany kościół zrekonstruowany został wraz z ziołowym ogrodem biblijnym.
W rosarium jest 150 gatunków róż. Zorganizowaliśmy też jedyną w naszym regionie galerię
rzeźby w kamieniu. „Ziołowy Zakątek” oferuje kompleksową organizację różnego rodzaju
imprez i wydarzeń. Działa tu wspomniany Podlaski Ogród Botaniczny, prezentujący 1500 odmian roślin leczniczych i aromatycznych, także gatunki objęte ścisłą ochroną. Oferujemy też
150 wyjątkowych miejsc noclegowych - w tradycyjnej leśniczówce, chatce nad rozlewiskiem
czy np. domku w drzewie. Mamy ziołowe spa. Karczma „Ziołowego Zakątka” serwuje dania
z własnych ekologicznych hodowli i upraw, przyrządzone według sprawdzonych receptur.
Nasz sklep ze zdrową żywnością oferuje bogaty asortyment towarów pochodzących z ekologicznych upraw. Misją „Ziołowego Zakątka” jest propagowanie wiedzy zielarskiej, działamy
w ścisłej współpracy z Zakładem Roślin Leczniczych SGGW w Warszawie. Mamy program
edukacyjny skierowany do różnych grup wiekowych, prowadzony przez Ośrodek Edukacji
Przyrodniczej. Edukacja przyrodnicza i oprawa z nauki o ziołach stwarzają odpowiednią aurę
– i to wszystko przyciągnęło w tym roku do nas 100 tys. gości. Właśnie oni niosą potem o nas
dobrą opinię i szukają naszych produktów w sklepach.

• Czy na terenie kraju sprzedaje Pan produkty we własnych sklepach? W jakim kierunku
pójdzie dalszy rozwój Pana przedsięwzięcia – tak dobrze, jak się okazuje, ustawionego
na starcie?
- W centrum Warszawy, na ulicy Mokotowskiej, mamy własną Pijalnię Zół i Herbat. Dostarczamy towary do ok. 2 tys. różnych sklepów, głównie zielarskich i ze zdrową żywnością, działających w całej Polsce. W naszym asortymencie są zioła, przyprawy, kawy, soki, syropy, oleje,
przetwory, miody, przekąski i wiele innych, ciekawych i zdrowych produktów. W najbliższym
czasie planujemy rozwijać się w tym samym kierunku, co dotychczas. W trakcie budowy na
terenie „Darów Natury” są nowoczesne chłodnie, które umożliwią nam sprzedaż świeżych
ziół, owoców i warzyw przez cały rok. Intensywnie pracujemy też nad stworzeniem linii ekologicznych kosmetyków. Zbudowaliśmy pod tę inwestycję nowy budynek, a obecnie jesteśmy na etapie dopinania formalności.
• Dziękuję za rozmowę i życzę zrealizowania planów.
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„HEFAJSTOS”
ŚLUSARSTWO - KOWALSTWO
WOJCIECH NAKWASIŃSKI
57-314 Szalejów Dolny 59
woj. dolnośląskie
tel. 501 660 630
www.hefajstos.eu
e-mail: centrala@hefajstos.eu

LAUREAT III EDYCJI KONKURSU NAGRODZONY ZA KOWALSTWO ARTYSTYCZNE –
PRODUKCJA BRAM, KRAT, MEBLI KUTYCH, ŚWIECZNIKÓW I KINKIETÓW
• Nagroda została Państwu przyznana jako jedna z pierwszych w konkursie „Sposób na
Sukces”. Wówczas nagrodzono Państwa za kowalstwo artystyczne. Dziś jest ono jedną
z wielu form działalności, wcale nie wymienianą przez Państwa na stronie internetowej firmy na pierwszym miejscu.
Mariola Nakwasińska: - Nagrodę odebraliśmy w początkach działalności naszej firmy. Wtedy
toczyło się to wszystko na trochę innej zasadzie. Faktycznie było większe zainteresowanie produktami bardziej kowalskimi. Nasza firma się rozwija i zmierza może trochę w innym kierunku, niż
na początku, ale wciąż jest i metaloplastyka, i kowalstwo, i ślusarstwo – ogólne usługi, jeśli chodzi
o konstrukcje stalowe. Korzystamy z szerszej bazy materiałów. Priorytety zmieniamy ze
względu na zamówienia, jakie uzyskujemy.
• Jak zmienił się Państwa zakład, jeśli chodzi o budynki, wyposażenie, zatrudnienie?
Czy nie macie Państwo trudności z pozyskaniem potrzebnych pracowników?
Mariola: - Około roku 2012 rozpoczęliśmy rozbudowę. Nasz zakład mieści się w takim typowym wiejskim zabudowaniu – budynki są ustawione w czworoboku. Jeden z budynków wykorzystaliśmy na nasz pierwszy warsztat. Później rozebraliśmy starą stodołę i na jej miejscu
powstała nowa hala produkcyjna i druga - magazynowa. Można więc powiedzieć, że zakład
powiększył się drugie tyle. Teraz natomiast jesteśmy w trakcie przeprowadzki do nowego
biura. Dotąd biuro mieściło się na parterze naszego budynku mieszkalnego. Zaraz po rozbudowie hali zaczęliśmy budowę biura, pomieszczenia socjalnego dla pracowników, archiwum
– bo wiadomo, dokumentów przybywa. Poza biurem – ponieważ jesteśmy też przedstawicielem firm do sprzedaży automatyki, bram garażowych – mamy tam salę ekspozycyjną produktów, których sprzedaż prowadzimy.
Wojciech Nakwasiński: - Zatrudnienie utrzymujemy na podobnym poziomie, to 15-17 osób.
Bazujemy na pracownikach, którzy mają długi staż pracy w naszej firmie, nawet ponad 20 lat.
Nie ma dużej rotacji. Szanujemy pracowników. Staramy się pozyskiwać nowych, ale teraz jest
o to bardzo trudno. Szkoły zawodowe, przygotowujące w kierunku ślusarz, spawacz, tokarz
– praktycznie nie istnieją. Doświadczeni pracownicy przyuczają więc nowych w firmie, a do
nabycia bardziej specjalistycznych umiejętności i odpowiednich certyfikatów poszukujemy
kursów zawodowych dla naszych pracowników.
• Czy korzystaliście Państwo z dotacji czy funduszy unijnych?
Mariola: - Korzystaliśmy z finansowania oferowanego przez urząd pracy do nowo utworzonego miejsca zatrudnienia. Urząd pracy pomagał w doposażeniu takiego miejsca i w opłacie
składki ZUS. Przy rozbudowie korzystaliśmy z programów regionalnych. To były pożyczki.
Z żadnych dotacji nie udało nam się natomiast skorzystać. Mieliśmy specyficzne potrzeby,
inwestowaliśmy w rozbudowę już posiadanego warsztatu - urządzenia przeciwpylne, ogrzewanie, oświetlenie.
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• Czy widzicie Państwo możliwość dalszego rozwoju? Czy jest zbyt na Państwa produkty?
Wojciech: - Mamy działalność produkcyjno-usługową, nie możemy narzekać na brak zainteresowania. Produkujemy i jednocześnie sprzedajemy produkty pokrewne innych firm. Wykonujemy duże konstrukcje stalowe, ogrodzenia, schody, balustrady, podjazdy, zadaszenia
itp. Naszą ofertę uzupełniamy produktami innych firm – bramami przemysłowymi, garażowymi, drzwiami, oknami i automatyką. Możemy zrobić prace kompleksowe, ale oczywiście
także częściowe. Zapotrzebowanie jest duże, ciągle ktoś przecież coś buduje czy remontuje. Wykonujemy zlecenia od osób fizycznych, firm, ale i pracujemy dla samorządów i urzędów w całej Polsce. Jest np. wiele przebudów i przystosowań dla osób niepełnosprawnych.
W naszej działalności mieści się duży zakres, startujemy w wielu przetargach. Współpracujemy również z kontrahentami zagranicznymi.

• A ta najstarsza działalność, kowalstwo artystyczne, ma jeszcze nabywców? Są osoby,
które chcą tak wyposażać swój dom?
Mariola: - Bardzo, bardzo rzadko. Kuźnię mamy dużą, ale rozpalana jest coraz rzadziej. Zamawiane bramy czy balustrady to dziś przeważnie kształty geometryczne, których nie trzeba
robić w kuźni. Zmieniają się trendy, zainteresowania i moda. Jakiś czas temu mieliśmy zamówienie na piękną, finezyjną bramę, jak do starodawnego zamku. Było przy tym bardzo dużo
pracy, ale nigdy takich zleceń nie odmawiamy, bo to jest dla nas jakieś wyzwanie. Nawet się
cieszymy, jeśli ktoś chce u nas taki finezyjny produkt zamówić . Teraz jednak mało się robi
takich rzeczy, bogato zdobionych elementami kutymi, które są też droższe ze względu na
czasochłonność wykonania. Zmienia się również baza materiałowa. Oprócz stali czarnej wykonujemy produkty coraz częściej ze stali nierdzewnej, aluminium i szkła.
• Skąd pojawił się pomysł uruchomienia tego typu działalności? Czy ktoś Państwu podpowiedział, że takie towary będą chodliwe? Przecież kowalstwo zanikło wraz z końmi…
Wojciech: - Ależ u nas to się zaczęło właśnie od koni. Mój dziadek i ojciec byli kowalami
i świadczyli takie usługi. Założyłem firmę w 1992 roku, miałem wtedy zapotrzebowanie na
lampki cmentarne, później pojawiły się zamówienia na bramy i różne ślusarskie usługi.
Mariola: - Oboje zrezygnowaliśmy z pracy etatowej, którą wcześniej wykonywaliśmy. Jak się
okazało, wybór był korzystny. Firma się rozwija. Jest połączona z naszym domem. To taka ciągła inwestycja. Tak jak właściciel domu wciąż w coś inwestuje, tak i my – ciągle jest co ulepszyć, zmienić. Trzeba też zauważyć, że w pracę firmy zaczynają się angażować nasi synowie.
Bardzo nas to cieszy i liczymy, że będą dalej rozwijali firmę HEFAJSTOS .
• Gratuluję więc podwójnie – sukcesu firmy i rodziny - i dziękuję za rozmowę.
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FABRYKA MEBLI ZABROCCY
MARIAN I JANUSZ ZABROCCY
Okoniny Nadjeziorne 14
89-530 Śliwice
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52/ 334 03 69, 607 505 151
www.zabroccy.pl
e-mail: marian@zabroccy.pl

LAUREAT III EDYCJI KONKURSU
NAGRODZENI ZA PRODUKCJĘ MEBLI Z LITEGO DREWNA
• Siedemnaście lat, które upłynęły od nagrodzenia w konkursie „Sposób na Sukces”, to
długi okres w rozwoju zakładu. Czy nadal wytwarzacie Państwo meble z litego drewna? Jak rozwija się zakład?
- Tak, zakład się rozwija i powiększa, ale cały czas pracujemy w drewnie. Trudno, żeby było
inaczej, skoro jesteśmy w samym sercu Borów Tucholskich, które od wieków uważane są za
jeden z największych i najpiękniejszych obszarów leśnych w Polsce. Drewno z okolicznych
lasów zaliczane jest do najlepszych gatunków w Europie. Jego wysoka jakość, trwałość i zalety ekologiczne spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Większość naszej
produkcji jest wciąż prowadzona w litym drewnie – robimy najczęściej krzesła, ławy. Ostatnio poszerzyliśmy asortyment o meble skrzyniowe, które produkujemy z płyty.
• Czyli wybór sposobu działalności był trafny. I cały czas są odbiorcy?
- Od początku naszej działalności robimy meble i w większości produkcję wysyłamy na eksport: do Niemiec, Stanów Zjednoczonych czy Norwegii. Przeszliśmy na produkcję bardziej
masową, liniową. Opłaca się importować od nas, bo oferujemy niższe ceny. Naszą dewizą jest
hasło: „Piękno w czystej formie”. Postawiliśmy na wysoką jakość, trwałość i zalety ekologiczne
produktów. Mamy odbiorców o dobrej marce, a nasze meble są prezentowane na targach
międzynarodowych. Przy okazji dwudziestolecia zakładu, w czerwcu 2017 roku, otworzyliśmy też salon firmowy przy fabryce i prezentujemy i sprzedajemy na miejscu meble z naszej
linii produkcyjnej.
• I tak jak na początku jest to produkcja prowadzona już od etapu projektu?
- Tak, oferujemy możliwość projektowania u nas, choć realizujemy też projekty gotowe, według wzorów dostarczonych przez klientów. Jeśli jest taka potrzeba, to robimy prototypy
i testujemy meble. Możemy to robić u nas na miejscu, ale zdarza się, że klienci testują meble
sami, nawet w laboratoriach za granicą. To już zależy od potrzeb klienta. Teraz na przykład
testowane są sposoby pakowania mebli tak, aby dotarły do odbiorców w nienaruszonym
stanie. W dzisiejszej sytuacji wiele sklepów oferuje sprzedaż wysyłkową, za pośrednictwem
Internetu, i pakowanie jest bardzo ważne, to nasz mocny atut. Trzeba zapewnić trwałe opakowania, żeby nie było reklamacji. Od początku działalności wszystkie procesy - suszenie,
klejenie, cięcie, wiercenie i malowanie natryskowe wykonujemy sami. Dopasowujemy oferty
do oczekiwań i potrzeb naszych klientów. Jesteśmy też w stanie podjąć się wykonania niestandardowych projektów, choć produkcja liniowa jest tańsza i dlatego to na nią postawiliśmy przede wszystkim.
• Produkt to jedna sprawa, a druga to ludzie. Czy w takiej małej miejscowości ma Pan
odpowiednich ludzi do pracy – w końcu bardzo specjalistycznej?
- Pracownicy są głównie szkoleni u nas w zakładzie. W naszej branży brakuje szkół, uczniów,
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pracowników, to są duże problemy. W większości mamy teraz absolwentów szkół średnich
ogólnokształcących, bez zawodu. Tak nigdy nie było, kiedyś młodzież przeważnie uczyła się
zawodu w szkołach. Teraz uczymy my sami. Trudno nawet o uczniów. Mamy jednego ucznia
na rok – tak nigdy nie było, na tym kiedyś zbudowaliśmy naszą załogę, a teraz się to nie udaje.
• A zakład się rozbudowuje i potrzeby rosną.
- Tak, w tej chwili mamy dwa razy więcej budynków, niż było na początku. Planujemy kolejną
rozbudowę, już mamy pozwolenie na budynek liczący 4 tys. m kw. Wymieniliśmy też maszyny. Większość urządzeń, którymi teraz pracujemy, sterowana jest numerycznie, wszystko jest obrabiane komputerowo i dlatego elementy są powtarzalne. Wszystko wykonujemy
z ogromną precyzją. Nawet za kilka lat można się zwrócić do nas o dorobienie jakiejś części
mebla i będziemy w stanie ją wytworzyć dokładnie tak, jak była zrobiona na początku.
• Czy ostatni okres pandemii był zagrożeniem dla zakładu?
- Jeżeli chodzi o pandemię, problemem było i nadal się zdarza przebywanie pracowników na
kwarantannie, wtedy pracownika nie ma w pracy, a firma dodatkowo jest obciążana kosztami z tego tytułu. Problemem są też obecne skutki pandemii. Ostatnio bardzo wzrosły ceny
surowców, nawet o 100 proc. To jest trudny czas dla firm, bo nie wiadomo, w którą stronę
pójść. Są problemy w negocjacjach z klientami. Zamówienia będą spadały, jeśli podniesiemy
ceny. Staramy się więc tego nie robić z tego względu, że jeszcze mamy umowy na drewno
zeszłoroczne. Jednak dzisiaj podpisujemy umowę na nowy rok i tam już są inne ceny – przetargowe. Ceny produktów muszą więc też pójść w górę. Drewno jest wywożone za granicę
w stanie surowym, a powinno być przetwarzane w Polsce. Pozbawia nas to możliwości – surowca brakuje, więc ceny będą jeszcze bardziej rosły.

• Czy firma skorzystała z funduszy unijnych?
- Początkowy rozwój prowadziliśmy z własnych w funduszy, wypracowanych przy większych
inwestycjach, korzystaliśmy z kredytów i leasingu. Przy wzroście zatrudnienia ściśle współpracujemy z urzędem pracy, korzystając z programów unijnych, dofinansowań na doposażenia stanowisk pracy i innych. W 2020 napisaliśmy projekt do PARP na opracowanie i wdrożenie nowego projektu wzorcowego, który został zrealizowany w 2021 r. W bieżącym roku
został pozytywnie oceniony wniosek na kredyt technologiczny w BGK z dofinansowaniem,
który będzie bardzo dużym krokiem do przodu, bo w projekcie jest rozbudowa hali produkcyjnej, na którą mamy już pozwolenia na budowę, w tym jeszcze większe zautomatyzowanie
produkcji co ma dać znacznie zwiększoną wydajność i przeciwdziałać rosnącym kosztom
zatrudnienia. Pozostaliśmy firmą rodzinną, brat jest prezesem, ja członkiem zarządu. Spółka
przekształciła się ze spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. I chociaż
problemów nie brakuje, to jesteśmy doceniani i cieszymy się, że realizujemy swoje pasje.
• Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.
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„ODROLNIKA.PL”
JAN CZAJA
33-115 Janowice 31
woj. małopolskie
tel. 608 424 660
www.odrolnika.pl
e-mail: kontakt@odrolnika.pl

LAUREAT XI EDYCJI KONKURSU
NAGRODZONY ZA URUCHOMIENIE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ROLNYCH
Z MAŁYCH GOSPODARSTW ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ
• Wtedy, kiedy Pan zaczynał działalność, dyskutowano jeszcze, czy sprzedaż internetowa żywności przez rolnika może być dopuszczona.
- Zawsze byłem idealistą, liczyłem na możliwość zorganizowania rolników i wspólne przedsięwzięcie oparte często na pracy społecznej. Okazało się to trudne. W początkowym okresie
bardzo nam pomogło CDR z Krakowa, organizując spotkania, na których mogliśmy poznać
zasady podobnej działalności od różnej strony, także prawnej czy skarbowej. Tak, wtedy nie
było do końca doprecyzowane, czy rolnicy mogą sprzedawać żywność przez Internet. Większym problemem jednak było to, że sprzedaż jest prowadzona przez grupę rolników – czyli nie wszyscy dostarczają konsumentowi żywność, którą sami wytworzyli, tylko jest jeden,
który reprezentuje grupę i dostarcza. Dzięki CDR udało się to wyjaśnić i przyjęto, że jeżeli
działamy jako grupa i w ramach grupy sami sprzedajemy swoje produkty, to jeden z nas to
dostarcza, czyli jest kurierem i dowozi. Od tego okresu działaliśmy jako stowarzyszenie – stowarzyszenie było animatorem, pisało wnioski, projekty.
• Skąd pochodziło wsparcie finansowe w tym pierwszym okresie działalności?
- Najwięcej otrzymaliśmy z programu LEADER. Konsumenci i sympatycy również wpłacali
nam 1 proc. podatku z których to środków wybudowaliśmy Centrum Produktu Lokalnego,
które działa do dzisiaj. Mieliśmy darowizny od osób fizycznych i środki z urzędu marszałkowskiego. Ze środków szwajcarskich otrzymaliśmy 100 tys. zł. Te pieniądze poszły na doposażenie Centrum Produktu Lokalnego, które działa do dzisiaj i na zbudowanie odpowiedniej
platformy sprzedażowej. Mieliśmy też wsparcie marketingowe. Zakupiliśmy urządzenie do
pakowania i konfekcjonowania warzyw, mamy stronę internetową. Teraz idziemy w lokalność. Obecnie współpracujemy ze szkołami, prowadzimy działania edukacyjne – przyjmujemy szkoły na warsztaty i zajęcia do ogrodu edukacyjnego prowadzonego przy Centrum
Produktu Lokalnego, mamy sklepik.
• Jak działa Centrum Produktu Lokalnego?
- To budynek oddany do użytku w 2014 roku, w którym nasze stowarzyszenie ma miejsce do
promocji, integracji lokalnych producentów, rolników, rzemieślników. Mamy 2 sale do spotkań i ogród edukacyjny, a także pasiekę.
• Czy wykorzystujecie Państwo ten budynek jak magazyn? Jak wygląda droga produktu dostarczanego za pośrednictwem strony internetowej odrolnika.pl?
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- Klient wchodzi na naszą stronę internetową i wybiera sobie konkretny produkt od konkretnego rolnika, który za ten produkt odpowiada. Produkty można zamawiać do niedzieli
do północy. W niedzielę rolnik dostaje informację o zamówieniu. W poniedziałek to czas, kiedy w okresie letnim idzie w pole, zrywa i przygotowuje paczkę, zaś w zimie przygotowuje
ją w piwniczce lub swoim magazynie. We wtorek jest odbiór paczek w Centrum Produktu
Lokalnego, czasami wysyłamy je do Krakowa, albo kurierem rozsyłamy po kraju.
• Czy obecnie są liczni odbiorcy produktów rolnych dostarczanych w tym systemie?
- Bardzo ich ubyło. Ludzie nauczyli się, że po żywność – także ekologiczną – idzie się do marketu. Im wystarcza zielony liść i nie wiedzą nawet, że to nie jest polskie. To problem, który sprawia, że gospodarstw ekologicznych ubywa. W Małopolsce było nas 2200, teraz jest
ok. 600 – i każdy, z kim się rozmawia, chce rezygnować.
• Wbrew zapowiedziom, że w kolejnej Wspólnej Polityce Rolnej stawiamy na gospodarstwa ekologiczne?
- Programy są, pieniądze są. Ale to nie wystarczy, jeśli konsumenci nie będą tego kupować.
Dla mnie najbardziej zniechęcające jest to, że konsumenci nie wybierają polskich towarów.
Trzeba zastanowić się, czy chcemy budować kapitał na Zachodzie, czy u nas.
• A może trzeba zastanowić się nad budową systemu sprzedaży i zaproponować np.
sieć sklepów, które będą w stanie zaproponować konkurencyjne ceny dla polskich towarów? Zgodzi się Pan chyba, że pięć złotych za główkę czosnku to nie jest cena kusząca przeciętnego klienta z przeciętnym dochodem?
- Rolnicy – zwłaszcza ekologiczni – są bardzo obciążeni pracą. Nie mają czasu i siły, żeby budować sieć handlową.
• Jaki rozwój swojego przedsięwzięcia przewiduje Pan na najbliższy czas? Może rolnictwo ekologiczne jednak się upowszechni, co spowoduje też spadek cen i większe
zainteresowanie klientów? Czy taka forma sprzedaży, jaką Pan zaproponował, jest do
utrzymania?
- Koszty produkcji w rolnictwie rosną, brak ludzi do pracy – to wszystko powoduje, że żywność nie będzie tańsza. Rolnicy chcą odchodzić od ekologicznej produkcji. Ale nasz system
sprzedaży mamy zamiar utrzymać. Teraz będziemy promocyjnie testować system „zero waste”. Chcemy skupić się na tych konsumentach, którym zależy na tym, aby nie produkować
śmieci. Dostarczymy dla grup zakupowych w Warszawie i w Krakowie paczki bezpłatnie
i w opakowaniach zwrotnych. Cena spadnie. Może Zielony Ład sprawi, że prawo zamówień
publicznych nie okaże się dłużej zaporą przed zakupem ekologicznych produktów np. przez
szkoły.
• Czy w tego typu dostawie, jaką Pan proponuje, można zejść do ceny oferowanej przez
hipermarkety?
- Można. Największy problem to koszty pudełek, pakowania. Jeżeli nasze produkty dowozilibyśmy do jednego punktu i tam odbieraliby je klienci – wtedy byłoby to możliwe. Właśnie
kupiliśmy budynek - w środku drogi pomiędzy Warszawą i Krakowem, a miejscami, gdzie
leżą nasze gospodarstwa - po zlewni mleka w Gierczycach w woj. świętokrzyskim i mamy
nadzieję zbudować tam centrum do odbioru, przepakowania i ekspediowania produktów.
Uważam, że w Polsce są ludzie, którzy kupują żywność ekologiczną – i niestety idą do marketu, tam kupują żywność zza granicy. Brakuje patriotycznego nastawienia konsumenta, który
wybierałby produkty polskie. Problem po stronie konsumentów leży w tym, że wolimy produkty zachodnie, a po stronie rolników – że czekają, aż ktoś zrobi coś za nich. W 2011 roku
mieliśmy monopol, teraz firm sprzedających bezpośrednio przybywa, ale dla wszystkich jest
miejsce, bo wartość tego rynku jest duża. Wiemy już, że czeka nas komercjalizacja naszego
projektu, bo jako idea czysto społeczna nie zadziała. Liczymy na sukces sprzedaży zorganizowanej jako „zero waste”.
• Dziękuję za rozmowę i życzę dobrych pomysłów.
20 LAT KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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TŁOCZNIA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW „WIATROWY SAD”
GRAŻYNA WIATR
Kałęczew 14
95-061 Dmosin
woj. łódzkie
tel. 668 476 135
www.wiatrowysad.pl
e-mail: soki@wiatrowysad.pl

WYRÓŻNIONA W XII EDYCJI KONKURSU ZA URUCHOMIENIE TŁOCZNI SOKÓW
Z OWOCÓW I WARZYW ,,WIATROWY SAD” Z KAŁĘCZEWA
• Nagroda w konkursie „Sposób na Sukces” przyszła do Pani dziewięć lat temu. Swoją
działalność zaczynała Pani wtedy, kiedy soki produkowane przez właściciela sadu były
jeszcze w Polsce nowością.
- Były nowością i, nie oszukujmy się, często nie były akceptowane, gdyż były mętne. Smak
miały dobry, ale nie miały wyglądu – jak to często oceniano. Soki tłoczone są naturalnie mętne, ale soki innych producentów były przezroczyste i to do nich konsumenci byli przyzwyczajeni. Powoli jednak na różnych festiwalach i pokazach przyzwyczajaliśmy konsumentów do
soków naturalnie mętnych. W moim gospodarstwie zaczęliśmy tłoczyć soki z konieczności,
po tym, jak w 2010 roku grad uszkodził nam sad i nasze owoce nie mogły iść na eksport. Wytłoczyliśmy je na próbę, tak jak wcześniej robiliśmy to tylko na własne potrzeby - i tak się to
zaczęło. Wtedy jeszcze soki były pakowane w worki typu Bag-in-box o pojemności 3 i 5 litrów.
• Rynek staje się przystępniejszy, zmieniają się potrzeby kulinarne. A zarazem – z drugiej strony – staje się trudniejszy, gdyż przybywa producentów, rośnie konkurencja.
Jak radzi sobie na nim taka niewielka rodzinna tłocznia, jak ta prowadzona przez Panią? Czy skorzystaliście Państwo z unijnego wsparcia?
- Otrzymaliśmy wsparcie na „Zróżnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” z PROW
2007-2013 na zakup maszyny do tłoczni. Otrzymaliśmy też pomoc w ramach „Modernizacji
gospodarstw rolnych” z tego samego PROW. Syn uzyskał również premię dla młodego rolnika.
Pozostaliśmy niewielką rodzinną firmą. Sprzedajemy soki w najbliższej okolicy, ale i przez Internet. Trafiamy do kawiarni, cukierni. Mamy odbiorcę w postaci sieciowej kawiarni – to właśnie prowadzący ją namówił nas na butelki, 300 ml to pojemność uzgodniona jako optymalna.
To była bardzo słuszna decyzja, bo wiele osób woli mniejsze pojemniki.
• Klient wymusza więc wiele decyzji. A jak zmienia się sam sad i tłocznia? Ma Pani wciąż
produkcję integrowaną?
- Areał sadu pozostał taki sam – wciąż mamy 17 ha. Zmienia się jednak ilość nasadzeń drzew
na 1 ha – teraz jest ich więcej, wydajność sadu więc rośnie. Wiadomo, żeby był dobry sok,
musi być dobry surowiec. Założyliśmy nawadnianie kropelkowe, w tym roku jeszcze nadkoronowe, co pozwala lepiej „dokarmiać” i chronić drzewa. To wszystko pomysły mojego syna
Łukasza, który już cztery lata temu przejął sad.
• Nadal tłoczycie też Państwo soki z warzyw?
- Tak, syn - tak jak wcześniej ja - należy do grupy producentów Elita. Warzywa do soków kupuję od pana, który też należy do tej grupy i dostarcza warzywa do przedszkola. Produkcja jest
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integrowana, zgodna z naturą, a wszystkie surowce, z których tłoczymy soki, są przetestowane. Siedem naszych produktów jest wpisanych na ministerialną „Listę produktów tradycyjnych”. Odnawiamy też co trzy lata certyfikaty przyznawane w systemie „Poznaj dobrą
żywność”. Nasze produkty są wpisane na listę „Jakość Tradycja” województwa łódzkiego, co
oznacza audyty powtarzane co roku. Tłocznia powiększyła asortyment o tłoczenie z ziół.
Mamy wiele swoich ziół – rano je zbieramy, tłoczymy i dodajemy do soków. Często to tylko
jeden procent składu, ale smak jest niepowtarzalny. W tej chwili wytwarzamy 60 smaków
soków. Często sugerują je klienci. Jabłko-pokrzywa, werbena cytrynowa, rewelacyjny jabłko-mniszek lekarski czy jabłko z kwiatem bzu to właśnie efekty sugestii klientów. W naszej
ofercie jest 7 smaków soków warzywnych, m.in. sok z pomidora, który został wpisany na „Listę produktów tradycyjnych”, uzyskał certyfikat „Poznaj Dobrą Żywność”, Tygiel Smaku i Perłę.
• Czy rośnie też wydajność Państwa maszyn? Jak wygląda zatrudnienie w tłoczni?
- Z początku mieliśmy taką maszynę, że butelki nalewaliśmy i zakręcaliśmy ręcznie. To było
kłopotliwe, uciążliwe i mało wydajne. Zakupiliśmy więc nowoczesną linię do rozlewu w butelki o różnej pojemności. Staramy się iść z duchem czasu. Dzięki tej inwestycji ciągle zatrudniamy trzech pracowników, chociaż zwiększamy produkcję.
• Czy nie lepiej byłoby prowadzić działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego?
- Na każdej naszej butelce jest informacja nie tylko o producencie, ale i o składzie produktu,
składnikach, wartościach odżywczych, przechowywaniu. Badamy nasze soki. Wyrób końcowy jest poddawany analizie przez certyfikowane laboratoria. Prowadzę od początku jednoosobową działalność gospodarczą i teraz wejście w ramy rolniczego handlu detalicznego
oznaczałoby dla mnie cofnięcie się. Piekarnie, cukiernie, które są naszymi odbiorcami, muszą
mieć pewność dostaw i jakości towaru. Jesteśmy pod stałą kontrolą wielu urzędów. Muszę
się pochwalić, że dostajemy wiele nagród za nasze soki, które biorą udział w wielu konkursach i zdobywają nagrody. Absolutnym rekordzistą jest sok jabłkowy, nagrodzony pięciokrotnie. Na tegorocznej Polagrze otrzymaliśmy Perłę od Polskiej Izby Produkty Regionalnego
i Lokalnego za sok wiśniowy, który jest też wpisany na „Listę produktów tradycyjnych” - to już
nasza piąta Perła.
• Gratuluję sukcesów i dziękuję za rozmowę.

20 LAT KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

45

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
„BAJKOLANDIA”
PAULINA NOWAK
ul. Leśna 22
37-300 Leżajsk
woj. podkarpackie
tel. 535 084 567
www.bajkolandia.lezajsk.pl
e-mail: l.bajkolandia@interia.pl

LAUREAT XIII EDYCJI KONKURSU NAGRODZONA ZA ZORGANIZOWANIE OPIEKI
DZIENNEJ NAD DZIEĆMI
• Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia” powstała w 2011 roku i od razu uzyskała nagrodę
w konkursie „Sposób na Sukces”. Czy osoby tworzące spółdzielnię były ludźmi sukcesu
rozpieszczanymi przez los?
- Spółdzielnia została utworzona przez pięć bezrobotnych osób. Zaczynaliśmy od wyremontowania wynajętej nam przez szpital sali po niedziałającej już pralni. Trzeba było ją gruntownie przebudować. Tak powstała nasza pierwsza sala zabaw dla dzieci, otwarta w Leżajsku.
• Ile osób tworzyło spółdzielnię?
- Było to pięć osób. Z tamtej pierwszej piątki do dziś pozostały dwie panie, a teraz jest nas
dziewięć. Od początku jestem prezesem spółdzielni. Wszystkie osoby tworzące naszą spółdzielnię były bezrobotne. W okolicy w 2011 roku nie działała żadna podobna placówka opiekuńcza dla dzieci. Wykorzystaliśmy też potencjał tego miejsca i to, że osoby przychodzące na
badania czy rehabilitację potrzebowały gdzieś zostawić dziecko. Opieka godzinowa to był
nasz początek działalności.
• Kto pomógł w tych początkach?
- Fundusze, które dostaliśmy z urzędu pracy, były niewystarczające. Chodziliśmy wtedy do
wszystkich przedsiębiorców w naszej okolicy i prosiliśmy o pomoc. Byli przedsiębiorcy, którzy dawali nam pieniądze czy materiały budowlane, a w remoncie bardzo pomogli nam
uczniowie miejscowej zawodowej szkoły budowlanej. Tak naprawdę zaangażowaliśmy w to
wówczas całą społeczność lokalną.
• Jak przez dziesięć lat, które upłynęły od utworzenia spółdzielni i od odebrania nagrody, rozwinęła się Państwa działalność?
- Mamy teraz otwarty drugi punkt opieki, w którym są dwie sale zabaw dla dzieci. Otworzyliśmy go w gminie Leżajsk, w Wierzawicach. Nie zmieniła się główna forma naszej działalności.
W obu punktach prowadzimy opiekę nad dziećmi od 12 miesiąca życia do 3 lat. Mamy teraz jeszcze – jedyną w całym powiecie – szkołę rodzenia. Mamy też wypożyczalnię strojów
dla dzieci z ponad 300 strojami. Działa cały rok, można wypożyczać stroje karnawałowe, na
przedstawienia czy na imprezy dla dzieci. Prowadzimy też klub rodzica i dziecka – to zajęcia dla rodzin, które odbywają się w sobotnie przedpołudnia, prowadzone w formie zabawy
i nauki. Oferujemy naukę angielskiego, tańce, zajęcia muzyczne i plastyczne, a także zabiegi
fizjoterapeutyczne i masaże. Można też skorzystać z organizacji przez nas imprez, np. urodzin, czy z zajęć dla rodziców.
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• Kto obecnie pracuje w Państwa spółdzielni?
- Jesteśmy spółdzielnią socjalną, więc zatrudniamy osoby wykluczone społecznie. Są to często panie, które miały tylko wykształcenie średnie i nie mogły znaleźć pracy. Ułatwiliśmy im
drogę zawodową, bo zorganizowaliśmy u nas kurs opiekunki dziecięcej. Żeby pracować
w takim punkcie opieki nad dziećmi jak nasz, nie trzeba mieć wykształcenia wyższego. Kursy
zawodowe sfinansował powiatowy urząd pracy.

• Spółdzielnia się więc rozrasta i uatrakcyjnia formy swojej działalności. Czy dziś wciąż
jest potrzeba prowadzenia takich usług?
- Bardzo się staramy, aby nasi klienci mieli o nas dobrą opinię, żeby chcieli do nas wracać.
I właśnie tak się dzieje. Większość naszych podopiecznych to rodzeństwo tych dzieci, które
już zakończyły pobyt u nas i poszły do przedszkoli i szkół. Rodzice są zadowoleni z naszych
usług, więc do nas wracają z kolejnymi dziećmi. Tak samo jest ze szkołą rodzenia. Panie, które
chodzą do naszej szkoły, zapisują nawet do nas dzieci, które jeszcze się nie urodziły.
• Czyli nie jest tak jak na początku, że wpada się do klubu na dwie czy trzy godziny?
W jakim kierunku pójdzie w przyszłości rozwój Państwa działalności?
- Teraz pracujemy już raczej tak, jak żłobek. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się
zrealizować kolejny punkt opieki, takie miejsce z przestrzenią dla całych rodzin. Chciałabym,
żeby była to działalność międzypokoleniowa, włączająca i dziadków, i dzieci. Ten punkt opieki funkcjonowałby na zasadzie świetlicy. Nawiązaliśmy w tym celu współpracę z wójtem
gminy Leżajsk. Nasza druga placówka z Wierzawic ma dwie sale, a teraz planujemy jeszcze
utworzyć kolejny punkt opieki w Leżajsku, bo ten pierwszy okazuje się już niewystarczający.
• Rozumiem, że w Państwa działalności dziesięć lat temu pomagał ten, kto chciał
i mógł. A jak to wygląda teraz, czy macie Państwo np. jakieś dofinansowanie z PROW?
- Jesteśmy tak naprawdę na swoim utrzymaniu. W tym nowym punkcie opieki utworzonym
w Wierzawicach dostajemy dotację na dziecko – jeśli dziecko jest zameldowane na terenie
gminy, to wtedy gmina nam dopłaca do kosztów pobytu. Spółdzielnia socjalna jest traktowana obecnie jak każdy zwykły przedsiębiorca. Spółdzielnie socjalne zeszły na drugi plan
i muszą sobie radzić same. Do tego jeszcze profil naszej działalności jest taki, że nie możemy
nawet stawać do przetargu, tak jak może to zrobić na przykład firma kateringowa. Żaden
wójt czy burmistrz nie zmusi przecież swoich pracowników do oddawania do nas swoich
dzieci. Profil naszej działalności jest o tyle trudny, że musimy sobie jakoś sami radzić finansowo. Trudno jest też nastawiać się na jakiś wielki zysk przy prowadzeniu takiej działalności.
Ale cieszymy się, że okazała się ona potrzebna i korzystna dla nas i dla środowiska, w którym
żyjemy.
• Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji zamierzeń.
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ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
„PROTASIEWICZ”
TADEUSZ PROTASIEWICZ
Ejszeryszki 11
16- 406 Rutka Tartak
woj. podlaskie
tel. 698 642 542
e-mail: tadeuszprotasiewicz@wp.pl

WYRÓŻNIONY W XIII EDYCJI KONKURSU, ZA PRODUKCJĘ WĘDLIN WYTWARZANYCH
WEDŁUG TRADYCYJNYCH RECEPTUR I METOD W RAMACH DZIAŁALNOŚCI
LOKALNEJ I ORGANICZNEJ PROWADZONEJ WE WŁASNYM ZAKŁADZIE
PRZETWÓRSTWA MIĘSA
• Czy te lata, które upłynęły od otrzymania nagrody w konkursie „Sposób na Sukces”,
to długi okres? Jak wiele może się zmienić w ciągu ośmiu lat w takiej działalności, jaką
Pan prowadzi?
- Zmieniło się dużo, choć cały czas robimy to samo: wędliny według tradycyjnych receptur.
W 2010 roku zaczęliśmy wytwarzanie wędlin we własnym gospodarstwie rolniczym. Nasze
gospodarstwo było typowe: krowy, świnie, bydło, uprawa zboża i kukurydzy. Dołączenie do
tego wytwarzania wędlin w ramach działalności MOL oznaczało możliwość wytwarzania
niewielkiej ilości wędlin i sprzedaży ich tylko w najbliższej okolicy. Teraz mamy już zakład
zatwierdzony – to oznacza, że weterynaria wydała nam pozwolenie na handel wędlinami
w całej Unii Europejskiej.
• Wykorzystuje Pan tę możliwość?
- Tak, ponieważ mieszkamy 400 metrów od granicy z Litwą i tuż przy krańcu województwa.
Jako MOL nie miałem więc zbyt wielu możliwości sprzedaży wędlin. Teraz przyjeżdżają klienci z Litwy, sprzedajemy też do odległych miast, dystrybuujemy nasze wyroby do sklepów
w całym kraju. Zatwierdzenie zakładu pozwala nam też zwiększyć produkcję: jako MOL mogliśmy produkować 500 kg tygodniowo, teraz możemy 5 ton. Produkujemy 3 tony. Niestety
problemem jest surowiec, bo jesteśmy na terenie objętym ASF. Mięso w związku z tym – pomimo produkcji tradycyjnej i wpisu na ministerialną listę produktów tradycyjnych – możemy,
a wręcz niejednokrotnie musimy kupować w całym kraju, bo mięsa w naszym regionie by nie
było, nie wystarczyłoby go. Wszystkie wyroby robimy z mięsa polskiego.
• Jak trudne było spełnienie warunków do zatwierdzenia zakładu?
- Musieliśmy wykazać realizację wszystkich norm i wymagań, tak jak wszystkie duże firmy
produkujące wędliny. Musiałem na przykład zrobić w magazynach elektroniczny pomiar
temperatur, z pamięcią. Przy kontroli zakładu jest to sprawdzane. Nadzór jest więc ciągły.
• A co przez te lata działo się z budynkami, maszynami?
- Rozbudowujemy się. Mamy teraz w planie drugi budynek, nieco dalej od gospodarstwa.
Chcemy zwiększyć produkcję i wzbogacić asortyment: robić kaszanki, salcesony. Ze względu
na temperaturę w chłodniach wymaga to osobnych pomieszczeń, bo te wyroby mają różną
temperaturę przechowywania.
• Czy korzystał Pan ze środków unijnych przy tworzeniu działalności?
- Dostaliśmy dotację z PROW na stworzenie jednego miejsca pracy właśnie na przetwórstwo,
z działania „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”.
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• A jak zmieniły się problemy, z którymi musiał się Pan uporać wtedy i teraz?
- Na początku było nam trudno działać, bo ludzie nie znali naszych wędlin. Trzeba było ich
przekonać i przyzwyczaić. Teraz klienci nas już znają, ale problemem są sieciówki – mają zaskakujące wymagania dotyczące promocji, upustów cen. To nam się nie opłaca, coś takiego
może być dobre dla tych, którzy nie przestrzegają przy produkcji tak surowych reguł, jak
nasze.
• Czy nie myśli Pan w związku z tym o zajmowaniu się handlem? Kiedyś miał Pan swoje
sklepy.
- Miałem dwa sklepy, w Krakowie i Warszawie. Sklepy te prowadziły moje córki, teraz mają
rodziny i nie mogą już tak pracować. Zresztą w sklepie trzeba byłoby wprowadzić też inne

produkty, inaczej taka sprzedaż się nie opłaca. Mamy teraz w zakładzie osobę, która zajmuje
się marketingiem i ona organizuje nam sprzedaż. Idzie to coraz lepiej. Nasze przetwory kupują restauracje, szkoły, przedszkola. Zwiększenie produkcji pozwoli nam zwiększyć przychody.
Problem w tym, że przygotowując np. przetwory w słoikach trzeba zrobić badania surowca
– kosztują one tyle samo, bez względu na rozmiar produkcji. Jeśli zakład zrobi 30-50 ton przetworów i zapłaci za badanie, nie odczuje tego tak, jak ja przy mniejszej produkcji. Dlatego
właśnie musimy się rozbudować. Ten planowany nowy budynek będzie dużo większy. Muszę
powiedzieć, że w tym roku przekazałem działalność synowi. To on jest teraz właścicielem zakładu. Na szczęście chce to robić i dlatego właśnie rozbudowujemy się. W nowym budynku
będziemy mieli hurtownię. Chcielibyśmy robić tam też parówki jagnięce. Mam nadzieję, że
tym razem uda mi się skorzystać z dotacji w ramach PROW. To będzie duże przedsięwzięcie,
ma w nie wejść też uczelnia – Uniwersytet Wrocławski. Tam zajmują się sposobami na wykorzystanie wełny. Opracowali sposób użycia wełny do zatrzymania wilgoci w glebie, a to
dziś duży problem przy suszach i spadku poziomu wód gruntowych. Ważne też, żeby zasilić
ziemię w gospodarstwie prowadzonym ekologicznie. Będą więc dwie korzyści w jednym: nie
trzeba będzie płacić za utylizację, a ziemia podziękuje za to zwiększeniem plonu.
• Czy wyróżnienie w konkursie „Sposób na Sukces” pomogło Panu w prowadzonej działalności?
- Jeździłem potem na różne wyjazdy szkoleniowe dla laureatów – gdzieś coś się podejrzało,
zobaczyło. Wykorzystałem też fakt bycia nagrodzonym do marketingu – jak w sklepie się
powiedziało, że było się nagrodzonym w konkursie, to inaczej patrzyli i chętniej przyjmowali
wyroby.
• Dziękuję za rozmowę.
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„LAWENDOWA OSADA”
EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE
BARBARA I BARTOSZ IDCZAK
ul. Młyńska 6A
83-047 Przywidz
tel. 511 975 929
e-mail: kontakt@lawendowaosada.pl
www.lawendowaosada.pl
WYRÓŻNIENI W XVIII EDYCJI KONKURSU
ZA UTWORZENIE OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO
• Czy pomysł na agroturystykę był pierwszy, czy też może uprawa lawendy zapoczątkowała Państwa sposób na sukces?
Bartosz Idczak: Ponad dekadę temu posadziliśmy kilkaset krzaczków lawendy. I ta lawenda
sobie rosła, a myśmy dojrzewali do tego, żeby utworzyć agroturystykę – i odmienić swoje
życie, zrezygnować z pracy na etacie. Od około ośmiu lat mamy już agroturystykę i działalność gospodarczą dla tych przedsięwzięć, które nie wpisują się w agroturystykę – np. właśnie
nagrodzone w konkursie „Sposób na Sukces” obserwatorium astronomiczne to działalność
gospodarcza.
• Cały czas pozostajecie Państwo rolnikami.
Bartosz: Oczywiście pozostajemy rolnikami, w tym czasie areał gospodarstwa powiększyliśmy kilkukrotnie. Najpierw były uprawy, potem agroturystyka, a później zaczęliśmy wytwarzać różne produkty, które wpisywały się w rolniczy handel detaliczny czy sprzedaż bezpośrednią. Powstawały kolejne atrakcje wzbogacające agroturystykę i produkty, które się
nie mieszczą w rolniczym handlu detalicznym – i to weszło już w działalność gospodarczą.
W tym czasie przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.
• Rozumiem, że rolniczy handel detaliczny jest również podporządkowany potrzebom
gości, a wszystko kręci się wokół lawendy, także edukacja.
Barbara Idczak: Tak, nawet gwiazdy w naszym obserwatorium kręcą się wokół naszego pola
(śmiech). Można powiedzieć, że związek z lawendą jest bezpośredni i pośredni. Kiedy prowadzimy warsztaty, np. kosmetyczne, to różne rzeczy robimy z lawendy i z lawendą – ale pokazujemy też możliwości, jakie stwarza natura przy wytwarzaniu kosmetyków. Pokazujemy
również, jak prowadzi się gospodarstwo – i domowe, i rolne – w sposób ekologiczny. Bardzo
ważne są dla nas odnawialne źródła energii. Mamy też warsztaty kulinarne – i tu rzeczywiście wszystko się kręci wokół lawendy. Pokazujemy np. różne regiony, w których występuje
lawenda, i ich kuchnie. Jesteśmy członkami sieci dziedzictwa kulinarnego.
• Bo lawenda to taka tradycyjna w Polsce uprawa…
Bartosz: Lawendy w Polsce jest coraz więcej, bo warunki klimatyczne są coraz bardziej sprzyjające tej uprawie. Gospodarstwa rolne i przetwórcze dostosowują się do pojawiających się
warunków.
Barbara: Niedawno nasz produkt (syrop lawendowy z miodem wielokwiatowym) doszedł
do finału konkursu o laur marszałka. Jesteśmy dumni, że zostaliśmy docenieni.
• Skąd pochodzą uczestnicy warsztatów i Państwa goście?
Barbara: Warsztaty dla dzieci rekrutują zazwyczaj uczestników z naszego województwa.
Jeśli chodzi o warsztaty kulinarno-chemiczne, kilkudniowe, albo dłuższe warsztaty dla kobiet,
podczas których kładziemy nacisk na relaks, odpoczynek czy spojrzenie na siebie z dystansu,
50

20 LAT KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

to uczestnicy są z całej Polski i zza granicy. W czasie pandemii niestety musieliśmy to zawiesić. To bardzo ciekawa forma – przeplata się praca warsztatowa – kulinarna czy kosmetyczna – z odpoczynkiem, masażem. Mamy też lawendowy detoks pod kierunkiem dietetyka.
Nie wszystkie warsztaty prowadzimy sami, do tych specjalistycznych zatrudniamy osoby
z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.
• Czy pomysł na obserwatorium astronomiczne okazał się korzystny dla rozwoju Państwa gospodarstwa? Z czego wynikał?
Bartosz : Zazębiły się tu dwa tematy. Studiowałem fizykę, więc i astronomia się przewinęła.
Ale zdarzało się nam też słyszeć od gości – np. siedzących w balii pod gołym niebem, bo
mamy taką możliwość – że mamy tu piękne gwiazdy i dobrze byłoby je dokładniej obejrzeć,
bo w mieście tego w ogóle nie widać. Poskładały się więc w całość potrzeby gości i nasze
hobbystyczne zamiłowania.
• Czy przyjeżdżają do Państwa goście, którzy właśnie tym obserwatorium byli skuszeni
do wyboru Państwa gospodarstwa?
Bartosz: Tak, owszem, przy czym jest to usługa bardzo zależna od pogody. Ale przyciąga
gości.
• Rozumiem, że Państwa plany wiążą się z rozwojem „Lawendowej Osady”.
Barbara: Zaczęliśmy już remont bardzo starego, zabytkowego budynku, w którym chcemy
na piętrze przygotować pokoje dla gości, a na dole kawiarenkę, z której będzie się wychodziło wprost na nasze nowe pole lawendy. Zrobiliśmy takie nowe pole, które coraz piękniej wygląda, a latem już wprost zachwyca. Mamy na ukończeniu – to też, tak jak i obserwatorium,
powstaje ze środków LEADER-a - lawendowe browarium, czyli kąpiele w piwie.
Bartosz: W piwie robionym przeze mnie, bo jestem piwowarem domowym. Przewidujemy
też warsztaty o piwie, także lawendowym.
Barbara: To jest duży projekt, który zrealizowaliśmy w ciągu kilku ostatnich miesięcy, trudnych dla nas, bo najpierw nastąpiło zatrzymanie aktywności, a potem wzrost cen. Udało
się jednak dokończyć ten projekt i teraz będziemy patrzyli, jak to wszystko będzie działało.
Myślę, że zadziała, bo już na etapie realizacji projektu widzieliśmy, że zainteresowanie jest
bardzo duże.
Bartosz: Szukamy nowych produktów, poszerzamy dostępne usługi. Mamy wiele masaży,
teraz przybiera to już nawet formę kilkugodzinnych rytuałów. Współpracujemy z fizjoterapeutami, masażystami, różnymi pasjonatami. Utworzyliśmy też lawendowy glamping –
pierwszy w Polsce, kilka glampingów już w Polsce jest, ale lawendowego jeszcze nie było.
To taka luksusowa forma kempingu, oferujemy dobrze wyposażone namioty, z prądem
i możliwością ogrzania.
• Dziękuję za rozmowę i życzę zrealizowania planów.
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ALNEA SP. Z O.O.
KRZYSZTOF KAMIŃSKI
ul. Piaskowa 7
11-034 Stawiguda
woj. warmińsko -mazurskie
tel. 509 800 201
e-mail: krzysztof.kaminski@alnea.pl
www.alnea.pl

LAUREAT XX EDYCJI KONKURSU NAGRODZONY ZA POPULARYZACJĘ NOWYCH
TECHNOLOGII I PATENTÓW POLSKIEJ MYŚLI TECHNOLOGICZNEJ
• Jesteście Państwo młodym laureatem, trudno więc rozmawiać o zmianach, jakie dokonały się w Państwa firmie po odebraniu nagrody w konkursie „Sposób na Sukces”.
Mogę jednak zapytać o to, skąd pomysł, aby siedzibę firmy, która zajmuje się automatyzacją i robotyzacją, umieścić nie tylko w stolicy, ale i w podolsztyńskiej Stawigudzie.
- Warmia i Mazury to moja równorzędna z Warszawą mała ojczyzna. Mój ojciec prowadził kiedyś zakład w Stawigudzie, miał tam pomieszczenia. Było więc dostępne od ręki miejsce na
prowadzenie działalności. I tam właśnie jedenaście lat temu umieściliśmy nasz zakład.
• Zakład, który – mam nadzieję – trafił na właściwy czas i rozwija się wspaniale.
- Mieliśmy w pewnym okresie tyle zamówień, że rozbudowaliśmy się bardzo, a nawet za
bardzo. Nie byliśmy na to organizacyjnie przygotowani i musieliśmy się cofnąć i zmniejszyć
zatrudnienie. Wtedy mieliśmy już około czterdziestu pracowników, teraz mamy dwudziestu
siedmiu. Nauczeni tym doświadczeniem planujemy rozwój ustandaryzowany, czyli wdrażamy pewne standardy pracy, kierowania projektami, standardy zarządzania, rozliczania, wynagradzania i premiowania ludzi. Realizujemy to drugi rok, a wszystko po to, aby firma w
perspektywie trzech, maksymalnie pięciu lat weszła na poziom firmy średniej, czyli zatrudniała powyżej 50 pracowników. Wiemy, że to się uda, kiedy poukładamy się na nowo – nie
możemy już dłużej być taką firmą stricte rodzinną, zarządzaną na zasadzie pokazywania
palcem, kto co ma zrobić. Potrzebne jest wdrożenie standardów pracy, aby każdy wiedział,
co do niego należy i że będzie za to rozliczony.
• Czy fakt, że firma zajmująca się automatyzacją i robotyzacją działa w Stawigudzie, to
rzeczywiście ułatwienie? Rozumiem, że lokal to dużo, ale czy ma Pan zaplecze w postaci pracowników?
- Wcześniej taka lokalizacja dawała pewne bonusy – np. staże były finansowane przez urząd
pracy. Ludzie szukali zatrudnienia, było łatwiej o pracowników. Teraz się to zaciera. Jak się
okazuje, ludzie stali się bardziej mobilni. Nie wiem – może pozbawieni przez COVID możliwości podróży teraz sobie to rekompensują. Poza tym praca zdalna stała się bardziej dostępna.
Zaczynają się wyrównywać pensje, co powoduje, że teraz już tego bonusa nie ma. Ale to jest
bardzo świeże zjawisko, które może za chwilę znów się zmienić.
• Zamówień nie zabraknie?
- Mamy podpisany kontrakt, który będziemy realizować przez najbliższy rok. Musieliśmy
powiedzieć innemu klientowi, że przez najbliższe trzy miesiące nie możemy się zająć jego
projektem. Klient postanowił poczekać. Zaczyna się bardzo duże ssanie na rynku automatyki,
robotyki. To też efekt presji pracowników na podwyżki pensji.
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• Na czym polegało rozszerzenie działalności edukacyjnej firmy w zakresie popularyzacji nowych technologii i patentów polskiej myśli technologicznej?
- Razem z olsztyńskim kuratorem oświaty Krzysztofem Markiem Nowackim rozpoczęliśmy realizację programu „Laboratorium. Mój profil.” Chodziło o to, żeby dzieci z ostatnich klas szkoły
podstawowej, na początek z powiatu olsztyńskiego i okolic, mogły zobaczyć różne miejsca
pracy, między innymi w naszej firmie stanowisko robotyka, konstruktora, operatora obrabiarki numerycznej. Ten program był bardzo dobrze przyjęty, postanowiliśmy więc z roku
na rok rozszerzać go o kolejne powiaty. W 2019 roku program objął już całe województwo
warmińsko-mazurskie. Kilka tysięcy dzieci pojechało w różne miejsca, do różnych zakładów
pracy. Byłem pomysłodawcą, a później współorganizatorem tego programu. Działanie, które
rozpoczęło się od naszej firmy i branży, rozrosło się, bo okazało się bardzo potrzebne. Dołączyły do nas Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna i wydawnictwo Grupa WM,
wydawca Gazety Olsztyńskiej – wspólnie zapraszaliśmy na pokazy „Przywitaj się z robotem”,
podczas których można było obejrzeć pokazy robotów, przygotowane przez firmy z branży przemysłowej. Z wydawnictwem Grupa WM organizujemy konferencje cykliczne „Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu”, które mają na celu szkolenie i edukację menedżerów
w zakresie najnowszych technologii i wdrażania innowacji. Stworzyliśmy też Demonstratora
Przemysłu 4.0, który obejmował integrację zaawansowanych technologii, robotów i maszyn
w jednym, automatycznym ciągu produkcyjnym. Bo automatyzacja to przyszłość i rozwój,
obecnie szansa wielu firm.
• A skąd u Pana wziął się pomysł na prowadzenie właśnie takiej działalności? Czy to
może firma nie tylko prowadzona rodzinnie, ale i przejęta po ojcu?
- Nie, to był totalny przypadek. Przez dziesięć lat pracowałem jako pracobiorca, np. jako inżynier procesu, w takich firmach jak Michelin, w grupie Fiata, przy produkcji maszyn żniwnych, byłem kierownikiem malarni, byłem kierownikiem utrzymania ruchu na stalowni
w hucie Warszawa. Przez 10 lat doświadczyłem bardzo różnych rzeczy, to mi dało ustawienie
techniczne i organizacyjne, także zrozumienie koncernów. W 2008-2009 roku był moment
kryzysu, a w 2010 straciłem pracę. Przypadek sprawił, że dostałem wtedy małe zlecenie na
urządzenie nawet nie automatyczne, a półautomatyczne. W 2012 trafiło się większe urządzenie, zrobotyzowane – i nagle okazało się, że jest w tym potencjał. I tak oto zaczynaliśmy
w garażu, a teraz podpowiadamy innym, jak unowocześniać produkcję przemysłową i pomagamy to zrealizować.
• Dziękuję za rozmowę.
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WYKAZ LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH
DWUDZIESTU EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„SPOSÓB NA SUKCES”
WEDŁUG BRANŻ
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PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE
NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
GMINA LEWIN KŁODZKI PROJEKT
„LEWIŃSKA KASKADA”
ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki
woj. dolnośląskie
tel. 74/ 869 84 28
www.lewin-klodzki.pl
e-mail: urzad@lewin-klodzki.pl
I EDYCJA
URZĄD GMINY W WIELKIEJ NIESZAWCE
CENTRUM SPORTU I REKREACJI OLENDER
W WIELKIEJ NIESZAWCE
WÓJT KAZIMIERZ KACZMAREK
ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56/ 678 10 93
www.wielkanieszawka.pl
e-mail: wlkniesz@wielkanieszawka.lo.pl
III EDYCJA
GMINA JANÓW LUBELSKI
PARK REKREACJI ZOOM NATURY
BURMISTRZ KRZYSZTOF KOŁTYŚ
ul. Świerdzowa 41, 23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
tel. 608 618 964
www.zoomnatury.pl
e-mail: biuro@zoomnatury.pl
XIV EDYCJA
GMINA UNIEJÓW - TERMY UNIEJÓW
BURMISTRZ JÓZEF KACZMAREK
ul. Zamkowa 3/5, 99-210 Uniejów
woj. łódzkie
tel. 506 090 419
www.termyuniejow.pl
e-mail: termy@uniejow.pl
XIII EDYCJA
INDYWIDUALNE GOSPODARSTWO ROLNE
MATEUSZ NĘDZA-KUBINIEC
ul. Strzelców Podhalańskich 20,
34-511 Kościelisko
woj. małopolskie
tel. 18/ 207 03 10, 601565565
XVI EDYCJA

GMINA MSZCZONÓW
URUCHOMIENIE KOMPLEKSU BASENÓW
TERMALNYCH
BURMISTRZ JÓZEF GRZEGORZ KUREK
ul. Warszawska 52, 96-320 Mszczonów
woj. mazowieckie
tel. 46/ 857 87 84
www.termy-mszczonow.eu
e-mail: termy@termy-mszczonow.eu
IX EDYCJA
URZĄD GMINY W ŁĄCKU
ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck
woj. mazowieckie
tel. 24/ 384 14 00, 261 40 49
www.gminalack.pl
e-mail: gmina@lacko.pl
VI EDYCJA
URZĄD GMINY KLWÓW
„PRZEDSZKOLE - LEPSZE JUTRO”
WÓJT PIOTR PAPIS
ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów
woj. mazowieckie
tel. 48/ 671 00 10
www.klwow.pl
e-mail: wojt@klwow.pl
XI EDYCJA
„KRESOWA OSADA” BASZNIA DOLNA
JEDNOSTKA SAMORZĄDOWA
GMINY LUBACZÓW
ul. Kolejowa 16, 37-621 Basznia Dolna
woj. podkarpackie
tel. 500 738 500
e-mail: kresowaosada@op.pl
www.kresowaosada.pl
XV EDYCJA
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W NIEDŹWIADNEJ
KS. JAROSŁAW STEFANIAK – PROBOSZCZ
Niedźwiadna 43, 19-230 Szczuczyn
woj. podlaskie
tel. 86/ 272 56 53, 606 946 097
www.niedzwiadna.pl
e-mail: parafia@niedzwiadna.pl
XII EDYCJA
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GMINA STRAWCZYN
WÓJT TADEUSZ TKACZYK
ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
woj. świętokrzyskie
tel. 41/ 303 80 02
www.strawczyn.pl
e-mail: sekretariat@strawczyn.pl
XII EDYCJA
GMINA POŁANIEC
BURMISTRZ JACEK TARNOWSKI
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
woj. świętokrzyskie
tel.15/ 865 03 05
www.polaniec.pl
e-mail: sekretariat@umig.polaniec.pl
XIII EDYCJA
MIESZKAŃCY MAŁEJ WSI
ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec
woj. wielkopolskie
tel. 68/ 384 85 21
www.siedlec.pl
e-mail: ug@siedlec.pl
VI EDYCJA
URZĄD GMINY W MIEŚCISKU
URUCHOMIENIE ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ „NIEZAPOMINAJKA”
W GOŁASZEWIE
WÓJT ANDRZEJ BANASZYŃSKI
Plac Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko
woj. wielkopolskie
tel. 61/ 429 80 10
www.miescisko.nowoczesnagmina.pl
e-mail: ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl
VIII EDYCJA
FUNDACJA „INICJATYWY POWIATU
PODDĘBICKIEGO”
KATARZYNA ŁUCKA-KOŻUCH
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice
woj. łódzkie
tel. 43/678 78 22
e-mail: fundacja.inicjatywy@wp.pl
XIX EDYCJA
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„WYSPA MŁODYCH KOLUMBÓW”
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „MALI ODKRYWCY”, KLUB DZIECIĘCY „NASZ KLUB
MALUCHA W OSIĘCINACH”
MAGDALENA ILECKA
ul. Jarmarczna 19, 88-220 Osięciny
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 667 351 636
www.przedszkoleosieciny.pl
e-mail: magdalena.ilecka@interia.pl
XX EDYCJA
PASIEKA PUCER
ZAGRODA EDUKACYJNA „PSZCZELANDIA”
DARIUSZ i MAŁGORZATA PUCER
Pastwiska 7, 11-410 Barciany
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 508 381 243
www.pasiekapucer.eu
e-mail: pasiekapucer@wp.pl
XX EDYCJA
FUNDACJA LAWENDOWE MUZEUM ŻYWE
im. JACKA OLĘDZKIEGO
JOANNA POSOCH
Nowe Kawkowo 11a, 11-042 Jonkowo
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 604 711 203, 603 908 434
www.lawendowepole.pl/muzeum
e-mail: lawendowemuzeumzywe@gmail.com
XX EDYCJA
DOM PIELGRZYMA im. JANA i DORY FEDORUK
KSIĄDZ JANUSZ RADYWANIUK
Pratulin 20, 21-504 Rokitno
woj. lubelskie
tel.690 606 255
www.dompratulin.pl
e-mail: parafiapratulin@wp.pl
XX EDYCJA
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INICJATYWY SPOŁECZNE
STOWARZYSZENIE KACZAWSKIE
SUDECKA ZAGRODA EDUKACYJNA
EWELINA ROZPĘDOWSKA
Adres stowarzyszenia:
59-407 Mściwojów 45a
Adres przedsięwzięcia:
Dobków 66, 59-540 Świerzawa
woj. dolnośląskie
tel. 75/617 14 68, 509 745 591
e-mail: kontakt@partnerstwokaczawskie.pl
www.sudeckazagroda.pl
XVII EDYCJA
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SKARSZYN
JANINA KLIN
Skarszyn 45, 55-100 Trzebnica
woj. dolnośląskie
tel. 71/ 312 75 18
XI EDYCJA
ZŁOTORYJSKIE TOWARZYSTWO TRADYCJI
GÓRNICZYCH W LESZCZYNIE
ANDRZEJ KOWALSKI
Leszczyna 1, 59-500 Złotoryja
woj. dolnośląskie
tel. 76/ 878 39 66
www.dymarkikaczawskie.pl
e-mail: skansen@dymarkikaczawskie.pl
XIV EDYCJA
AGENCJA PROMOCJI I ROZWOJU
W PRZYTOCZNEJ
PROMOCJA AGROTURYSTYKI REGIONU
ul. Główna 42/1, 66-340 Przytoczna
woj. lubuskie
tel./faks 95/ 741 18 58
I EDYCJA
CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PRZY TOWARZYSTWIE ROZWOJU GMINY
PŁUŻNICA
MIROSŁAWA TOMASIK
Płużnica, 87-214 Płużnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel./faks 56/ 687 39 09
www.trgp.org.pl
e-mail: trgp@trgp.org.pl
I EDYCJA

FUNDACJA HODOWCÓW POLSKIEJ
BIAŁEJ GĘSI
ANDRZEJ KLONECKI
Wróble 37, 88-153 Kruszwica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52/335 78 95, 602 785 388
e-mail: fundacja@polskabialages.pl
www.polskabialages.pl
XVII EDYCJA
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
„SPIŻARNIA KUJAWSKA”
JOLANTA LEWANDOWSKA
Rożno - Parcele, ul. Wrzosowa 7
87-700 Aleksandrów Kujawski
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 730 997 053
e-mail: spizarniakujawska@wp.pl
www.spizarnia-kujawska.pl
XV EDYCJA
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PERSPEKTYWA”
WACŁAW SZRAMOWSKI
ul. Dworcowa 2, 86-320 Łasin
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 59/ 811 51 49
e-mail: waclawszramowski@wp.pl
www.perspektywa.suwalki.pl
XVI EDYCJA
STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWIZACJI
MIESZKAŃCÓW POLESIA LUBELSKIEGO
„WIEJSKIE SPA W KRAINIE RUMIANKU”
PREZES STOWARZYSZENIA
- GABRIELA BILKIEWICZ
Podedwórze 84, 21-222 Podedwórze
woj. lubelskie
tel. 83/ 374 52 45
www.krainarumianku.pl
e-mail: kraina.rumianku@gmail.com
XI EDYCJA
STOWARZYSZENIE „GOŚCINNA DĄBROWA”
DZIAŁALNOŚĆ AGROTURYSTYCZNA
LUCYNA BUCZEK
Dąbrowa 12, 32-014 Brzezie
woj. małopolskie
III EDYCJA
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „OPOKA”
PREZES AGATA SWĘDZIOŁ
WICEPREZES AGNIESZKA ŚCIGAJ
Chechło, ul. Hutnicza 22
32-310 Klucze
woj. małopolskie
tel. / faks 32/ 647 21 50
www.opokas.pl
e-mail: biuro@opokas.pl
XII EDYCJA
STOWARZYSZENIE
KULTURALNO-OŚWIATOWE
„PIAST” IM. WINCENTEGO WITOSA
PREZES SŁAWOMIR KANIA
33-150 Wola Rzędzińska 297a
woj. małopolskie
tel. 14/ 6376145
e-mail: zazwola@vp.pl
www.zaz.piast.org.pl
XVI EDYCJA
STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOROZWOJU
WSI „NASZE DZIECI” - PROWADZENIE NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
Ursynów 38a, 26-903 Głowaczów
woj. mazowieckie
tel. 48/ 623 01 85
www.pl-pl.facebook.com › stowarzyszenieursynow
I EDYCJA
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W DĄBROWIE
KIEROWNIK AGNIESZKA FURGAŁA
Dąbrowa 72, 37-600 Lubaczów
woj. podkarpackie
tel. 508 602 663
www.cis-dabrowa.jimdo.com
e-mail: biurocis@lubaczow.com.pl
XIV EDYCJA
GMINA CHMIELNIK. „CHMIELNIK ZDRÓJ” S.A.
PROJEKT „SAMI SOBIE”
36-016 Chmielnik 50
woj. podkarpackie
tel. 17/ 229 65 88
www.alfred.com.pl
www.dolinastrugu.pl
e-mail: alfred@intertele.pl
I EDYCJA
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „BAJKOLANDIA”
ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk
woj. podkarpackie
tel. 535 084 567
www.bajkolandia.lezajsk.pl
e-mail: l.bajkolandia@interia.pl
XIII EDYCJA
STOWARZYSZENIE „MACIERZANKA”
UTWORZENIE WIOSKI TEMATYCZNEJ
„BIEGUN SERA I ZIMNA”
PREZES BARBARA ŻELISZCZAK
ul. Suwalska 17 A, 16-400 Wiżajny
woj. podlaskie
tel. 87/ 568 85 08
www.serywizajny.org.pl
e-mail: biuro@serywizajny.org.pl
XII EDYCJA
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W OSTRZYCACH
KIEROWNIK IWONA FORMELA
ul. Droga Kaszubska 98, 83-311 Ostrzyce
woj. pomorskie
tel. 58/ 684 11 21
www.cisostrzyce.pl
e-mail: cisostrzyce@wp.pl
X EDYCJA
REGIONALNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE
W DZIERZGONIU
PREZES ZARZĄDU - LESZEK SARNOWSKI
ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń
woj. pomorskie
tel. 55/ 276 25 79
www.rti.dzierzgon.com.pl
e-mail: rti@dzierzgon.com.pl
II EDYCJA
RADA SOŁECKA WSI GRABOWA
„PUCHOWA KOŁDERKA”- AKTYWIZACJA
BEZROBOTNYCH KOBIET ZE WSI GRABOWA
SOŁTYS - JÓZEF MATUSZCZYK
ul. Szkolna 51, 42-454 Grabowa
woj. śląskie
tel. 32/ 673 02 91, 515 825 585 p. Zuzanna
Kańtoch
VI EDYCJA
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GRUPA ODNOWY WSI MAJKÓW
ALICJA PASIS, KRZYSZTOF KASPRZYCKI
ul. Stefana Żeromskiego 106, 26-110 Majków
woj. świętokrzyskie
tel. 691 677 630
e-mail: radasolecka.majkow@op.pl
VIII EDYCJA
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PRACUJMY
RAZEM” URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC
PREZES ZARZĄDU STANISŁAW DRZAZGA
tel. 604 390 359
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
woj. świętokrzyskie
tel. 15/ 865 03 05
e-mail: grzegorz.samborski@umig.polaniec.pl
XV EDYCJA
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU
GMINY BAŁTÓW „BAŁT”
Bałtów 55, 27-423 Bałtów
woj. świętokrzyskie
tel./faks 41/ 264 12 93
www.baltow.info
e-mail: biuro@baltow.info
V EDYCJA
STOWARZYSZENIE DELTA
UTWORZENIE „ZWIERZYŃCA BAŁTOWSKIEGO”
WICEPREZES HALINA KISIEL
Bałtów, ul. Sandomierska 4
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
woj. świętokrzyskie
tel. / faks 41/ 247 91 11
www.baltowskipark.pl
e-mail: biuro@jurapark.pl
VIII EDYCJA
ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA
INICJATYW POZARZĄDOWYCH
URUCHOMIENIE WIOSEK TEMATYCZNYCH
NA TERENACH POPEGEEROWSKICH
PREZES ARKADIUSZ JACHIMOWICZ
ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg
woj. warmińsko – mazurskie
tel. 55/ 236 27 16
www.eswip.pl, www.miejscazdusza.pl
e-mail: eswip@eswip.pl
XII EDYCJA

FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU
KREATYWNOŚCI ORAZ ROZWOJU TWÓRCZOŚCI DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
„KREOLIA - KRAINA KREATYWNOŚCI”
PREZES ZARZĄDU JOANNA GAWRYSZEWSKA
Jerutki 81, 12-140 Świętajno
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 604 801 551
e-mail: kreolia@wp.pl
www.fundacja-kreolia.mazury.pl
XV EDYCJA
FUNDACJA INKUBATOR KREATYWNOŚCI
PREZES MAGDALENA BEATA MARKIEWICZ
Marcinkowo 33A, 11-700 Mrągowo
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 508 069 262
e-mail: bok@arsson.pl
www.inkubatorkreatywnosci.pl
XVI EDYCJA
PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE
GARNCARSKA WIOSKA SP. Z O.O.
PREZES AGNIESZKA BAGIŃSKA
Kamionka 5, 13-100 Nidzica
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 666 028 992
www.garncarskawioska.pl
e-mail: garncarskawioska@nida.pl
XIV EDYCJA
PUNKT PRZEDSZKOLNY
W NOWYM MARCINKOWIE
KATARZYNA KOTECKA
Nowe Marcinkowo 4, 11-300 Nowe Marcinkowo
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 89/ 715 56 66
e-mail: jacekiagatka@o2.pl
XV EDYCJA
OŚRODEK WSPIERANIA ROZWOJU WSI
STAWNO PRZY STOWARZYSZENIU NA RZECZ
WSPIERANIA AKTYWNOŚCI I ROZWOJU
DZIECI I DOROSŁYCH „SZANSA”
Stawno 18, 78-520 Złocieniec
woj. zachodniopomorskie
tel. 94/ 367 32 73, 94/ 363 14 28
www.stawno.pl
IV EDYCJA
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STOWARZYSZENIE INICJATYW
SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W KARLINIE
ul. Szczecińska 3, 78-230 Karlino
woj. zachodniopomorskie
tel. 94/ 311 73 87, 311 72 93
www.sisg.pl
e-mail: biuro@sisg.pl
II EDYCJA
STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ”
W NĘTKOWIE
Nętkowo 13, 73-210 Recz
woj. zachodniopomorskie
tel. 693 526 379
V EDYCJA
FUNDACJA „TERAZ MY”
EWA NISIEWICZ
Sąpy 20, 14-420 Młynary
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 666 111 181
e-mail: fundacjaterazmy@onet.pl
XVII EDYCJA

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „ALE SMACZNIE”
EWA KOTLESZKA - PREZES
DOROTA NOWOSIELSKA - WICEPREZES
ul. 3 Maja 6
62 - 660 Dąbie
woj. wielkopolskie
tel. 669 010 092
e-mail: biuro@spoldzielniadabie.pl
www.spoldzielniadabie.pl
XVIII EDYCJA
FUNDACJA „PODARUJ RADOŚĆ”
KAMILA DRZEWIECKA
ul. K. K. Wojtyły 153
43-354 Czaniec
woj. śląskie
tel. 795 777 961
e-mail: info@rauh.eu
www.rauh.eu
XX EDYCJA

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
KOŁO W SUWAŁKACH
IRENA ŚWIĄCKA
Filipów Trzeci m 7, 16-424 Filipów
www.psoni.suwalki.pl
e-mail: zk.suwalki@psoni.org.pl
XVII EDYCJA
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „LUBICZANKA”
PREZES - JOANNA ZIELIŃSKA
Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24
87-162 Lubicz
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56 674 40 17
e-mail:spoldzielnia.lubiczanka@wp.pl
www.lubiczanka.pl
XVIII EDYCJA
PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE
„GÓRNICZA WIOSKA”
AGNIESZKA WEYNA
ul.Świerkowa 11, 89-520 Piła
woj. kujawsko - pomorskie
tel. 664 778 810
e-mail: buko@las.pl
www.gorniczawioska.pl
XIX EDYCJA
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PRODUKCJA
CERAMIKA MILLENA S. C.
DARIUSZ SIKORSKI, WIESŁAWA SENESZYN,
IWONA WOŁOSZYN
Parzyce 108, 59-730 Nowogrodziec
woj. dolnośląskie
tel. 75/ 736 32 66
www.ceramikamillena.pl
e-mail: biuro@ceramikamillena.pl
IX EDYCJA
DOLNOŚLĄSKA FABRYKA POWOZÓW
KONNYCH „KUTZMANN” S.C.
SZ.L.M.K.M. KUTZMANN, M.D. BRONIEWICZ
Gola Wąsoska 1, 56-210 Wąsosz
woj. dolnośląskie
tel. 65/ 543 76 66
www.kutzmann.pl
e-mail: info@dfpk.eu
V EDYCJA
PPHU MASZYNY I PRZETWÓRSTWO NASION
OLEISTYCH „OL’VITA”
KRZYSZTOF DZIADUCH
Panków 2, 58-125 Pszenno
woj. dolnośląskie
tel. 74/ 850 52 02, 609 519 561
www.olvita.pl
e-mail: olvita@op.pl
XIII EDYCJA
„AGLOPLAST PRZETWÓRSTWO TWORZYW
SZTUCZNYCH”
ZDZISŁAW RATAJCZAK
Orzechówko 43, 87-213 Ryńsk
woj. kujawsko-pomorskie
tel./faks 56/ 688 53 03
www.agloplast.com.pl
e-mail: agloplast@agloplast.com.pl
XI EDYCJA
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH
„KRUKOWIAK”
ul. Kolejowa 54, 87-880 Brześć Kujawski
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 54/ 252 10 27
www.krukowiak.com.pl
e-mail: poczta@krukowiak.com.pl
I EDYCJA

NORD TORRENTE FISH SP. Z O.O.
TOMASZ ABRAMCZYK, ROMAN ABRAMCZYK
ul. Targowa 34, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
woj. kujawsko-pomorskie
tel. / faks 52/ 381 69 58
www.meralliance.pl
e-mail: biuro@meralliance.pl
VIII EDYCJA
„NOVAR” S.C.
PRODUKCJA MEBLI SKLEPOWYCH
MARIUSZ I SZYMON ROMANOWSCY
Krobia 4 k/Torunia, 87-162 Lubin
woj. kujawsko-pomorskie
tel./faks. 56/ 678 26 20
www.novar.com.pl
e-mail: novar@novar.com.pl
II EDYCJA
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ZBOŻOWEGO „BIO”
ALEKSANDRA I MIECZYSŁAW BABALSCY
87-312 Pokrzydowo 99
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56/ 498 59 77
www.biobabalscy.pl
e-mail: bio@biobabalscy.pl
VI EDYCJA
ZAKŁAD UBOJOWO-MASARSKI „ROM-MIĘS”
ROMAN MATERA
87-603 Wielgie
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 54/ 289 74 19
e-mail: rommies@op.pl
II EDYCJA
ZAKŁAD STOLARSKI
MAREK RUMIŃSKI
ul. Żeromskiego 3, 87-200 Wąbrzeźno
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56/ 688 02 62
www.ruminski.com.pl
e-mail: biuro@ruminski.com.pl
III EDYCJA
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ZAKŁAD MIĘSNY „RITTER”
KAZIMIERZ RITTER
ul. Wyb. Wąbrzeskie 20, 86-230 Lisewo
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56/ 676 86 65
www.ritter.com.pl
e-mail: kadry@ritter.com.pl
III EDYCJA
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW
SZTUCZNYCH
HALINA BŁAŻEJEWICZ
Katarzynki 1, 87-200 Wąbrzeźno
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56/ 687 59 00
www.katarzynki.pl
e-mail: poczta@katarzynki.pl
IV EDYCJA
ZPHU„NITEX”
BEATA I WOJCIECH MUCHA
87-214 Płużnica 58 L
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56/ 688 71 47
www.nitex.net.pl
e-mail: nitex@nitex.net.pl
IX EDYCJA
CUKIERNIA ZANIEWICZ „ALLNET” SP.Z O.O.
WOJCIECH ZANIEWICZ
ul. Listopadowa 4, 21-560 Międzyrzec Podlaski
woj. lubelskie
tel. / faks. 83/ 371 72 02
Oddział Piastów - mazowieckie
tel./faks 83/ 371 78 24
www.zaniewicz.pl
e-mail: biuro@zaniewicz.pl
VIII EDYCJA
ZAKŁAD PIEKARSKO-CUKIERNICZY „ANTERS”
ANDRZEJ ANTCZAK
ul. Żagańska 29A, 68-113 Brzeźnica
woj. lubuskie
tel. 68/ 377 13 14
www.anters.com.pl
e-mail: anters@anters.com.pl
II EDYCJA
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„ZIEL -BRUK” - PRODUKCJA KOSTKI BRUKOWEJ
„GRANIT LUBUSKI”
EDWARD MAKAREWICZ
Płoty, ul. Lubuska 28, 66-016 Czerwieńsk
woj. lubuskie
tel. 68/ 327 85 04
faks 68/ 327 84 79
www.zielbruk.pl
e-mail: ploty@zielbruk.pl
VIII EDYCJA
BROWAR KOREB
MAREK KACZOROWSKI
ul. Żeromskiego 72
98-100 Łask
woj. łódzkie
tel. 43/ 675 21 82
e-mail: biuro.koreb@gmail.com
www.koreb.pl
X EDYCJA
„DAR OGRODU” MOBILNA TŁOCZNIA SOKÓW
DARIUSZ JEZIERSKI, JÓZEF JEZIERSKI
Brudzew 28, 98-235 Błaszki
woj. łódzkie
tel. 693 450 190
www.darogrodu.pl
e-mail: maszyny@darogrodu.pl
XI EDYCJA
TŁOCZNIA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW
„WIATROWY SAD”
GRAŻYNA WIATR
Kałęczew 14, 95-061 Dmosin
woj. łódzkie
tel. 604 982 197
www.wiatrowysad.pl
e-mail: soki@wiatrowysad.pl
XII EDYCJA
ZAKŁAD PRODUKCJI I PRZECHOWALNICTWA
MIĘSA „MITMAR” EKSPORT-IMPORT
MARIAN JANOWSKI, STANISŁAWA JANOWSKA
ul. Sikorskiego 5B, 95-015 Głowno
woj. łódzkie
tel. 42/ 710 50 00
www.mitmar.pl
e-mail: j.mitmar@mitmar.pl
VII EDYCJA
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ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
GRZEGORZ NOWAKOWSKI
Dąbrowa 6, 26-332 Sławno
woj. łódzkie
tel. 44/ 757 37 99
www.zmpnowakowski.pl
e-mail: biuro@zpm-nowakowski.pl
XII EDYCJA
„PŁAWECKI” PRODUKCJA ZAKĄSKI SEROWEJ
I OSCYPKA
STEFAN PŁAWECKI
34-602 Laskowa 439
woj. małopolskie
tel. 18/ 333 30 27
www.plawecki.pl
e-mail: biuro@plawecki.pl
VI EDYCJA
GOSPODARSTWO PASIECZNE
„SĄDECKI BARTNIK”
ANNA I JANUSZ KASZTELEWICZ
33-331 Stróże 235
woj. małopolskie
tel. 18/ 445 18 82, 445 18 00
www.bartnik.pl
e-mail: bartnik@bartnik.pl
I EDYCJA
POLSKIE PIEKARNIE „PIEKARNIA IWONA”
WITOLD GRAB, GABRIELA KOŁODZIEJCZYK GRAB,
IWONA RUDEK
38-306 Libusza 41
woj. małopolskie
tel. 13/ 447 52 84, 13/ 447 56 13
www.polskiepiekarnie.pl
e-mail: piekarnia.libusza@gmail.com
VIII EDYCJA
„TŁOCZNIA MAURER”
TŁOCZNIA SOKÓW OWOCOWYCH NA ZIMNO
KRZYSZTOF MAURER
Zarzecze 1, 33-390 Łącko
woj. małopolskie
tel. 18/ 444 64 27
www.maurer.com.pl
e-mail: soki@maurer.com.pl
VI EDYCJA

VIBROBET ZĘBALA, KUDLAŃSKA S.J.
PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH
RYSZARD I IRENA ZĘBALA
KATARZYNA KUDLAŃSKA,
TOMASZ ZĘBALA
Przemęczany 76, 32-107 Radziemice
woj. małopolskie
tel. 12/ 385 63 20
e-mail: biuro@vibrobet.pl
www.studniekanalizacyjne.com
X EDYCJA
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO
„DOMINIK”
JANUSZ DOMINIK
Dąbrowa 6a, 33-311 Wielogłowy
woj. małopolskie
tel. 18/ 443 21 29
www.zpm-dominik.pl
e-mail: biuro@zpm-dominik.pl
XIV EDYCJA
BIOMASA JAKUBOWSKI
UPRAWA ROŚLIN ENERGETYCZNYCH
MICHAŁ JAKUBOWSKI
Plecewice 98, 05-088 Brochów
woj. mazowieckie
tel. 694 94 34 80
www.
e-mail: mj.jakubowski@wp.pl
VII EDYCJA
BIOSZYNKOWNIA
ADAM KOWALCZYK
Golądkowo 42, 06-120 Winnica
woj. mazowieckie
tel. 500 203 895
e-mail: adam.kowalczyk@bioszynkownia.pl
www.bioszynkownia.pl
XVI EDYCJA
„BLIŹNIACZEK”
MARZANNA ZOFIA KUCIŃSKA
Cichawy 6, 06-440 Gąsocin
woj. mazowieckie
tel. 23/ 676 00 18
www.sonsk.pl
e-mail: blizniaczek2000@wp.pl
IX EDYCJA
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„CUKIERNIA JARZYNA” S.C.
GRAŻYNA, BARTŁOMIEJ I MARIA JARZYNA
ul. Grodziska 3A, 05-840 Brwinów
woj. mazowieckie
tel. 22/ 729 63 69
e-mail: cukiernia.jarzyna@wp.pl
www.cukierniajarzyna.pl
XV EDYCJA
FRUIT FAMILY SP. Z O.O.
PREZES JERZY ŻÓŁCIK
ul. Kozietulskiego 17, 05-622 Belsk Duży
woj. mazowieckie
tel. 48/ 661 11 69
e-mail: info@fruitfamily.eu
www.fruitfamily.eu
XVI EDYCJA
GOSPODARSTWO NASIENNE
STANISŁAW I JAROSŁAW GÓRSKI
Zając 29, 07-100 Węgrów
woj. mazowieckie
tel. 25/ 793 14 44, 500 240 505
e-mail: stanislawgorski@gmail.com
II EDYCJA
GOSPODARSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „KOWALSKI”
KRZYSZTOF KOWALSKI
Winniki 18, 05-190 Nasielsk
woj. mazowieckie
tel. 661 584 558
www.olejekowalski.pl
e-mail: biuro@olejekowalski.pl
XIV EDYCJA
„PACHNICZÓWKA – PASIEKA I MIODOSYTNIA”
ADRIAN PACHNIK
ul. Polna 2, 07-110 Grębków
woj. mazowieckie
tel. 25/ 793 03 36, 511 710 243
www.pachniczowka.pl
e-mail: biuro@pachniczowka.pl
IX EDYCJA
PIEKARNIA
HALINA NIEDZIÓŁKA
Obecnie nie prowadzi działalności
Domanice 91, 08-113 Domanice
woj. mazowieckie
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PPH „ANNA” SP. J. - PRODUKCJA MAKARONU
ADAM I ANNA SIEROCCY
ul. Jesienna 25, 09-520 Łąck
woj. mazowieckie
tel. 24/ 384 10 10
www.anna-makarony.com.pl
e-mail: firma@anna-makarony.com.pl
IV EDYCJA
REGINA SP. Z O.O. PRODUKCJA OWOCÓW
W SYROPIE ALKOHOLOWYM, CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
WOJCIECH KSIĄŻEK, ZBIGNIEW STAWSKI
Nowe Ręczaje 55A, 05-326 Poświętne
woj. mazowieckie
tel. 22/ 498 82 80/81
e-mail: regina-reczaje@wp.pl
VII EDYCJA
PIEKARNIA „MARCEL”
IZABELLA BAL - KATAN
37-722 Bolestraszyce 216 A
woj. podkarpackie
tel. 16/ 671 68 70
e-mail: piekarniamarcel@interia.pl
II EDYCJA
„UNI-BUD” - BRUKARSTWO ARTYSTYCZNE
TOMASZ PARADOWSKI
Skaszewo 5, 06-126 Gzy
woj. mazowieckie
tel. 23/ 691 52 96
www.chatazawsia.pl
e-mail: tomogrod@wp.pl
V EDYCJA
„WOKAS – KOPALNIE TORFU SP. Z O. O.”
ARTUR WOJCIESZUK
Błonie 5 A, 08-200 Łosice
woj. mazowieckie
tel. 83/ 359 05 55
www.wokas.pl
e-mail:wokas@wokas.pl
V EDYCJA
ZAKŁADY SPOŻYWCZE „MALWA”
PRODUKCJA MAKARONÓW I CIASTEK
LECH BARTOLD
Blichowo 61B, 09-452 Blichowo
woj. mazowieckie
tel. 24/ 265 13 93
www.malwa.org.pl
e-mail: malwa@malwa.org.pl
I EDYCJA

20 LAT KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY „WITAMINA” PRODUKCJA SURÓWEK I SAŁATEK
MIROSŁAW SZCZYPEK
Mniszew 38, 26-914 Rozniszew
woj. mazowieckie
tel. 48/ 622 09 42, 621 90 72
www.witamina-zph.pl
e-mail: info@witamina-zph.pl
III EDYCJA

PPHU„ANMAR” - WYPIEK STAROPOLSKIEGO
CHLEBA SANACYJNEGO
ANNA SURMACZ-KAŁAMARZ
Rogóźno 465 A, 37-112 Kosina
woj. podkarpackie
tel. /faks 17/ 225 63 12
www.piekarniaanmar.com.pl
e-mail: biuro@lokalnazywnosc.pl
XI EDYCJA

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA
„OLEWNIK-BIS”
ANNA OLEWNIK-MIKOŁAJEWSKA
Świerczynek 10A, 09-210 Drobin
woj. mazowieckie
tel. 24/26 74 600
www.olewnik.com.pl
e-mail: olewnik@olewnik.com.pl
I EDYCJA

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
„SZAREK”
ANDRZEJ SZAREK
Widna Góra 74A, 37-500 Jarosław
woj. podkarpackie
tel. 16/ 621 91 43, 16/ 624 17 72
www.zpmszarek.pl
e-mail: biuro@zpmszarek.pl
VII EDYCJA

ZAKŁAD ZBOŻOWY „KOSÓW”
WYTWÓRNIA PASZ
JERZY KRYSIAK
ul. Przemysłowa 2, 08-330 Kosów Lacki
woj. mazowieckie
tel. 25/ 787 93 13, 25/ 787 75 73
e-mail: zzkosow@wp.pl
II EDYCJA

„DARY NATURY” - PRZETWÓRSTWO, KONFEKCJONOWANIE ZIÓŁ I OWOCÓW LEŚNYCH
MIROSŁAW ANGIELCZYK
Koryciny 71, 17-315 Grodzisk
woj. podlaskie
tel. 85/ 656 90 21
www.darynatury.pl
e-mail: biuro@darynatury.pl
II EDYCJA

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW
I WARZYW „POLSKA RÓŻA”
ERNEST MICHALSKI
ul. Róży 5, Falenty Nowe
05-090 Raszyn
woj. mazowieckie
tel. 22/ 715 34 88, 22/ 715 34 89
www.polskaroza.pl
e-mail: sklep@polskaroza.pl
VI EDYCJA
ZBIGNIEW PACZUSKI „GALERIA PIECZYWA”
ZBIGNIEW PACZUSKI
08-130 Kotuń, Broszków 46
woj. mazowieckie
tel. 25/ 641 43 71
www.kapkappz.pl
e-mail: biuro@galeriapieczywa.pl
XIII EDYCJA

PRODUCENT SERA SWOJSKIEGO
KORYCIŃSKIEGO
AGNIESZKA GREMZA
Szumowo 10, 16-140 Korycin
woj. podlaskie
tel. / faks 85/ 721 93 23, 503 057 016
www.serkorycinski.com
e-mail:gremza@op.pl
VIII EDYCJA
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW DROBIU
„EKO-GRIL”
PREZES ZARZĄDU - ALFRED GŁUSZYŃSKI
ul. Lotników Lewoniewskich 11 A
16-100 Sokółka
woj. podlaskie
tel. 85/ 711 27 44, 85/ 711 23 34
www.ekogril.eu
e-mail: alfred.gluszynski@ekogril.eu
V EDYCJA

20 LAT KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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PPHU „ŁOZA” PRODUKTY DLA DOMU
MIROSŁAW MOCZYDŁOWSKI
Obecnie nie prowadzi działalności
ul. Kruczkowskiego 7
16-001 Juchnowiec Kościelny
ZAKŁAD HODOWLI PSTRĄGA
W ZAPORZE-MYLOF SP. Z O.O.
PREZES DARIUSZ CIEMIŃSKI
Zapora-Mylof 11/1-2, 89-642 Rytel
woj. pomorskie
tel. 52/ 398 51 77
e-mail: biuro@pstrag-mylof.pl
www.pstrag-mylof.pl
XVI EDYCJA
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
„PROTASIEWICZ”
Ejszeryszki 11, 16- 406 Rutka Tartak
woj. podlaskie
tel./faks 87/ 568 70 33, 698 642 542
e-mail: tadeuszprotasiewicz@wp.pl
XIII EDYCJA
FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA
RZEŹNIA DROBIU
ANDRZEJ MIELEWCZYK
ul. Podgórna 3, 83-332 Dzierżążno
woj. pomorskie
tel. 58/ 694 28 15/16
www.mielewczyk.pl
e-mail: kontakt@mielewczyk.pl
VII EDYCJA
PPH „AQUAMAR” OŚRODEK HODOWLI RYB
ŁOSOSIOWATYCH, KARPIOWATYCH I RAKA
PREES TERESA MARCZYŃSKA
Pasieka 2A/2, 77-200 Miastko
woj. pomorskie
tel. 59/ 857 21 43, 59/ 857 36 70
www.aquamar.com.pl
e-mail: aqua@aquamar.com.pl
IV EDYCJA
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE „BAZALT”
ZBIGNIEW HRYNKIEWICZ
ul. Jagiełły 47A, 82-400 Sztum
woj. pomorskie
tel. 55/ 277 15 16, 55/ 277 15 73
www.bazalt-sztum.pl
e-mail: bazalt@bazalt-sztum.pl
I EDYCJA
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„RZEŹNIA MASARNIA SPRZEDAŻ MIĘSA
I WĘDLIN”
NORBERT KAWSKI
ul. Grunwaldzka 64 A, 82-420 Ryjewo
woj. pomorskie
tel. 55/ 277 42 44
www.nkawski.pl
e-mail: marketing@nkawski.pl
VI EDYCJA
USŁUGOWY ZAKŁAD GARNCARSKI
JAROSŁAW ARKUSZYŃSKI
Sokole 18N, 77-323 Polnica
woj. pomorskie
tel. 605 466 604
e-mail: arkuszynscy@gmail.com
II EDYCJA
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ „MADEX”.
PRODUKCJA PRZĘDZY I SZNURKA
LNIANO-KONOPNEGO
MAREK I GRAŻYNA BORKOWSCY
JAROSŁAW I VIOLETTA MAJORKOWSCY
Kościeleczki 10, 82-210 Malbork
woj. pomorskie
tel./faks 55/ 272 20 28
www.
e-mail: biuro@madex.malbork.pl
I EDYCJA
ZAKŁAD PRZEMYSŁU MIĘSNEGO „EUROPA”
STANISŁAW ZIELIŃSKI, ZDZISŁAW ZIELIŃSKI
Zakład w likwidacji
ul. Warszawska 31A, 19-206 Rajgród
„ALEX-POL”
ALOJZY SZCZERBA
ul. Akacjowa 5, Turów, 42-256 Olsztyn
woj. śląskie
tel. 34/ 328 62 60
www.alex-pol.pl
e-mail: biuro@alex-pol.pl
IX EDYCJA
BESKIDZKIE FABRYKI MEBLI SP. Z O.O.
IWONA I ANNA DZIĄĆKO
ul. Piekarska 130, 43-300 Bielsko Biała
woj. śląskie
tel. 33/ 845 60 61, 845 60 63
www.mebloexpo.pl
e-mail: meble@mebloexpo.pl
II EDYCJA

20 LAT KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

„CONSONNI BARTELAK” S.C.
„FOLWARK KAMYK”
HALINA I ZDZISŁAW BARTELAK
Strażacka 38, 42-125 Kamyk k/Częstochowy
woj. śląskie
tel. 34/ 318 39 22
www.consonni.pl
e-mail: folwark@consonni.pl
XIV EDYCJA

ZAKŁAD MIĘSNY „HEMAX”
HENRYK, MAŁGORZATA BLACHLIŃSCY
ul. 27 Stycznia 76
42-584 Dobieszowice
woj. śląskie
tel./faks 32/ 287 61 10, 32/ 287 60 07
www.hemax.com.pl
e-mail: krystyna@hemax.com.pl
VII EDYCJA

KAFLE „TEJA”
ALEKSANDER GNIDZIŃSKI
ul. Kolejowa 6, 34-350 Węgierska Górka
woj. śląskie
tel. 33/ 863 70 07
www.kafleteja.pl
e-mail: kafle@kafleteja.pl
I EDYCJA

ZAKŁADY MIĘSNE „JÓZAN”
ANNA KACZOROWSKA
ul. Zielona 21 , Rzeniszów
42-350 Koziegłowy
woj. śląskie
tel. 34/ 315 02 45
www.jozan.pl
e-mail: jozan2@wp.pl
XIII EDYCJA

POLOK GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW
PREZES SZCZEPAN POLOK
ul. Pszczyńska 117, 43-267 Suszec
woj. śląskie
tel. 32/ 750 55 33
e-mail: info@polokgroup.pl
www.polokgroup.pl
XVI EDYCJA
PPUH KOWALCZYK
HENRYK KOWALCZYK
ul. Śląska 95, Bargły, 42-262 Poczesna
woj. śląskie
tel. 34/ 327 65 65
www.zmkowalczyk.pl
e-mail: ppuh.hkowalczyk@wp.pl
XIV EDYCJA

„VINI” - PIEKARNIA,
PRODUKTY PROZDROWOTNE, WYPIEKI
LILIANA LEHRER-RYCHEL
ul. Kościuszki 107, 42-582 Rogoźnik
woj. śląskie
tel. 32/ 287 70 44, 32/ 287 70 07
e-mail: vini@vini.pl
IV EDYCJA
PRODUKCJA WĘDLIN WIEJSKICH
PIOTR BROŻYNA
Porąbki 111, 26-004 Bieliny
woj. świętokrzyskie
tel. 605 343 361
e-mail: pwwpiotr@wp.pl
XV EDYCJA

„ULTER-SPORT” SP. Z O.O.
BOLESŁAW ŻYWIŃSKI , ZYGMUNT HALAMA
ul. Wyzwolenia 24, 34 – 350 Węgierska Górka
woj. śląskie
tel. 33/ 860 49 50
www.ultersport.de
e-mail: alter@ulter.com.pl
VI EDYCJA

PPHU „DEMAROL ZIELONKI”
MAREK DZIEKAN
Zielonki 2B, 28-131 Solec-Zdrój
woj. świętokrzyskie
tel. / faks 41/ 377 64 32, 501 523 447
www.demarol.pl
e-mail: demarol@wp.pl
VIII EDYCJA

ZAKŁAD DRZEWNY „KUBAJAK” SP. Z O.O.
LESZEK KUBAJAK
Obecnie nie prowadzi działalności
43-470 Istebna 1310
woj. śląskie

PPH SMAKI OGRODU
EDYTA KOT
ul. Kielecka 225, 26-004 Bieliny
woj. świętokrzyskie
tel. 50/ 215 41 74
e-mail: smaki-ogrodu@wp.pl
www.smaki-ogrodu.pl
XVI EDYCJA

20 LAT KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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„ECO-PROGRES” SP. Z.O.O.
WSPÓŁWŁAŚCICIEL IWONA MARCHEWKA
Giże 4, 19-400 Olecko
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 87/ 521 54 17
e-mail: ecoinwest-mazury@wp.pl
XV EDYCJA
GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE
JACEK I BEATA JURGIELEWICZ
Prętki 3, 14-500 Braniewo
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55/ 243 32 10
www.jurgielewicz.com.pl
e-mail: jurgielewicz@jurgielewicz.com.pl
XI EDYCJA
PUH „DIANA” PRODUKCJA PIECZYWA
I WYROBÓW CIASTKARSKICH
MAREK SZABELSKI
ul. Zwycięstwa 36E, 11-710 Piecki
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 89/ 742 13 84, 89/ 742 13 84
www.mszabelski.pl
e-mail: biuro@mszabelski.pl
IV EDYCJA
PUH „DOMINIK”
WIESŁAWA PAWLIKOWSKA
Mierzyn 17, 13-334 Łąkorz
woj. warmińsko-mazurskie
tel./faks 56/ 4745623
www.dominik.pl
e-mail: biuro@dominik.pl
XIII EDYCJA
„SNAILS GARDEN” GOSPODARSTWO ROLNE
CHÓW I HODOWLA ŚLIMAKÓW
GRZEGORZ SKALMOWSKI
Rydzówka 13/2, 14-400 Pasłęk
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 698 388 531
www.snailsgarden.com
e-mail: skalmowski@snailsgarden.com
XIII EDYCJA
TRADYCYJNA WĘDZARNIA WARMIŃSKA
JAROSŁAW, ELŻBIETA I ANNA PAROL
Kaborno 45, 11-030 Purda
woj. warmińsko–mazurskie
tel. 604 886 534
www.parolryby.pl
e-mail: jarek@parolryby.pl
X EDYCJA
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„BOSPAK”
PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TEKTURY
BOGUMIŁ CIESIELSKI
Tarnowski Młyn 65, 62-710 Władysławów
woj. wielkopolskie
tel. 63/ 214 50 71, 607 408 172
www.bospak.pl
e-mail: biuro@bospak.pl
II EDYCJA
FABRYKA MEBLI MIKOŁAJCZYK SP. Z O.O.
DARIUSZ MIKOŁAJCZYK
ul. Słupecka 63, 62-400 Słupca
woj. wielkopolskie
tel. 63/ 274 37 28, 63/ 274 39 47
www.mikolajczyk.com.pl
e-mail: mikolajczyk@mikolajczyk.com.pl
IV EDYCJA
FPH „HART-ROL” PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA
OPAKOWAŃ FOLIOWYCH
JERZY ŻELICHOWSKI
Węgierce 5, 77-416 Tarnówka
woj. wielkopolskie
tel. 67/ 266 42 21, 67/266 49 11
www.hartrol.pl
e-mail: info@hartrol.pl
II EDYCJA
FPH „AGI” PRODUKCJA SMALCU JADALNEGO
SEBASTIAN KONCEWICZ
Krzekotowice 41, 63-830 Pępowo
woj. wielkopolskie
tel. 65/ 573 64 78
faks 65/ 572 79 12
www.agi.com.pl
e-mail: agi@agi.com.pl
III EDYCJA
PIEKARNIA- CIASTKARNIA S.J.
MARIA I PAWEŁ WALENCIAK
Kiełczewo, ul. Kościańska 132
64-000 Kościan
woj. wielkopolskie
tel. 65/ 512 43 86, 511 03 89, 511 73 30
www.walenciak.pl
e-mail: biuro@walenciak.pl
V EDYCJA

20 LAT KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

P.P.H.U. LIWMA ART
PRODUKCJA PAMIĄTEK, UPOMINKÓW
I ZAPROSZEŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH
EMILIA RYCHWALSKA
Mieleszyn 116, 62-212 Mieleszyn
woj. wielkopolskie
tel. 668 249 446
e-mail: kontakt@liwmaart.pl
XV EDYCJA
PPU „ROOF-REED” - SKUP TRZCINY, PRODUKCJA MAT I PŁYT TRZCINOWYCH I WIKLINOWYCH, KRYCIE DACHÓW STRZECHĄ
KRZYSZTOF ŁUKASZEWSKI
Goplana 23, 62-560 Skulsk
woj. wielkopolskie
tel. 63/ 268 25 49, 63/ 268 51 11, 605 617 222
www.roofreed.pl
e-mail: roofreed@poczta.wp.pl
III EDYCJA
PPHU„PROGRESS” PRODUKCJA URZĄDZEŃ
I WYROBÓW DLA PRODUCENTÓW OWOCÓW
JAGODOWYCH
LESZEK SAWICKI
Nowa Wieś Książęca 44, 63-640 Bralin
woj. wielkopolskie
tel. 62/ 781 96 88, 7819610
faks 62/ 782 09 11, 782 85 59
www.zmprogress.pl
e-mail: biuro@zmprogress.pl
IV EDYCJA
PPHU „SKOBROL” PRODUKCJA BIOPALIWA
I OLEJU OPAŁOWEGO
JOLANTA I WŁODZIMIERZ KRZYŻAŃSCY
Skobielice 1, 62-600 Koło
woj. wielkopolskie
tel. 63/ 261 51 20
504 083 697
e-mail: wlodken@poczta.onet.pl
IV EDYCJA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE URUCHOMIENIE PRODUKCJI SOKÓW JABŁKOWYCH
KATARZYNA, TOMASZ REMBOWSCY
Żukowo 12, 64-606 Popówko
woj. wielkopolskie
tel./faks 61/ 297 11 79
www.rembowscy.pl
e-mail: soki@rembowscy.pl
VII EDYCJA

„WRÓBLEWSKI ZOO” PRODUKCJA AKWARIÓW,
TERRARIÓW DLA RYB, PŁAZÓW I GADÓW
ZENON WRÓBLEWSKI
Kałek 4A, 62-513 Krzymów
woj. wielkopolskie
tel. 63/ 241 34 33
www.zoo-land.pl
e-mail: biuro@zoo-land.pl
III EDYCJA
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY „NELTEX” PRODUKCJA BIELIZNY BAWEŁNIANEJ
KORNELIA KOTERAS
Kuszewo 1, 62-285 Popowo Kościelne
woj. wielkopolskie
tel. 61/ 427 88 74, 61/ 427 88 01
www.neltex.pl
e-mail: biuro@neltex.pl
IV EDYCJA
ZAKŁAD WIKLINIARSKI „VIC-ALAM”
LEONARD SKRĘTNY
Obecnie nie prowadzi działalności
ul. Kwiatowa 16, 62-100 Wągrowiec
woj. wielkopolskie
„AGRALEX” - KONSTRUOWANIE I PRODUKCJA
ZAPRAWIAREK DO NASION
ALEKSANDER LUBIŃSKI
78-325 Redło 57
woj. zachodnio-pomorskie
tel. 94/ 365 00 10
www.agralex.pl
e-mail: biuro@ agralex.pl
III EDYCJA
ZPR „MIESZKO” SILVER PEACH
GRAŻYNA MARCINKOWSKA
ul. Przemysłowa 19, 76-150 Darłowo
woj. zachodniopomorskie
tel. 59/ 314 87 24
www. http://zprmieszkosilverperch.com
e-mail: m.marcinkowska@zprmieszko.com
II EDYCJA
FERMA KÓZ „KOZI GRÓDEK”
LIDIA ORDYSIŃSKA
ul. Zielona 4, Wołczkowo
72-003 Dobra
woj. zachodniopomorskie
tel. 91/ 311 31 97, 695 641 013
e-mail: kozigrodek@gmail.com
IX EDYCJA

20 LAT KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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GOSPODARSTWO ROLNE
MAGDALENA I SEBASTIAN PIEKARZ
Kamieniec 4 A, 72-001 Kołbaskowo
woj. zachodniopomorskie
tel. 91/ 466 20 93
www.viva-natura.pl
e-mail: biuro@viva-natura.pl
XI EDYCJA

„WINNICA TURNAU”
ZBIGNIEW TURNAU
Baniewice 115, 74-110 Banie
woj. zachodniopomorskie
tel. 91/ 307 91 31, 608 203 110
e-mail: zwiedzanie@winnicaturnau.pl
www.winnicaturnau.pl
XVII EDYCJA

MIĘSO I WĘDLINY
ZOFIA ZAWROT
ul. Starogrodzka 29, 78-500 Drawsko Pomorskie
woj. zachodniopomorskie
tel. 94/ 36 30 639
www.firmymiesne.pl
e-mail: zawrot@onet.pl
V EDYCJA

WINNICA BONA TERRA
AGNIESZKA TARASZKIEWICZ
Krzyżówki 17, 87-600 Lipno
woj. kujawsko - pomorskie
tel. 513 147 778
e-mail: agnieszka@btwino.pl
www. btwino.pl
XIX EDYCJA

STOLARSTWO
ZDZISŁAW KOCZAN
Bukówko 26, 78-214 Dobrowo
woj. zachodnio-pomorskie
tel. 94/ 311 15 43
www.meblekoczan.pl
e-mail: biuro@ meblekoczan.pl
III EDYCJA

„DZIKI MIÓD”
KRZYSZTOF PIWOWAR
Chwarszczany 5A, 74-407 Chwarszczany
woj. zachodniopomorskie
tel. 514 602 155, 607 626 215
e-mail: dzikimiod@gmail.com
www.dzikimiod.pl
XIX EDYCJA

USŁUGOWY ZAKŁAD KOWALSKI SIANOŻĘTY
LUDWIK MOLCAN
ul. Molechowska 12, 78-111 Ustronie Morskie
woj. zachodnio-pomorskie
tel. 94/ 351 56 26
www.molcan.com.pl
e-mail: biuro@molcan.com.pl
I EDYCJA

„DAKK”
DANUTA NIEDZIELSKA
ul. Hanki Lewandowicz 5,
26 - 930 Garbatka Letnisko
woj. mazowieckie
tel. 504 060 717
e-mail: dakk.niedzielska@gmail.com
www.dakk.com.pl
XVIII EDYCJA

GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE
DOROTA I JERZY MOŃ
Krupe 164, 22-302 Siennica Nadolna
woj. lubelskie
tel. 82/ 577 24 71, 501 560 439
e-mail: jerzy568@wp.pl
XVII EDYCJA
KRESOWE PIERNIKI
ANNA RYMKIEWICZ
Żuków 11 A, 22-200 Włodawa
woj. lubelskie
tel. 692 598 188
e-mail: kresowe.pierniki@gmail.com
XIX EDYCJA
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„AGRO-TOM”
TOMASZ KANIEWSKI
ul. Błonie 46, 63 - 860 Pogorzela
woj. wielkopolskie
tel. 697 621 349
e-mail: biuro@agro-tom.eu
www.agro-tom.eu
XVIII EDYCJA
„FOLWARK WĄSOWO”
PIOTR WIEŁA
ul.Poznańska 2, 64 - 316 Kuślin
woj. wielkopolskie
tel. 61/ 447 29 24
e-mail: folwark@folwarkwasowo.pl
www.folwarkwasowo.pl
XVIII EDYCJA

20 LAT KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

„TRAFNE ZIÓŁKO”
EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO ROLNE
KAROLINA MIELNIK
Dębowiec 3, 64 - 410 Sieraków
woj. wielkopolskie
tel. 727 908 536
e-mail: karolina.mielnik@poczta.onet.pl
www.trafneziolko.wordpress.com
XVIII EDYCJA

„BIALCON”
BARBARA CHWESIUK
MANUFAKTURA CIELEŚNICA
Cieleśnica 22, 21-504 Rokitno
woj. podlaskie
tel. 607 329 727
e-mail: manufaktura@cielesnica.com
www.manufakturacielesnica.com
XVII EDYCJA

„PORA J” - ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG
KOMUNALNYCH, „ŚWIAT ROŚLIN” - GOSPODARSTWO OGRODNICZE
WAWRZYNIEC ZIELIŃSKI
Oś. Bermudy 67, 66 - 400 Wawrów
woj. lubuskie
tel. 601 736 007
e-mail: w.zielinski@porajgorzow.pl
XVIII EDYCJA

„PSTRĄG OJCOWSKI”
MAGDALENA WĘGIEL
Przybysławice 84, 32 - 046 Minoga
woj. małopolskie
tel. 664 038 672
e-mail: biuro@pstragojcowski.pl
www.pstragojcowski.pl
XVIII EDYCJA

PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH
MICHAŁ MICHALAK
Szarbia Zwierzyniecka 2A, 28 - 530 Skalbmierz
woj. świętokrzyskie
tel. 501 743 994
e-mail: biuro@michalak.co
www.michalak.co
XVIII EDYCJA

PARKUR SP. Z O.O.
ROMAN PARA - PREZES ZARZĄDU
JÓZEF KURUC - WICEPREZES ZARZĄDU
Mochnaczka Wyżna 56, 33-383 Tylicz
woj. małopolskie
tel. 18/ 442 10 24
e-mail: biuro@kroplakrynicy.pl
www.kroplakrynicy.pl
XVII EDYCJA

AURORE STRAPART BROWAR
AURORE STRAPART
ul. Zamkowa 1, Kurozwęki
28-200 Staszów
woj. świętokrzyskie
tel. 15/866 74 09
e-mail: biuro@browarpopiel.pl
www.browarpopiel.pl
XIX EDYCJA

M.PELCZAR CHOCOLATIER
MIROSŁAW PELCZAR, ANNA PELCZAR
ul. Rynek 18, 38-420 Korczyna
woj. podkarpackie
tel. 605 577 749
e-mail: biuro@mpelczar.pl
www.mpelczar.pl
XIX EDYCJA

„OLEJOWY RAJ”
KAMILA ZUBRYCKA-SOBOLEWSKA
ul. Przemysłowa 1, 16 - 010 Wasilków
woj. podlaskie
tel. 602 690 011
e-mail: k.zubrycka@olejowyraj.pl
www.olejowyraj.pl
XVIII EDYCJA

INWEST-CAD
PAWEŁ KOTOWICZ
ul. Cmentarna 25, 42-152 Wilkowiecko
woj. śląskie
tel. 512 010 669
e-mail: inwestcad@poczta.fm
XIX EDYCJA
GOSPODARSTWO ROLNE
ADAM BĘDKOWSKI
ul. Myśliwska 1, Pińczyce
42-350 Koziegłowy
woj. śląskie
tel. 504 922 970
e-mail: pibedko@poczta.onet.pl
XIX EDYCJA
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„WAŃCZYKÓWKA”
LUCYNA WAŃCZYK
ul. Świętej Anny 9, 58-405 Krzeszów
woj. dolnośląskie
tel. 75/742 30 76, 509 051 522
e-mail: biuro@wanczykowka.pl
www.wanczykowka.com
XIX EDYCJA
SERY KOSIŃSCY
DARIA KOSIŃSKA
Siedlnica 1 CA, 67-400 Wschowa
woj. lubuskie
tel. 726 352 515
e-mail: sery.kosinscy@gmail.com
XX EDYCJA
INDYWIDUALNE GOSPODARSTWO ROLNE
„DYNIOWY ZAKĄTEK”
MICHAŁ I JOANNA STARAK
Olszany 171, 58-150 Strzegom
woj. dolnośląskie
tel. 603 168 653
e-mail: mstarak@wp.pl
www.Facebook/Dyniowy Zakątek
XX EDYCJA

PRZETWÓRSTWO MIĘSNE „PŁATEK”
JANUSZ I MARZENA ZALARSCY
Nowa Wieś Szlachecka
ul. Gościniec 4, 32-060 Liszki
woj. małopolskie
tel. 782 702 583
e-mail: biuro_platek@poczta.fm
www.masarniaplatek.pl
XX EDYCJA
JURAJSKI KOZIOŁEK
BOGUSŁAW KUTYBA
ul. Kopalniana 2, 42-360 Jastrząb
woj. śląskie
tel. 609 187 507
e-mail: jurajskikoziolek@gmail.com
www.jurajski-koziolek.pl
XX EDYCJA
GOSPODARSTWO ROLNE
EWA I GRZEGORZ WRÓBLEWSCY
Dąbrowskie 23, 19-400 Olecko
woj. warmińsko -mazurskie
tel. 505 024 349
e-mail: kamilex-88@o2.pl
XX EDYCJA

GOSPODARSTWO ROLNE ZAKŁAD
ILONA MICHALAK
Kuchary Borowe 36, 62-570 Rychwał
woj. wielkopolskie
tel. 609 763 440
e-mail: ilona.michalak.8@o2.pl
www.Facebook/serownia.kuchary
XX EDYCJA
ROLNICZY HANDEL DETALICZNY
PIOTR TAŃSKI
Mysłaków 68 A, 58-124 Marcinowice
woj. dolnośląskie
tel. 601 996 889
e-mail: piotrtanski@op.pl
XX EDYCJA
ALNEA SP. Z O.O.
KRZYSZTOF KAMIŃSKI
ul. Piaskowa 7, 11-034 Stawiguda
woj. warmińsko -mazurskie
tel. 509 800 201
e-mail: krzysztof.kaminski@alnea.pl
www.alnea.pl
XX EDYCJA
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USŁUGI
AS ZDANOWICZ SP. Z O.O.
ANNA ZDANOWICZ
Stara Białka 22, 58-420 Lubawka
woj. dolnośląskie
tel. 516 121 020
e-mail: kontakt@dwadeby.pl
www.karczma.dwadeby.pl
XVI EDYCJA
FABRYKA WIKLINY S. C.
ZYGMUNT BABIARZ, BRONISŁAW JACH
Cieśle 26 A, 56-400 Oleśnica
woj. dolnośląskie
tel. 71/ 398 46 80, 71/ 315 40 06
www.wiklina-bz.com.pl
e-mail: biuro@wiklina-bz.com.pl
VI EDYCJA
„HEFAJSTOS” ŚLUSARSTWO-KOWALSTWO
WOJCIECH NAKWASIŃSKI
57-314 Szalejów Dolny 59
woj. dolnośląskie
tel. 501 660 630
www.hefajstos.eu
e-mail: centrala@hefajstos.eu
III EDYCJA
ŁOWISKO „CHOCIESZÓW”
PIOTR ABRAMOWICZ
Chocieszów 26
57-320 Polanica Zdrój
woj. dolnośląskie
tel. 74/ 869 02 59
www.fishster.pl/lowiska/lowisko-chocieszow-255/
e-mail: violetta.abramowicz@gmail.com
III EDYCJA
„NATUROTERAPIA”
OŚRODEK MEDYCYNY NATURALNEJ
GRZEGORZ JĘDRKOWIAK
ul. Traugutta 3 A, 57-250 Złoty Stok
woj. dolnośląskie
tel. 74/ 817 54 95, 74/ 817 50 04
www.naturoterapia.dormire.pl
e-mail: naturoterapia@wp.pl
VI EDYCJA

PPHU „ARTYSTYCZNE TKACTWO RĘCZNE”
ZBIGNIEW BIAŁAS
ul. Zielona 12, 58-400 Kamienna Góra
woj. dolnośląskie
tel. 75/ 744 63 94
e-mail: art.tkactwo@wp.pl
III EDYCJA
USŁUGI KAMIENIARSKIE
DOROTA I ROBERT WALASEK
ul. Spółdzielcza 1, 24-123 Janowiec
woj. lubelskie
tel: 81/ 887 88 33
e-mail: walasek.wama@gmail.com
XI EDYCJA
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY
„WIJMAR” PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WYROBÓW
SPORTOWYCH
WIESŁAWA I JÓZEF RYBIAŁEK
ul. Bydgoska 9, 86-060 Nowa Wieś Wielka
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52/ 381 24 83
www.wijmar.pl
e-mail: wijmar@wijmar.pl
III EDYCJA
BEMAROL
BEATA I MACIEJ PRZYBYLSCY
Szostka 13, 88-200 Radziejów
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 793 724 455
e-mail: ulmik@onet.pl
www.bemarol.pl
XVII EDYCJA
ZAKŁAD KRAWIECKI
RENATA MAŻUL
ul. Daszyńskiego 8, 58-533 Mysłakowice
woj. dolnośląskie
tel. 75/ 713 17 77
www.lenmr.pl
e-mail: contact@lenmr.com
X EDYCJA
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MEDIMAS BIELAWY CENTRUM
REHABILITACYJNO - WYPOCZYNKOWE
MAGDALENA GORAL
Bielawy 11, 87-214 Płużnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 731 773 262
e-mail: medimas@wp.pl
www.medimasbielawy.pl
XVII EDYCJA
„NADGOPLAŃSKA KOMUNIKACJA
AUTOBUSOWA”
GRZEGORZ ARENT
ul. Włocławska 48, 88-153 Kruszwica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52/ 567 42 15, 504 237 087
www.nkakruszwica.pl
e-mail: nka-kruszwica@wp.pl
IX EDYCJA
PUH ZAKŁAD STOLARSKI
MARIAN I JANUSZ ZABROCCY S.C.
Okoniny Nadjeziorne 14, 89-530 Śliwice
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52/ 334 03 69
www.zabroccy.pl
e-mail: marian@zabroccy.pl
III EDYCJA
„BRENAL” SP. Z O.O.
JANUSZ SPIERZAK
Krupiec 77, 22-302 Siennica Nadolna
woj. lubelskie
tel. 82/ 577 00 71
www.brenal.com
e-mail: brenal@brenal.com
XIV EDYCJA
DOM MISJONARZY OBLATÓW MARYI NIEPOKALANEJ W KODNIU.
DOM PIELGRZYMA W KODNIU
O. JÓZEF CZERNECKI OMI
ul. Rynek 1, 21-509 Kodeń
woj. lubelskie
tel. 83/ 375 41 20, faks 83/ 375 41 92
www.koden.com.pl
e-mail: oblaci@koden.com.pl
XII EDYCJA
„SERWIS ROWEROWY - ROWERY”
ANDRZEJ FILIP
Obecnie nie prowadzi działalności
Marynin 74 A, 21-030 Motycz
woj. lubelskie
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„STAJNIA MAKOSZKA” OŚRODEK JEŹDZIECKI
IWONA I WOJCIECH BEDNARSCY
Dębowa Kłoda, 21-212 Makoszka
woj. lubelskie
tel. 83/ 355 74 30
www.makoszka.pl
e-mail: makoszka@vp.pl
III EDYCJA
„ZAJAZD DROB”
MARIA I RYSZARD DROB
ul. Lubelska 4a, 22-234 Urszulin,
woj. lubelskie
tel. 82/ 57 13 116
www.zajazddrob.pl
e-mail: maria.drob@gmail.com
IX EDYCJA
FIRMA „WAGNER 3D”
TRÓJWYMIAROWE OBIEKTY REKLAMOWE
ŁUKASZ WAGNER
ul. Antolin 5, 97-225 Ujazd
woj. łódzkie
tel. 669 828 900
www.mikrokosmos.edu.pl
e-mail: mikrokosmos@mikrokosmos.edu.pl
XIII EDYCJA
J&B AUTO SERWIS - RECYKLING SP.J.
RECYKLING OPON POUŻYTKOWYCH
JACEK I BOŻENA CHMIELINA
Bobrówko 1, 66-510 Bobrówko
woj. lubuskie
tel. 68/ 763 52 43
www.jbrecykling.pl
e-mail: mkorkus@jbrecykling.pl
II EDYCJA
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
USŁUGI TRANSPORTOWE,
PRODUKCJA SZASZŁYKÓW
MIECZYSŁAW CIEĆWIERA
ul. Poznańska 18, Dąbrówka Wlkp.
66-210 Zbąszynek
woj. lubuskie
tel. 68/ 384 02 14
www.szaszlykilubuskie.pl
e-mail: szaszlyk2000@op.pl
VI EDYCJA
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ZAKŁAD USŁUG MECHANICZNYCH
BARTŁOMIEJ SULKOWSKI
Małochwiej Mały 55, 22-300 Krasnystaw
woj. lubelskie
tel. 507 072 813, 501 569 002
e-mail: b.sulkowski@nierdzewni.pl
www.nierdzewni.eu
XVI EDYCJA
GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW I OWOCÓW
„AURA” SP. Z O.O.
PREZES ELEONORA KAPUSTA
ul. Dworcowa 52/54/56, 99-319 Dobrzelin
woj. łódzkie
tel. 24/ 285 10 44
XI EDYCJA
PRYWATNY DOM OPIEKI „ZACISZE” SP. Z O. O.
EWA JĘDRZEJEWSKA
Łaznowska Wola, 97-221 Rokiciny
ul. Południowa 29
woj. łódzkie
tel./faks 44/ 719 50 34
www.domopieki.com.pl
e-mail: d.o.zacisze@wp.pl
I EDYCJA
„ODROLNIKA.PL”
JAN CZAJA
33-115 Janowice 31
woj. małopolskie
tel. 608 424 660
www.odrolnika.pl
e-mail: grakh@poczta.onet.pl
XI EDYCJA
MAŁA ELEKTROWNIA WODNA, FABRYKA
PRĄDU
BOGDAN DAMS
ul. Ateńska 10 lok. 2, 03-978 Warszawa
tel. 22/617 18 46
Adres przedsięwzięcia:
Jaz piętrzący na rzece Radomce
26-631 Goryń
woj. mazowieckie
tel. 722 148 136
www.dobraenergia.info
e-mail: biuro@dobraenergia.info
XIII EDYCJA

„SUN-SAD” SP. Z O.O. - SORTOWANIE, PAKOWANIE I DYSTRYBUCJA OWOCÓW I WARZYW.
SŁAWOMIR KĘDZIERSKI
ul. Grójecka 7, Nowe Grobice
05-650 Chynów
woj. mazowieckie
tel. 48/ 661 50 84
www.sunsad.pl
e-mail: sunsad@sunsad.pl
I EDYCJA
SUSZARNIA WARZYW I OWOCÓW „SYS”
MARIAN SYSIAK
ul. Bobrowiecka 34 A, 05-502 Kamionka
woj. mazowieckie
tel. 22/ 757 40 88
www.sysiak.pl
e-mail: biuro@sysiak.pl
IX EDYCJA
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
IM. ŚW. OJCA PIO
ELŻBIETA TOMCZYK I ELŻBIETA KRÓWKA
Rożniaty 17 A, 39-340 Padew Narodowa
woj. podkarpackie
tel. 15/ 811 93 82
www.rozniaty.pl
e-mail: zaporozniaty@poczta.onet.pl
VI EDYCJA
USŁUGOWA TŁOCZNIA SOKÓW
„SAD NA ZAPIECKACH”
TOMASZ BIEŃKOWSKI
Zapiecki 5, 05-180 Pomiechówek
woj. mazowieckie
tel. 506 671 466
e-mail: sadnazapieckach@gmail.com
www.sadnazapieckach.pl
XVI EDYCJA
„ABIES” KUCZYŃSCY S. C.
DANUTA KUCZYŃSKA I MARCIN KUCZYŃSKI
Miecze 26, 19-206 Rajgród
woj. podlaskie
tel. 86/ 273 41 16
www.abies.net.pl
e-mail: abies@abies.net.pl
IX EDYCJA
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SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH
W RADZIŁOWIE
PREZES - WIESŁAW MORDASIEWICZ
ul. Karwowska 19 A, 19-213 Radziłów
woj. podlaskie
tel. 86 / 273 60 68
e-mail: sur.radzilow@wp.pl
X EDYCJA
DRUKARNIA OFFSETOWA.
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
JERZY MAŁYSZ
43-436 Górki Wielkie 842
woj. śląskie
tel. 33/ 853 92 22
www.malyszdruk.pl
e-mail: malysz@malyszdruk.pl
VI EDYCJA
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW
KLIMOWICZ SP. Z O.O.
PREZES ZARZĄDU ZBIGNIEW KLIMOWICZ
ul. Pniowska 2, Paczyna
44-120 Pyskowice
woj. śląskie
tel. 32/ 233 40 90
www.klimowicz.pl
e-mail: biuro@klimowicz.pl
XIV EDYCJA
KANCELARIA EKONOMICZNA
CZESŁAW NOWAK, EDYTA SIKORA
ul. Przemysłowa 16, 34-350 Węgierska Górka
woj. śląskie
tel. 33/ 860 49 10, 33/ 860 49 40
www.kancelariaekonomiczna.pl
e-mail: kancelaria@kancelariaekonomiczna.pl
IV EDYCJA
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKUŃCZO -LECZNICZY „ZŁOTA JESIEŃ”
AGNIESZKA PĘKALSKA
ul. Olsztyńska 37, Zaborze, 42-310 Żarki
woj. śląskie
tel. 34/ 3148 252
www.zlota-jesien.com.pl
e-mail: zlotajesien@vp.pl
IX EDYCJA
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NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ „PRIMUS”
HALINA FRĄCZEK
ul. Szkolna 12, 42-470 Brudzowice
woj. śląskie
tel.. 32/ 674 12 27
www.nzozprimus.pl
e-mail: nzozprimus@go2.pl
VII EDYCJA
PPHU POL-TRANS, CATERING,
EKSPORT-IMPORT
ALFREDA PERCZAK
ul. Osiedle 166, 42-463 Mierzęcice
woj. śląskie
tel. 323 801 144
www.cateringam.pl
e-mail: poltrans@cateringam.pl
XI EDYCJA
TRAVEL – BUS
ROBERT DZIEWIT
34-324 Lipowa 121
woj. śląskie
tel. 607 437 870
www.travel-bus.pl
e-mail: biuro@travelbus.pl
XII EDYCJA
USŁUGI STRZECHARSKIE „COM-DACH”
IMPORT-EXPORT
MARIAN JAMROZIK
Podlesie 187, 42-235 Lelów
woj. śląskie
tel./faks 34/ 325 80 63
e-mail: biuro@com-dach.pl
www.com-dach.pl
X EDYCJA
„WENA” DOM WESELNY
TADEUSZ ŻYŁA
ul. Folwarczna 2, 43-410 Kończyce Małe
woj. śląskie
tel. 32/ 469 35 62, 511 996 500
www.wena-wesela.pl
e-mail: domweselny.wena@o2.pl
III EDYCJA
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CENTRUM SZKOLENIA WIELOZAWODOWEGO
„AUTOMIX”
WIESŁAW BARAŃSKI
Sudół 103 a
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie
tel. 41/ 386 55 04, 602 177 758
e-mail: wb103a@wp.pl
XIII EDYCJA

IŁAWSKIE STOWARZYSZENIE
PRODUCENTÓW GĘSI
PREZES ZARZĄDU KRYSTYNA ZIEJEWSKA
Szwarcenowo 29P, 13-340 Biskupiec
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 728 484 872
e-mail: marpol6@interia.pl
XV EDYCJA

„JORGE GROUP” POLSKA OŚRODEK
KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWY
„DWÓR W ODONOWIE”
MAREK POSTAWKA
Odonów 2, 28-500 Kazimierza Wielka
woj. świętokrzyskie
tel. 12/ 630 98 40, 609 100 102
www.odonow.com
e-mail: imprezy@odonow.com
XIII EDYCJA

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH „DRZEWKO”
KATARZYNA LUBERA
ul. Lipowa 6/6, 11-420 Srokowo
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 602 276 340
e-mail: zuldrzewko@tlen.pl
X EDYCJA

HANDEL TRANSPORT USŁUGI EXPORT
GRUPA SADOWNICZA „OWOC SANDOMIERSKI” -IMPORT ZAJAZD „POD PIĘKNĄ GÓRĄ”
PREZES ZARZĄDU LESZEK BĄK
ANNA RUDZIEWICZ
Bilcza 48A, 27-641 Obrazów
Konikowo 11, 19-500 Gołdap
woj. świętokrzyskie
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 725 499 000
tel. 87/ 615 49 43
www.owocsandomierski.pl
www.zajazd-rudziewicz.pl
e-mail: handel@owocsandomierski.pl
e-mail: recepcja@zajazd-rudziewicz.pl
XIII EDYCJA
XIV EDYCJA

MALINOWE HOTELE SP. Z O.O.
TOMASZ KALETA, GRZEGORZ MADEJSKI
ul. Partyzantów 18, 28-131 Solec Zdrój
woj. świętokrzyskie
tel. 41/ 377 65 65
www.basenymineralne.pl
e-mail: recepcja@basenymineralne.pl
XIV EDYCJA
PARK ROZRYWKI I MINIATUR „SABAT KRAJNO”
ZENON DAŃDA
Krajno Zagórze 43C, 26-008 Górno
woj. świętokrzyskie
tel. 41/ 312 77 11
www.sabatkrajno.pl
e-mail: osrodek@sabatkrajno.pl
XIV EDYCJA

GABINET KOSMETYCZNY „FOR YOU”
KATARZYNA ŁABĘDA
ul. Farna 22, 64-030 Śmigiel
woj. wielkopolskie
tel. 65/ 518 86 44
www.foryou.info.pl
e-mail: gabinet@foryou.info.pl
X EDYCJA
POMORSKI OGRÓD EDUKACYJNY, AKADEMIA
EKOLOGICZNA, DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
GRAŻYNA ZYBER
Włoki 23, 76-024 Świeszyno
woj. zachodnio-pomorskie
tel. /faks 94/ 316 14 12
e-mail: grazynazyber@poczta.fm
III EDYCJA
PPHU „HORTULUS”
IWONA BIGOŃSKA
76-038 Dobrzyca 76
woj. zachodniopomorskie
tel. 94 / 318 13 18
www. hortulus.com.pl
e-mail: biuro@hortulus.com.pl
X EDYCJA
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TRANSPORT AUTOKAROWY
MARIAN CABAN
Stara Rudnica 37 C, 74-520 Stara Rudnica
woj. zachodniopomorskie
tel. 91/ 414 49 28, 608 708 498
II EDYCJA
„ZAJAZD TUSINEK”
GRZEGORZ WINIAREK
ul. Kolonia 2, 12-114 Rozogi
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 89/722 60 39, 69/ 722 65 90, 602 582 422
e-mail: tusinek@tusinek.com.pl
www.tusinek.com.pl
XVII EDYCJA
FHU „MARYLLA”
MARIA KOSTUCH
ul. Wichrowe Wzgórze 13, 83-333 Chmielno
woj. pomorskie
tel. 537 350 000
e-mail: biuro@wichrowe.info
www.wichrowe.info
XVII EDYCJA
FUNDACJA „WRÓĆ”
MACIEJ WŁODARSKI
ul. Gdańska 1, Jantar
82-103 Stegna
woj. pomorskie
tel. 55/247 90 13, 668 269 807
e-mail: biuro@fundacjawroc.pl
www.fundacjawroc.pl
XVII EDYCJA
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
MAGDALENA SŁOMIŃSKA - KIEROWNIK
ul. Lubuska 90, 66 - 446 Deszczno
woj. lubuskie
tel. 95 728 76 52
e-mail: gmina@deszczno.pl
www.deszczno.pl
XVIII EDYCJA
„WELSKI HEALTH & HAPPINESS CENTER”
ALOHA SP. Z O.O.
BOŻENA I ANDRZEJ DANILUK
Cibórz 1C, 13 - 230 Lidzbark
woj. warmińsko - mazurskie
tel. 503 015 686
e-mail: info@welski.pl
www.welski.pl
XVIII EDYCJA
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CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE
„ZBYSZKO”
ZBIGNIEW KRUK
Wiączyń Dolny 58A, 92 - 701 Nowosolna
woj. łódzkie
tel. 697 870 028
e-mail: biuro@centrumzbyszko.com.pl
www.centrumzbyszko.com.pl
XVIII EDYCJA
RESTAURACJA „BOCIANIE GNIAZDO”
JUSTYNA KASIŃSKA
Zalesie 5, 97-512 Kodrąb
woj. łódzkie
tel. 697 593 835
e-mail: biuro@bocianiegniazdo.eu
www.bocianiegniazdo.eu
XIX EDYCJA
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PRZYSTAŃ”
BARBARA MIĄSKO
Raciechowice 140, 32-415 Raciechowice
woj. małopolskie
tel. 885 010 191
e-mail:spoldzielniaprzystan@interia.pl
wwwspprzystan.pl
XIX EDYCJA
NZOZ OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ
EWA PELC
ul. Cicha 12, 37 – 470 Zaklików
woj. podkarpackie
tel. 694 409 044
e-mail: pelcewa@poczta.onet.pl
XVIII EDYCJA
STOWARZYSZENIE „DOBRY DOM”
MAREK PIECHUTA
ul. Plac Dworcowy 1, 37-300 Leżajsk
ul. Łukasiewicza 3a, 37-310 Nowa Sarzyna
woj. podkarpackie
tel. 506 804 567
e-mail: biuro@dobrydom.org
www.dobrydom.org
XIX EDYCJA
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STRZELECKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
JOANNA KAŁUŻA
ul. Kardynała Wyszyńskiego 10,
47-100 Strzelce Opolskie
woj. opolskie
tel. 774 613 940
e-mail: info@spoldzielniastrzelce.pl
www.spoldzielniastrzelce.pl
XIX EDYCJA
WINNICA WIDOKOWA
MONIKA I KRZYSZTOF STANISŁAWCZYK
Kombornia 802b, 38-420 Korczyna
woj. podkarpackie
tel. 501 743 251
e-mail: winnica.widokowa@gmail.com
www.winnicawidokowa.pl
XX EDYCJA
„TEZI” GABINET WETERYNARYJNY
ŁUKASZ PACZEWSKI
ul. Warszawska 101, 05-190 Nasielsk
woj. mazowieckie
tel. 606 815 361
e-mail: paczewski@gmail.com
www.prima-vera.pl
XX EDYCJA
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TURYSTYKA
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
„CICHA WODA”
SZYMON BALAK
Lasocin 1, 58-250 Pieszyce
woj. dolnośląskie
tel. 74/ 836 97 84, 607 719 904
www.cichawoda.pl, www.agrinpol.pl/cichawoda
e-mail: info@cichawoda.pl
XII EDYCJA
OŚRODEK REKREACYJNY
„PRZYSTAŃ NAD STAWAMI”
MARIAN WOJCIECHOWICZ
ul. Stawowa 9, 58-533 Mysłakowice
woj. dolnośląskie
tel. 75/ 767 66 61, 602 824 588
www.przystan.eu
e-mail: rezydencjaprzystan@gmail.com
III EDYCJA
„WESTERN CITY”
MIASTECZKO WESTERNOWE POD ŚNIEŻKĄ
JERZY POKÓJ
ul. Nad Łomnicą 1a
Ścięgny k /Karpacza, 58-540 Miłków
woj. dolnośląskie
tel./faks 75/ 761 95 60
www.western.com.pl
e-mail: karpacz@western.com.pl
XIII EDYCJA
„HOTEL HOLLAND” MAMINEX SP. J.
OBECNIE HOTEL RESTAURACJA ZDROJEWO
KRYSTYNA I JOHANES VAN GIJLSWIK
Zdrojewo 99, 86-170 Nowe
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52/ 332 80 67; faks 52 / 332 75 56
www.zdrojewohotel.pl
e-mail: info@zdrojewohotel.pl
II EDYCJA
VILLA GRETA
EWELINA ROZPĘDOWSKA
Dobków 59, 59-540 Świerzawa
woj. dolnośląskie
tel. 75/ 713 44 53
www.villagreta.pl
e-mail: ewelina@villagreta.pl
XV EDYCJA
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ZAGRODA TURYSTYCZNA „ŚLĘŻAŃSKI MŁYN”
MARIA POLLAK
Szczepanów 30, 58-124 Marcinowice
woj. dolnośląskie
tel./faks 74/ 850 77 09
www.slezanskimlyn.wroc.pl
e-mail: kontakt@slezanskimlyn.wroc.pl
XI EDYCJA
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
„SIEDLISKO”
KRYSTYNA GAŁECKA
Osiny 28, 86-170 Nowe n/Wisłą
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 606 362 085
www.twojesiedlisko.pl
e-mail: biuro@twojesiedlisko.pl
V EDYCJA
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
„DWOREK WYMYSŁOWO”
JOANNA KŁODZIŃSKA – SZEWCZENKO
JAN KŁODZIŃSKI
Wymysłowo 1, 89-500 Tuchola
woj. kujawsko - pomorskie
tel. 52/ 334 32 19; 698 153 058
e-mail: asia@borytucholskie.pl
www.dworekwymyslowo.pl
XVI EDYCJA
„AGRO-BUD”. PENSJONAT „SOSNOWE ZACISZE”
BOGDAN I LUCYNA KOZYRA
ul. Długa 28, 22-672 Susiec
woj. lubelskie
tel. 84/ 665 45 55, 607 230 630
www.sosnowe-zacisze.pl
e-mail: recepcja@sosnowe-zacisze.pl
XIII EDYCJA
PENSJONAT „UROCZYSKO ZABOREK”
LUCYNA I ARKADIUSZ OKONIOWIE
Kolonia 28, 21-505 Janów Podlaski
woj. lubelskie
tel. 83/ 341 30 68
e-mail: pensjonat@zaborek.com.pl
www.zaborek.com.pl
XV EDYCJA
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REGIONALNA KARCZMA POLESKA
ANTONI KOBIELAS, WOJCIECH SAWOSZ
Kołacze 120, 22-244 Stary Burs
woj. lubelskie
tel. 82/ 560 62 88
e-mail: karczmapoleska@vp.pl
VII EDYCJA
„ZAGRODA POLESKA”
JANINA ARMACIŃSKA
Obecnie nie prowadzi działalności
Sosnowica Dwór 11/4, 21-230 Sosnowica
woj. lubelskie
BUKOWIAŃSKIE TOWARZYSTWO GEOTERMALNE SP. Z O.O.
PREZES ZARZĄDU - PIOTR KUCHTA
ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska
woj. małopolskie
tel. 18 / 202 00 70
www.termabialka.pl
e-mail: biuro@termabukowina.pl
X EDYCJA
„DWÓR KOŁACINEK” UTWORZENIE PARKU
JURAJSKO-BOTANICZNEGO „DINOPARK”
WOJCIECH WĘGRZYNOWSKI
Kołacinek 21
95-061 Dmosin
woj. łódzkie
tel. 46/ 874 76 86, 693 450 190
www.dino-park.pl
e-mail: centrala@dino-park.pl
VIII EDYCJA
PAŁAC WĘŻYKÓW W PASZKÓWCE
JAN OLEKSY
34-113 Paszkówka 37
woj. małopolskie
tel. 33/ 872 38 00
www.paszkowka.pl
e-mail: palace@paszkowka.pl
I EDYCJA
PENSJONAT „RAMIS”
IRENA I ROMAN SULICZ
38-316 Wysowa 62
woj. małopolskie
tel. 18/ 35 32 174, 782 976 478
www.ramis.pl
e-mail:ramis@ramis.pl
III EDYCJA

PRYWATNY OŚRODEK
WYPOCZYNKOWO–SPORTOWY „BANIA”
JANINA I JÓZEF DZIUBASIK
ul. Środkowa 181
34-405 Białka Tatrzańska
woj. małopolskie
tel. 18/ 265 41 63
www.bialkatatrzanska.pl
e-mail: bania@bania.pl
I EDYCJA
BOJARSKI GOŚCINIEC
EUGENIUSZ OSTAPCZUK
ul. Ogrodowa 28, 17-220 Narewka
woj. podlaskie
tel. 606 264 022
www.bojarskigosciniec.pl
e-mail: bojarski.gościniec@gmail.com
XII EDYCJA
GOSPODARSTWO ROLNE
PIOTR ŁUKASZEWICZ
Oszkinie 42, 16-515 Puńsk
woj. podlaskie
tel. 87/51 61 235, 603 977 637
e-mail: trankste@o2.pl
XI EDYCJA
PRZEDSIĘBIORSTWO „BANGA”
ALBIN SZUSZCZEWICZ
Oszkinie 41, 16-515 Puńsk
woj. podlaskie
tel. 87/ 516 12 42, 87/ 516 17 12,
faks 87/ 516 12 42
www.silaine.com
e-mail: centrumsilaine@gmail.com
VII EDYCJA
GOŚCINIEC KUKLE
JERZY SEWASTYNOWICZ
Posejnele 22, 16-506 Giby
woj. podlaskie
tel. 87/ 516 52 95, 87/ 516 21 31
www.kukle.eu
e-mail: kukle.eu@gmail.com
IV EDYCJA
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„TAX” S.C.
WŁADYSŁAW RUTKIEWICZ-NIKOROWICZ,
JAKUB RUTKIEWICZ, MARTA RUTKIEWICZ
Runowo 23, 76-230 Potęgowo
woj. pomorskie
tel. 59/ 811 51 49
e-mail: biuro@runowo.pl
www.runowo.pl
XV EDYCJA

KOMPLEKS REKREACYJNY
„SIELSKO NA WYGODZIE”
MARCIN KAŁKA
Wygoda 16A, 28-313 Imielno
woj. świętokrzyskie
tel. 531 090 090
e-mail: biuro@sielskonawygodzie.eu
www.sielskonawygodzie.pl
XV EDYCJA

PENSJONAT POD LIPAMI SP. Z O.O.
JUSTYNA I MATEUSZ GOROL
ul. Rolnicza 5, 42-289 Woźniki
woj. śląskie
tel. 505 555 063, 501 628 194
e-mail: biuro@pensjonat-podlipami.pl
www.pensjonat-podlipami.pl
XVI EDYCJA

„JESIONOWY DWOREK”
GRZEGORZ I TERESA WÓJCICCY
Kotki-Budy Duże 128, 28-100 Busko-Zdrój
woj. świętokrzyskie
tel. 503 327 085, 781 431 735
e-mail: jesionowydworek@gmail.com
www.jesionowydworek.pl
XVI EDYCJA

„POL –ITAL” SP. Z O. O.
DZIAŁALNOŚĆ HOTELARSKA
I GASTRONOMICZNA
URSZULA JĘDRUSIŃSKA
ul. Orle Gniazdo 20, 42-421 Włodowice Hucisko
woj. śląskie
tel./faks 34/ 321 73 77
www.orlegniazdo.pl
e-mail: info@orlegniazdo.pl
V EDYCJA

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
„EKO-ART
JÓZEF CHARYTONIUK
Wilczyny 7, 11-420 Srokowo
woj. warmińsko-mazurskie
www.agrinpol.pl/chrytoniuk_wilczyny
e-mail: jozefcharytoniuk@wp.pl
IV EDYCJA

USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNE
ANDRZEJ PIELICHOWSKI
ul. Za torem 12, 34-350 Węgierska Górka
woj. śląskie
tel. 33/ 86 40 540, 663 465 880
www.azalialux.pl
e-mail: biuro@azalialux.pl
XII EDYCJA
CENTRUM TRADYCJI I TURYSTYKI
GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
DYREKTOR ANNA ŁUBEK
ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny
woj. świętokrzyskie
tel. 41/ 260 81 55
www.osadasredniowieczna.eu
e-mail: dyrekcja@osodasredniowieczna.eu
XIII EDYCJA
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GOSPODARSTWO ROLNE „ZIOŁOWA DOLINA”
KRYSTYNA I BOGDAN KOZŁOWSCY
Wilimowo 10 A, 11-041 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 89/ 523 90 63
e-mail: kontakt@ziolowa-dolina.pl
www.ziolowa-dolina.pl
X EDYCJA
„MAJĄTEK GIŻE MARCZAK”
ANNA MARCZAK
Giże 41, 19-411 Świętajno
woj. warmińsko – mazurskie
tel. 87/ 523 04 05, 509 782 015
www.ekoturystyka.com.pl
e-mail: marczak@ekoturystyka.com.pl
XII EDYCJA
PAŁAC I FOLWARK GALINY
JOANNA I KRZYSZTOF PAŁYSKA
Galiny 110, 11-200 Bartoszyce
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 89/ 761 21 67
e-mail: galiny@palac-galiny.pl
www.palac-galiny.pl
XV EDYCJA
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DZIAŁALNOŚĆ ROLNO-TURYSTYCZNA
KRYSTYNA I HENRYK ŚWIĘCICCY
ul. Parkowa 1, Baborówko, 64-500 Szamotuły
woj. wielkopolskie
tel. 61/ 291 40 27
www.baborowko.pl
e-mail: palac@baborowko.pl
II EDYCJA
FIRMA USŁUGOWA DWOREK „RÓŻA PORAJA”
BERNARDA I ZDZISŁAW SERWATKA
Budziejewo 1, 62-290 Mieścisko,
woj. wielkopolskie
tel. 61 / 427 82 96
e-mail: biuro@dworekbudziejewo.pl
www.dworekbudziejewo.pl
X EDYCJA
RTM SP. Z O.O. - UTWORZENIE SKANSENU
OLENDERSKIEGO „OLANDIA”
OLAF MAKIEWICZ
Prusim 5, 64-420 Kwilcz
woj. wielkopolskie
tel. 61/ 291 53 79
www.olandia.pl
e-mail: olaf.makiewicz@olandia.pl
XIV EDYCJA
OŚRODEK PN. „DZIKI ZACHÓD” CENTRUM
ROZRYWKI I JAZDY KONNEJ, MINI ZOO
JAN PADUCH
Zieleniewo 119, 78-100 Kołobrzeg
woj. zachodniopomorskie
tel. 94/ 352 75 82
www.dzikizachod.com.pl
e-mail: biuro@dzikizachod.com.pl
VI EDYCJA
STOWARZYSZENIE CENTRUM SŁOWIAN
I WIKINGÓW WOLIN-JÓMSBORG-VINETA
PREZES - WOJCIECH CELIŃSKI
ul. Graniczna 2, 72-510 Wolin
woj. zachodniopomorskie
tel. / faks 91/ 326 07 41, 693 391 543
www.jomsborg-vineta.com
e-mail: stowarzyszenie@.jomsborg-vineta.com
X EDYCJA

PARAFIA KATOLICKA OBRZĄDKU
BIZANTYJSKO-SŁOWIAŃSKIEGO
PW. ŚW. NIKITY W KOSTOMŁOTACH
KSIĄDZ ZBIGNIEW NIKONIUK
Kostomłoty 15, 21-509 Kodeń
woj. lubelskie
tel. 83/375 52 27
e-mail: parafiaunickakostomloty@wp.pl
www.kostomloty.com
XIX EDYCJA
„PORT U FARYJA”
EUGENIUSZ FARYJ
ul. Dworcowa 6G, 12-220 Ruciane Nida
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 503 325 665, 507 556 117
e-mail: faryj@faryj.pl
www.faryj.pl
XVII EDYCJA
FIRMA DEBIES
JANUSZ DEMKOWICZ
ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne
woj. podkarpackie
Uherce Mineralne 62a
38-623 Uherce Mineralne
tel. 570 770 108
e-mail: biuro@drezynyrowerowe.pl
www.drezynyrowerowe.pl
XVII EDYCJA
KONESER SP. Z O.O.
ANITA WITUSKA - PREZES
Łochocin 6, 87-600 Lipno
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 794 708 727
e-mail: biuro@palacykgozdawa.pl
www.palacykgozdawa.pl
XVIII EDYCJA
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
I EKOLOGICZNE „7 OGRODÓW”
GRAŻYNA KUGIEL
Łowicz Wałecki 50, 78 - 650 Mirosławiec
woj. zachodniopomorskie
tel. 67/259 96 17
e-mail: 7ogrodów@gmail.com
www.7ogrodów.pl
XVIII EDYCJA
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„RANCHO COLORADO”
ANNA AGACIAK
Trzciel Odbudowa 14A, 64-361 Miedzichowo
woj. wielkopolskie
tel. 602 764 256
e-mail: enva@op.pl
www.rancho-colorado.pl
XVIII EDYCJA
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
„MIMOZA”
GRAŻYNA ŁAWRYNOWICZ
Krawczyki 2, 11-200 Bartoszyce
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 502 662 959
e-mail: mimoza_gra@op.pl
www.mimozagra.pl
XIX EDYCJA

GOSPODARSTWO ROLNE „GIPROL”
IWONA PIETRUSZKA
ul. Ks. Gajdy 38a, Staniszcze Małe
47-111 Kolonowskie
woj. opolskie
tel. 692 559 756
e-mail: iwonapietruszka@wp.pl
www.giprol.pl
XVIII EDYCJA

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
„ZŁOTE STAWY”
KAMILA I PAWEŁ BARCISZEWICZ
Śladków Mały 98, 26-020 Chmielnik
woj. świętokrzyskie
tel. 695 129 323
e-mail: gospodarstwo@zlotestawy.pl
www.zlotestawy.pl
XIX EDYCJA
EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE „LAWENDOWA OSADA”
BARBARA I BARTOSZ IDCZAK
ul. Młyńska 6A, 83 - 047 Przywidz
woj. pomorskie
tel. 511 975 929
e-mail: kontakt@lawendowaosada.pl
www.lawendowaosada.pl
XVIII EDYCJA
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI
DMOSIŃSKIEJ W NAGAWKACH
MARIA SADZEWICZ-NOWAK
Nagawki 16D
95-061 Dmosin
woj. łódzkie
tel. 722 007 525
e-mail: biuro@nagawki.pl
www.nagawki.pl
XVII EDYCJA
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HANDEL
ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW
I WARZYW „SAD-POL” POLUBICZE
PREZES ZARZĄDU - STANISŁAW DANIŁOŚ
Polubicze Dworskie 34, 21-580 Wisznice
woj. lubelskie
tel. / faks 83 / 378 23 96
www.sadpol.eu
e-mail: sad.pol.box@interia.pl
X EDYCJA
PPHU „ACTIV” KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
SADOWNIKÓW
WALDEMAR ŻÓŁCIK
ul. Kozietulskiego 17, 05-622 Belsk Duży
woj. mazowieckie
tel. 48/ 661 01 42
www.activ.com.pl
e-mail: ilona@activ.com.pl
IV EDYCJA
HANDEL ARTYKUŁAMI ROLNICZYMI
– USŁUGI CHŁODNICZE
MAREK KRUK
Szczytna 58, 37-500 Jarosław
woj. podkarpackie
tel. 16/ 621 95 97, 603 781 603
www.chlodnia.pfg.pl
e-mail: chlodnia.kruk@gmail.com
IX EDYCJA
ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY
GRAŻYNA MADEJA
Mała 87, 39-107 Niedźwiada
woj. podkarpackie
tel. 698 889 458
e-mail: g.madeja16@gmail.com
XVI EDYCJA
„KNAPOL” SP. Z O.O. SKUP - SPRZEDAŻ, EKSPORT – IMPORT DREWNA I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH – STOLARSTWO ZAKŁAD
PRUCHNIK
STANISŁAW KNAP
ul. Leśna 2, 37-560 Pruchnik
woj. podkarpackie
tel. 502 622 754
www.knapol.pl
e-mail: knapol@op.pl
V EDYCJA

CHEMILAND SP. Z O.O.
SKUP I SPRZEDAŻ PŁODÓW ROLNYCH
PIOTR JUCHNO, PIOTR OLSZEWSKI
ul. Wojska Polskiego 24, 82-440 Stary Dzierzgoń
woj. pomorskie
tel. 508 180 165
www.chemiland.pl
e-mail: biuro@chemiland.pl
VII EDYCJA
„BUILDING BUSINESS” - GRUPA PSB
HANDEL MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI
MARIAN FIJOŁEK
ul. Mazańcowicka 92A, 43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie
tel. 33/ 815 10 91
www.building.wizjanet.pl
e-mail: cisiec@psbbb.pl
II EDYCJA
PHU „FARMER” - ZAOPATRZENIE ROLNIKÓW
I OGRODNIKÓW W ŚRODKI DO PRODUKCJI
ROLNEJ. SKUP RZEPAKU
WŁODZIMIERZ NOCZYŃSKI
ul. Siewierska 160, 42-300 Myszków
woj. śląskie
tel. 34/ 313 91 41
www.agrinpol.pl/farmer
e-mail: farmermyszkow@wp.pl
V EDYCJA
„AGROS HUDYKA”
CZESŁAW HUDYKA - WŁAŚCICIEL
PAWEŁ, KONRAD I KAMIL HUDYKA - SYNOWIE
ul. Ogrodowa 1A, 28 - 340 Sędziszów
woj. świętokrzyskie
tel. 506 154 920
e-mail: sklep@hudyka.pl
www.hudyka.pl
XVIII EDYCJA
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