
 
Operacja realizowana przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 

 

 

Ramowy program wyjazdu studyjnego 

 „Grupy producentów rolnych i ich związki jako innowacyjna forma zrzeszania się 
rolników w oparciu o dobre przykłady”  

 
14-15 września 2021 r., województwo kujawsko-pomorskie 

 

Godzina Punkt programu 

I dzień (14.09.2021 r. – wtorek) 

06.30 
Wyjazd uczestników z Modliszewic (ul. Piotrkowska 30)  
na teren województwa kujawsko-pomorskiego. 

12.30-13.30 Obiad w restauracji Parkowej w Żninie (88-400 Żnin, ul. Szkolna 29). 

13.30-13.45 przejazd do miejscowości Białożewin 76 A, 88-400 Żnin. 

13.45-18.15 

Wizyta w grupach producentów rolnych: 

 Spółdzielnia Producentów Żywca Wołowego „FARMER” 

 Spółdzielnia Producentów Ziemniaków Skrobiowych „FARMER” 

 Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej „FARMER” 

 Spółdzielnia Producentów Zbóż „FARMER” 
 
oraz spotkanie z przedstawicielami grup i prezentacja tematyczna ich działalności (geneza grup,  
oferta sprzedaży, kanały dystrybucji, sieć współpracy, realizowane programy, posiadane certyfikaty) 
oraz podsumowanie programu, dyskusja, wnioski. 

18.15-19.30 
Przejazd do miejscowości Tryszczyn, zakwaterowanie uczestników wyjazdu studyjnego  
w hotelu Park Hotel Tryszczyn (ul. Długa 1, 86-011 Tryszczyn). 

20.00  Kolacja w restauracji hotelu.  

II dzień (15.09.2021 r. – środa) 

7.00-8.30 Śniadanie w miejscu hotelowym. 

8.30-9.00 
Przejazd do największej Grupy Producentów Owoców GALSTER Sp. z.o.o.  
(Wierzchucice 31, 86-014 Sicienko) – teren Kujaw nazywany często spichlerzem Polski. 

9.00-13.30 

Wizyta w Grupie Producentów Owoców GALSTER (spotkanie z przedstawicielami grupy i prezentacja 
tematyczna jej działalności – historia grupy, technologia produkcji, doświadczenia, wdrażane 
innowacje, kanały sprzedaży w kraju i za granicą,  sieć współpracy, realizowane projekty, posiadane 
certyfikaty, osiągnięcia) oraz zwiedzanie obiektów grupy, m.in. nowoczesne technologie chłodnicze  
i sortownie. Podsumowanie programu, dyskusja, wnioski.  

13.30-14.00 Powrót do hotelu, wykwaterowanie uczestników wyjazdu studyjnego z hotelu Park Tryszczyn. 

14.00-15.00 Obiad w restauracji Park Hotel Tryszczyn. 

15.00 Wyjazd uczestników seminarium do Modliszewic. 

 


