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AGROTRAVEL 2015 
AGROTRAVEL 2015, jak co roku, przyciągnął tysiące gości. Moc atrakcji przygotowana dla 

zwiedzających zadowoliła nawet najbardziej wybrednych turystów.

Międzynarodowe Targi Tury-
styki Wiejskiej i Agroturystyki 
AGROTRAVEL to jedna z najwięk-
szych imprez wystawienniczych, 
która nie tylko integruje branżę 
turystyczną z obszarów wiejskich 
Europy, ale jest również wspa-
niałą okazją do prezentacji ofer-
ty wypoczynkowej i promocji " 
małych ojczyzn".

Tegoroczna siódma edycja od-
była się w dniach 10-12 kwietnia 
2015 r. w Centrum Targowo-Kon-

ferencyjnym Targów Kielce SA.
Tradycyjnie w programie tar-

gów znalazły się prezentacje wy-
stawców krajowych i zagranicz-
nych, jarmark rękodzielnictwa 
i wyrobów artystycznych oraz 
degustacje potraw regionalnych.

Nie obyłoby się również bez 
konkursów dla wystawców i 
zwiedzających. W tym roku na-
sze województwo zdobyło dru-
gie miejsce w konkursie na naj-
lepsze stoisko. 

Niemniej jednak AGROTRAVEL 
nie ogranicza się tylko do im-
prezy targowej, gdyż głównym 
punktem programu była między-
narodowa konferencja Turystyka 
wiejska i agroturystyka – nowe 
paradygmaty dla XXI wieku, 
dedykowana ludziom nauki, 
przedstawicielom samorządów 
i instytucji lokalnych, czy właści-
cielom obiektów turystycznych  
i agroturystycznych.

Imprezie towarzyszyły także 
inne istotne wydarzenia t.j. blok 
warsztatowo-dyskusyjny, Dzień 
Ekspercki Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej oraz Forum Turystyki 
Wiejskiej i Agroturystyki. 

W ramach targów można było 
wziąć udział w wizycie studyjnej 
i podążyć szlakiem wina lub od-
wiedzić gród średniowieczny.

W tym roku ofertę atrakcyjne-
go wypoczynku na wsi zaprezen-
towało większość polskich regio-
nów, Lokalne Grupy Rybackie, 
Regionalne i Lokalne Organizacje 
Turystyczne, właściciele gospo-
darstw agroturystycznych z kraju 
i z zagranicy oraz kilkadziesiąt Lo-
kalnych Grup Działania.

Wśród nich znalazło się i na-
sze Stowarzyszenie, które po są-
siedzku z LGD "Dziedzictwo i Roz-
wój" ze Zwolenia prezentowało 
najlepsze produkty z naszych 
regionów.

Na naszym stoisku smakoły-
ków jak zwykle nie brakowało. 

Specjały przygotowane przez 
Koło "Nowoczesna Gospodyni" 
ze Stanisławic, Zakład Masarski 
Sławomira Grzędy oraz Piekarnię 
Szeliga kusiły swoim zapachem.

Swojskie wędliny, smalec, re-
gionalny chleb oraz rozmaite 
ciasta nikogo nie pozostawiały 
obojętnym.

Tradycyjnie nie zabrakło też 
regionalnej "kapusty dębowej", 
która zachwycała nawej najbar-

dziej wyrafinowanych smakoszy.
Na spragnionych czekały na-

tomiast naturalne soki "Frulina" 
oraz nalewki przyrządzane we-
dług starych, sprawdzonych re-
ceptur. 

Podczas wystawy można było 
również obejrzeć pokaz wyplata-
nia wikliny na żywo, w wykona-
niu Grzegorza Gordata.

Znalazło się i coś dla glob-
troterów – wydawnictwa in-
formacyjno – promocyjne  
Ziemi Kozienickiej.

A wszystko to przy wesołym 
akompaniamencie skrzypek.  
W sympatycznej, swojskiej  
atmosferze.

 
Aleksandra Wieczorek

Mamy nowych laureatów konkursu 
Regionalny Znak Jakości!
Rozstrzygnięcie II edycji konkursu Regionalny Znak Jakości już za nami.

Uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się 28 marca 2015 roku 
w Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Kozienicach podczas Festynu 
Rodzinnego "Wielkanocne tra-
dycje".

Tak jak i poprzednim razem 
celem konkursu była  promocja  
zasobów obszaru subregionu 
„Południowe Mazowsze” oraz 
wspieranie przedsiębiorczości i 
inicjatyw społecznych.

Spośród wszystkich zgłoszeń 
konkursowych kapituła kon-
kursowa wyłoniła po jednym 
najlepszym z dwóch kategorii: 
produkt materialny oraz pro-
dukt – usługa. Tym razem na 
podium stanęli: Zakład Masarski 
Sławomira Grzędy z Grabowa 
nad Pilicą oraz Izba Historycz-
no – Regionalna Stefana Sieka z 
Sieciechowa.

Wytwórcy nagrodzonych pro-
duktów oprócz nagród o war-

tości 1000 zł., uzyskali prawo 
do posługiwania się godłem 
- „Regionalny  Znak Jakości”, w 
odniesieniu do nagrodzonych 
produktów oraz otrzymali tabli-
ce informacyjną z lokalnym zna-
kiem jakości.

Podczas festynu odbyło się 
również wręczenie nagród lau-
reatom drugiego konkursu 
organizowanego przez nasze 
Stowarzyszenie – a mianowicie 
konkursu fotograficznego "LGD  
w obiektywie".

Z rąk pani prezes Ireny Bie-
lawskiej nagrody otrzymali: 
- Łukasz Stańczuk – I miejsce, 
- Grzegorz Dróżdż – II miejsce,
- Arkadiusz Molenda – III miej-
sce,
 - Bogdan Mazur – wyróżnienie.
Wszystkim laureatom serdecz-
nie gratulujemy

Aleksandra Wieczorek

Zapraszamy 
na szkolenie!
Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka" serdecznie 

zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w 
nieodpłatnym szkoleniu pt. "Metody i etapy tworzenia klastrów 
sieciowych", które odbędzie się 21 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00  
w Centrum Myśli Jana Pawła II, Parafia Św. Rodziny w 
Kozienicach, ul. Głowaczowska 41.

Szkolenie poprowadzi prezes 
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwo-
ju Gminy Bałtów „BAŁT” Mateusz 
Ciepliński.

Dla uczestników przewidziany 
jest obiad i serwis kawowy.

Osoby zainteresowane prosi-
my o potwierdzenie telefonicz-
ne udziału w szkoleniu do dnia 
20.04.2015 pod numerami tel. 
601 217 102,48 366 18 99

Ramowy program szkolenia: 
1. Zasady i metody tworzenia 
klastrów.

2. Formy organizacyjne klastrów.
3. Uzasadnienie tworzenia do-
kumentu strategicznego w kon-
tekście efektywnego zarządzania 
klastrem.
4. Podstawy analizy potencjału 
danej grupy do działania jako 
klaster.
5. Zaangażowanie i budowa kapi-
tału społecznego.
6. Formułowanie planu rozwoju 
klastra.
7. Założenia wdrażania i monito-
rowania strategii.
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