Wizyta studyjna przedstawicieli obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zielone
Bieszczady” za nami !!!

Lokalni liderzy LGD „Zielone Bieszczady” w dniach 20-21.08.2020 r. wzięli udział w
dwudniowej wizycie studyjnej w okolicach Rzeszowa, odwiedzili obszar LGD Doliny Strugu
oraz Stowarzyszenia "Region Sanu i Trzebośnicy".
Celem wizyty było poznanie zasad funkcjonowania inkubatorów przetwórstwa lokalnego w
Błażowej i Nowej Sarzynie oraz wymiana doświadczeń na temat wdrażania Lokalnej Strategii
Rozwoju naszych LGD-ów.
W wyjeździe z terenu Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady" udział wzięli
przedsiębiorcy i przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, przedstawiciele samorządu, a
także pracownicy i członkowie LGD „Zielone Bieszczady”.
Uczestnicy wizyty w pierwszym dniu wyjazdu mieli okazję odwiedzić Inkubator
Przetwórstwa Lokalnego w Błażowej, który powstał przy wsparciu środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - inkubator.blazowa.net
Na wstępie Pan Ryszard Pępek - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Błażowa
IMPULS wraz z Panem – Michałem Pępkiem - przedstawicielem LGD Dolina Strugu
zaprezentowali pomysł i założenia Inkubatora oraz model jego funkcjonowania. W części
praktycznej uczestnicy mieli okazję zwiedzić funkcjonujący inkubator, zostali oprowadzeni
po Inkubatorze przez Pana Ryszarda, który odpowiadał na każde pytanie i z dużym
zaangażowaniem wyjaśniał do czego służą poszczególne urządzenia w obiekcie. Następnie
odbył się pokaz wytwarzania soku jabłkowego wraz z degustacją gotowych produktów.
Inkubator wyposażony jest w linię technologiczną do tłoczenia soków na prasie taśmowej,
posiada także pestkarkę do odseparowywania pestek od miąższu. Gotowe produkty
rozlewane są do butelek i bag-in boxów. Inkubator świadczy następujące usługi:
- wynajem linii technologicznej,
- świadczenie usług doradczych/szkoleniowych.
Usługi są niekomercyjne - opłaty pobierane są jedynie w wysokości koniecznej do pokrycia
kosztów wynajmu. W przyszłości inkubator będzie pełnił również funkcje turystycznoedukacyjną, której celem jest edukacja młodzieży w zakresie zdrowej, ekologicznej
żywności, produkcji owoców i warzyw, a także przedsiębiorczości, natomiast turyści będą
mogli wziąć udział w procesie tworzenia soków, wytłoczyć własny, na bazie własnej
receptury, zakupić produkty od lokalnych producentów.
Końcowym etapem wizyty, było omówienie wymagań organizacyjno-prawnych oraz etapów
realizacji pomysłu od złożonej dokumentacji poprzez wdrożenie i rozliczenie projektu.
Następnie grupa udała się na obiad do Domu Zdrowia w Błażowej. Ośrodek ten
charakteryzuje się tym, iż na dużą skalę aktywizuje zawodowo osoby niepełnosprawne, ponad
połowę personelu stanowią właśnie osoby niepełnosprawne.

Po wspólnym posiłku udaliśmy się z wizytą do Społecznego Muzeum Ziemi Błażowskiej.
Przywitała nas ciepło Pani Małgorzata Kutrzeba – Prezes stowarzyszenia, która opowiedziała
nam o działalności muzeum, którego jednym z celów jest krzewienie tożsamości i
dziedzictwa lokalnego. Wśród eksponatów zobaczyć można m.in.: warsztat tkacki, płótna
użytkowe: na żagle okrętowe, kolorowe chusty noszone przez miejscowe kobiety, obrusy,
ręczniki, dokumenty potwierdzające wielowiekową obecność gminy żydowskiej na ziemi
Błażowskiej, fotografie i kilka sprzętów strażackich Ochotniczej Straży Pożarnej, rękodzieło
artystyczne związane z obrzędami - wieńce dożynkowe, pisanki, palmy wielkanocne,
pozostałości archeologiczne odkryte przy budowie obecnego kościoła i wiele innych. Po
ciekawym spotkaniu udaliśmy się w ramach dalszej prezentacji dobrych praktyk oraz
zaprezentowania sposobu realizacji projektów przez lokalnych liderów z Panem Jackiem
Kotulą, kierownikiem Domu Zdrowia – Ośrodka Naturoterapii w Błażowej w teren celem
poznania inwestycji zrealizowanych na obszarze Doliny Strugu.
Po zakończeniu wizyty grupa udała się do Kielnarowej, gdzie zaplanowany był nocleg.
Końcowym akcentem podsumowującym pierwszy dzień wizyty była zorganizowana
uroczysta kolacja, podczas której wspólnie z zaproszonymi gośćmi - przedstawicielami LGD
Doliny Strugu na czele z Panem Kazimierzem Jaworskim - Prezesem Zarządu omawialiśmy
działania i efekty powstałe w ramach programu LEADER i przyszłości.
Kolejnego dnia, po śniadaniu udałyśmy się do Nowej Sarzyny celem wizyty w Inkubatorze
Owocowe Smaki. Na miejscu zostaliśmy powitani przez Panią Natalię Szatabę i Panią
Grażynę Mierzwę – przedstawicielki Zarządu i biura LGD Stowarzyszenia "Region Sanu i
Trzebośnicy" oraz przez Pana Antoniego Tudryna – właściciela. Firma Owocowe Smaki od
ponad piętnastu lat zajmuje się produkcją ekologicznych owoców i warzyw. W ramach jej
działalności powstał Inkubator przy wsparciu środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 - web.owocowesmaki.pl. Pan Antonii opowiedział o działalności
firmy, której częścią jest także sadownictwo. Pierwszy Certyfikat na owoce i warzywa firma
otrzymała w 2002 roku. Od 2011 produkty oferowane są pod marką „Owocowe Smaki”.
Firma świadczy usługi tłoczenia soku z następujących owoców: jabłka, maliny, gruszki,
czarna porzeczka, czerwona porzeczka, aronia, borówki i jeżyny, działa również sklep
internetowy i stacjonarny. Następnie Pan Antonii oprowadził nas po inkubatorze i
zaprezentował linie technologiczne. Po spotkaniu grup udała się z przedstawicielami LGD w
teren celem poznania przedsięwzięć zrealizowanych w ramach PROW 2014-2020.
Końcowym akcentem i podsumowaniem wizyty był wspólny obiad w Restauracji Azalia w
Woli Zarczyckiej, gdzie występuje jedyne w Polsce naturalne stanowisko różanecznika
żółtego.
Uczestnicy wizyty wykazali niezwykłe zainteresowanie prezentowaną tematyką, chłonęli
wiedzę, ale także dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Mamy nadzieję, że
zaobserwowane rozwiązania i dobre praktyki przynajmniej w części zostaną wprowadzone w
życie na naszym terenie.

