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Wyjazd studyjny do województwa Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego w ramach 
operacji pn.: Innowacyjne praktyki w przetwórstwie surowców pochodzenia zwierzęcego, 

organizacja rynków zbytu oraz agroturystyka na Podlasiu wzorem innowacji zgodnie z 
Planem Działania KSOW na lata 2014-2020 w zakresie SIR Plan Operacyjny na lata 2020-

2021. 

Termin: 20.09 – 24.09.2021 
Ilość uczestników: 40+1+1 

 

Dzień I (poniedziałek) – 20.09.2021r  
6:00 Zbiórka uczestników przed LODR w Kalsku, wyjazd w kierunku Warmii i Mazur 
 
11:30 - 13:00 Boleszyn, zwiedzanie wzorcowej Biogazowni,   

14:00 wizyta w Osadzie Danków, usytuowanej na 10 hektarach w sercu Mazur Zachodnich. Oferującej 

gościom wypoczynek od miejskiego zgiełku, w niezwykle kameralnym, dyskretnym wydaniu z 

tradycyjną regionalną kuchnią, kontakt z naturą oraz błogą ciszę. 

obiad oraz zwiedzanie osady. 

 przejazd do Olsztyna na nocleg i kolację. 

 Dzień II (wtorek)– 21.09.2021r  

8:00 śniadanie 

9:30 - 12:00 - Tomaszyn - RSP Ostoja Natury- gospodarstwo ekologiczne - warsztaty na temat krótkich 

łańcuchów dostaw "Z pola na stół" 

13:00  Tomaryny Dobry Zaczyn Młyn Tomaryny – agroturystyka, magiczne miejsce z dala od 

wszystkiego, w sercu lasu, nad rzeką Pasłęką. Obiad oraz spotkanie z właścicielami, oprowadzanie po 

siedlisku.  

powrót do hotelu na kolację i nocleg. 

Dzień III  (środa) – 22.09.2021r  

7:30 śniadanie 

9:00 - 10:30  spotkanie w Gospodarstwie Rolnym nad Arem, prowadzonym przez kobiety z pasją: 

mamę i córkę. Specjalizujące się w przetwórstwie mleka koziego. Wizyta z degustacją.   

12:00 -13:30 przejazd  do  Popielna  –  Stacja  Badawcza  Instytutu  Rozrodu  Zwierząt  i  Badań 

Żywności PAN – wykład dotyczący działalności stacji. 
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14:30 - 16:00 -  Rozogi  Zajazd Tusinek, - wizytacja w gospodarstwie rodzinnym, położonym przy 

wjeździe na Mazury w miejscowości Rozogi. Zajazd to w dużej mierze restauracja, w której 

serwowane są wyśmienite regionalne potrawy, ale również część hotelowa oraz gospodarstwo. 

Otoczenie przyrody i zwierząt gospodarskich wpływa na unikalną atmosferę miejsca w którym można 

wypocząć od codziennego zgiełku. 

przejazd do Suwałk na kolację i nocleg.  

Dzień IV  (czwartek)  –  23.09.2021r   

8:00 śniadanie 

wizytacje w gospodarstwach z degustacją wyrobów w woj. podlaskim   

9:30 -  11:00 Jemieliste (ekologia),   

11:30 - 13:00 Wiżajny ( produkcja serów),  

obiad w Wiżajnach 

15:00 - 16:00   Ejszeryszki (produkcja wędlin),  

powrót na kolację i  nocleg w Suwałkach  

5. Dzień  piaty  (piątek)  –  24.09.2021r  –  zakończenie  wyjazdu  studyjnego  -  przejazd z Suwałk do 

Kalska, po drodze ok 14:00 obiad. 

 


