
Wizyta studyjna  w Dolinie Baryczy dla gminy Mszana Dolna  

 

Wizyta odbyła się w dniach 21-22 czerwca 2010. Podczas wizyty jej uczestnicy mieli możliwość 

zapoznania się z działaniami lokalnych władz, samorządów i NGO związanymi z wykorzystaniem 

lokalnych walorów, w tym Natury 2000 dla rozwoju turystyki i kreowania lokalnych produktów. W 

szczególności były to następujące spotkania i prezentacje:  

• Spotkanie w Starym Młynie  - „Dolina Baryczy – blisko przyrody”  budowanie wyróżniającej 

się oferty regionu w oparciu o jego cechy wiodące. Rola produktów lokalnych w aktywizacji 

społecznej i rozwoju regionu. 

• Obiad w restauracji "W Starym Młynie" - Udział restauratorów w ofercie turystycznej 

regionu. 

• Wizyty u lokalnych producentów -  przekrój produktów w ramach marki Doliny Baryczy. 

• Model funkcjonowania spółdzielni socjalnej i odtworzenia tradycji unikalnego rękodzieła z 

regionu. 

• Produkcja i przetwórstwo  - owocowe specjały Doliny Baryczy. 

• Model gospodarstwa z produktem lokalnym (kolacja). 

• Gospodarstwo agroturystyczne "U Kangura" (nocleg).  

• Samorząd lokalny na obszarach Natura 2000 – wprowadzanie rozwiązań integrujących 

aktywność społeczną, rozwijanie współpracy i planowanie. Prezentacja dobrych praktyk. 

• Unikanie konfliktów w obszarach naturowych (przykład obwodnica Żmigrodu, pachnica 

dębowa). 

• Aktywność społeczna w praktyce – żywa ścieżka przyrodnicza Ruda. 

• Infrastruktura turystyczna, szlaki rowerowe i konne. Budowanie  wszechstronnej oferty. 

Stawy Krośnickie, Grabownica. Wycieczka rowerowa. 

• Naturalne partnerstwo - skuteczna współpraca między gminami, organizacjami społecznymi i 

przedsiębiorcami na rzecz rozwoju regionu. 

• Dyskusja końcowa i podsumowanie  

 

 



Wizyta studyjna  w Czarnkowie dla gminy Ińsko  

 

W dniach 08-09.09.2010 na terenie Czarnkowa i okolic miała miejsce wizyta studyjna, której 

uczestnikami byli mieszkańcy Gminy Ińsko. Grupa liczyła 26 osób, z których poza kilkoma 

przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń, LGD oraz nauczycielami, w przeważającej mierze byli 

pracownicy urzędu Miasta i Gminy Ińsko, łącznie z burmistrzem. 

Czarnków, podobnie jak Ińsko, znaczną część terenów miejskich posiada zlokalizowanych na terenie 

obszaru Natura 2000. Wizyta rozpoczęła się od spotkania z przedstawicielami firmy Steico, 

ekologicznego, dużego zakładu produkcyjnego, działającego na obszarze Natury 2000. Po spotkaniu 

odbyło się zwiedzanie zakładu ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań pro ekologicznych. 

Kolejnym punktem programu było spotkanie w Zespole Szkół Leśnych w Goraju ukazujące przykład 

wykorzystania obszaru Natury 2000 jako obiektu turystyczno – szkoleniowego, jakim jest zagroda dla 

dzików będąca jednocześnie unikatowym miejscem tresury psów myśliwskich. Obiad w regionalnej 

restauracji „Pod Borowikiem” był dobrym przykładem udziału restauratorów w ofercie turystycznej 

regionu. Wyjątkowym w skali europejskiej jest tutaj także Ośrodek Hodowli Pstrąga „Kuźniczka”, 

gdzie odbywa się restytucja jesiotra. Uczestnicy wizyty odbyli spotkanie z założycielem Ośrodka, 

będącego jednocześnie jednym z promowanych produktów lokalnych pod nazwą „Ryby Pana Marka”.  

Drugi dzień wizyty rozpoczął się od spotkania z przedstawicielami władz Czarnkowa (m.in. Wójta i 

Burmistrza), które miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie Natury2000. Głównymi tematami 

dyskusji było: 

- zapoznanie uczestników z kwestią zagospodarowania przestrzennego na terenach miasta, 

znajdujących się na obszarze Natura 2000 

- inwestycje stymulujące rozwój turystyki i atrakcyjności regionu na przykładzie projektu budowy 

przystani wodnej na Noteci w Czarnkowie, finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Związku Miast i Gmin 

Nadnoteckich (w tym obszaru Natura 2000 – Dolina Noteci). 

Po spotkaniu uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję zwiedzić Browar Czarnków, gdzie wytwarzany 

jest produkt lokalny, wpisany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na polską Listę Produktów 

Tradycyjnych. Ostatnim punktem harmonogramu wizyty studyjnej była wizyta w Nadleśnictwie 

Potrzebowice, leżącego na terenie obszaru Natura 2000 -  Puszcza Notecka. Głównym tematem 

spotkania i prelekcji była kwestia największego w historii Polski pożaru, który miał miejsce w 

Nadleśnictwie Potrzebowice, podczas którego  spłonęło blisko 6000 hektarów lasu z terenów Puszczy 

Noteckiej.  

 

 



Wizyta studyjna  na terenie Doliny Karpia dla gminy Aleksandrów Kujawski 

 

W dniach 09-10.09.2010 odbyła się wizyta studyjna na terenie Doliny Karpia – siedmiu gmin leżących 

na terenie powiatu oświęcimskiego i wadowickiego. Uczestnikami wizyty była lokalna społeczność z 

gminy Aleksandrów Kujawski, w tym przedstawiciele samorządu gminnego. Grupa liczyła 29 osób. 

Wizyta rozpoczęła się od obiadu w lokalnej restauracji „Myśliwska” będącej przykładem udziału 

restauratorów w ofercie turystycznej regionu, jakim jest Dolina Karpia. Następnie uczestnicy wizyty 

wraz z przewodnikiem – ornitologiem odbyli wycieczkę wzdłuż ścieżki przyrodniczej „Marynin” 

znajdującej się na obszarach Natura 2000. Celem wycieczki, połączonej z obserwacją ptactwa 

wodnego, było zapoznanie uczestników z przyrodą Doliny Karpia oraz obszarami Natura 2000 

występującymi na jej terenie. Następnie uczestnicy mieli okazję zapoznać się z dziedzictwem 

kulturowym Doliny Karpia: zwiedzili Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Wojciecha i Jerzego oraz 

Pałac w Zatorze. Dodatkową atrakcją była wizyta w Towarzystwie Miłośników Ziemi Zatorskiej w 

Zatorze, w trakcie której uczestnicy mogli zapoznać się z historią i tradycją produktu lokalnego Doliny 

Karpia, jakim jest karp zatorski. W godzinach wieczornych, w ośrodku, w którym uczestnicy wizyty 

studyjnej byli zakwaterowani, odbyło się ognisko połączone z degustacją potraw regionalnych oraz 

szkółką wędkowania. Kolejny dzień wizyty rozpoczął się od spotkania z lokalnymi samorządowcami, 

przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania Dolina Karpia oraz dyrektorem Instytutu Rybactwa 

Śródlądowego w Zatorze. Celem prelekcji było zapoznanie uczestników z lokalnymi inicjatywami na 

terenie Doliny Karpia i omówienie: obszaru historycznego zagłębia hodowli karpia, doświadczeń w 

zakresie partnerstwa trójsektorowego, form aktywizacji mieszkańców oraz ukazanie problemów i 

osiągnięć w zakresie rozwoju turystyki na obszarze Doliny Karpia, w tym związanych z inicjowaniem 

działań dotyczących wprowadzania na rynek produktów lokalnych Doliny Karpia i wykorzystania 

obszarów Natura 2000 w celu promocji regionu. Ponadto samorząd lokalny ukazał wprowadzane 

rozwiązania w zakresie unikania konfliktów w obszarach naturowych i zaprezentował dobre praktyki 

w tym zakresie. Ostatnią częścią programu było zwiedzanie Galerii Sztuki „Bałysówka” połączone z 

pokazem i kiermaszem wyrobów wikliniarskich, zwiedzanie kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny w 

Woźnikach znajdującym się na Szlaku Architektury Drewnianej oraz miasta Wadowic. 

 

 

 

 

 

 

 



Wizyta studyjna  w Dolinie Wachau / Austria dla gminy i miasta Kraków 

 

W dniach 20-21.09.2010 odbyła się wizyta studyjna, której uczestnikiem była gmina i miasto Kraków. 

Celem wizyty był region Doliny Wachau oraz Rezerwat Biosfery (Wienerwald). Obszary te zostały 

wybrane z względu na duże podobieństwo z terenami łąkowymi Natura 2000 jakie znajdują się na 

terenie Krakowa (tj. Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy i Łąki Nowohuckie). Grupa liczyła 18 osób. 

Struktura uczestników wizyty była zróżnicowana, w grupie znajdowali się zarówno pracownicy 

Urzędu Miasta Kraków, lokalni samorządowcy z dzielnic zlokalizowanych na ww. terenach Natury 

2000 oraz przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych. 

Wizyta rozpoczęła się od przyjazdu do miejscowości Spitz w Wachau i zwiedzania terenów łąk 

wchodzących w obszar Natura 2000. Po zakwaterowaniu w lokalnym hotelu, będącym jednocześnie 

planem filmowym i żywym muzeum znanego w Austrii serialu filmowego Hotel Mariandl, nastąpił 

czas wolny, wykorzystany na zwiedzanie turystycznej miejscowości Melk. 

Drugi dzień wizyty rozpoczęła wizyta w parku Jauerlink, leżącego w sieci Natura 2000 „Wachau-

Jauerling“. Kolejnym punktem programu był przejazd do Wiednia i zwiedzanie Lasu Wiedeńskiego 

(Wienerwald). Zwiedzanie z przewodnikiem terenu Rezerwatu Biosfery, było szczególnie 

ukierunkowane na zagadnienia struktury właścicielskiej terenów wchodzących w skład obszarów 

chronionych.  

Żywym przykładem wykorzystywania upraw z obszarów Rezerwatu Biosfery był obiad w regionalnej 

restauracji. Wizyta studyjna  zakończył wykład dotyczący funkcjonowania obszarów chronionych na 

terenie Lasu Wiedeńskiego (m.in. suche łąki) i jego funkcja „zielonych płuc Wiednia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wizyta studyjna  w Górnych Łużycach / Niemcy dla gminy Szczawnica 

 

W dniach 27-28.09.2010 odbyła się wizyta studyjna dla gminy Szczawnica. Miejscem docelowym 

wizyty była Górnołużycka Kraina Wrzosowisk i Stawów, obejmująca 3 obszary Natura 2000, zarówno 

ptasie jak i siedliskowe. Grupa liczyła 21 osób, wśród której znajdowali się głównie pracownicy 

Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica oraz rolnicy z terenów objętych obszarem Natura 2000. 

Przed przyjazdem na miejsce docelowe wizyty zaplanowano obiad na trasie w regionalnej restauracji 

„Zagroda Kołodzieja“ w Zgorzelcu. Było to warte uwagi miejsce, że względu na unikatową  

architekturę regionalną. „Zagroda Kołodzieja” - to jedyny w swoim rodzaju kompleks 

gastronomiczno/ hotelarski po Polskiej stronie Łużyc, znajdujący się w starym „domu przysłupowym”, 

będącym tradycyjną formą budownictwa dawnego dziedzictwa kulturowego Łużyc.  

Z pośród rozległego obszaru Natura 2000 na terenie Górnych Łużyc, za miejsca wizyty studyjnej dla 

gminy  Szczawnica, szczególny nacisk położono na problematykę i doświadczania powiatu Bautzen, tj. 

gminy: Guttau i Puschwitz.  

Głównym zagadnieniem było doświadczenie Łużyc jako regionu turystycznego. Przedstawiono go w 

perspektywie wykorzystania ryb ze stawów hodowlanych z terenów Rezerwatu biosfery 

“Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft”, jako kulinarno - turystycznych i walorów regionu  

(Łużyckie Tygodnie Ryb). 

Harmonogram wizyty rozpoczął wykład pt. „Wprowadzenie do programu marketingowego promocji 

regionu Górnych Łużyc (MGO)”. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie wraz z lokalnym 

przewodnikiem / pracownikiem Rezerwatu Biosfery Łużyckiej Wrzosowiska i Kraina Stawów (OHTL), 

stawów hodowlanych ryb,  będących również produktem lokalnej gastronomii i festiwali.  

Podczas krótkiej prelekcji i obiadu w restauracji regionalnej, uczestnicy wizyty zapoznali się również z 

praktycznym wykorzystaniem walorów regionu Natura 2000, jakim jest promocja produktów 

lokalnych - „Łużyckie dni ryb”.   „Łużyckie dni ryb” stały sie znakiem firmowym Górnych Łużyc. Dzięki 

czasowemu zorientowaniu święta we wczesną jesień udało sie przedłużyć okres pobytu turystów i 

gości na obszarach turystycznych Natura 2000 w Górnych Łużycach. Z gastronomicznego punktu 

widzenia „Łużyckie tygodnie ryb” przyczyniają sie do wzmocnienia regionalnej tożsamości dot. 

wartości regionu wśród rybaków, właścicieli pensjonatów i restauracji. 

 

 

 

 

 

 



Wizyta studyjna  w Górnych Łużycach / Niemcy dla gminy Lądek Zdrój 

 

W dniach 29-30.09.2010 odbyła się wizyta studyjna, której uczestnikiem była gmina Lądek Zdrój.   

Celem wizyty była Górnołużycka Kraina Wrzosowisk i Stawów, obejmująca 3 obszary Natura 2000, 

zarówno ptasie jak i siedliskowe. Grupa liczyła 23 osoby, wśród której znajdowali się głównie 

pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Lądek Zdrój oraz członkowie lokalnych organizacji pozarządowych 

i nauczyciele.  Z pośród rozległego obszaru Natury 2000 na terenie Górnych Łużyc, za miejsca wizyty 

studyjnej dla gminy Lądek Zdrój, szczególny nacisk położono na doświadczania środowiskowe 

powiatu Kamenz i gminę Witichenau oraz Dolnośląski Powiat Górnołużycki i gminę Rietschen. 

W przypadku Lądka Zdrój, doświadczenie Górnołużyckiej Krainy Wrzosowisk i Stawów, dotyczyło 

zagadnienia ochrony gatunkowej i biotopów w rezerwacie biosfery. Najważniejszym celem było tutaj 

wspieranie i rozwój zrównoważonych form gospodarowania w rolnictwie, leśnictwie i gospodarce 

rybackiej. Na miejsca wizyt wybrano więc modelowe gminy prezentujące gospodarstwa rolne 

zarządzane nowoczesnymi metodami: ekologiczna produkcja serów i biogazownia.  

W trakcie programu wizyty studyjnej uczestnicy spotkali się z przedstawicielem ekologicznego 

gospodarstwa produkcyjno - rolnego, znajdującego się na terenach Natura 2000. Poza wykładem i 

wymianą doświadczeń w regionach, odbyło się zwiedzanie zakładu, w trakcie którego poznano 

ekologiczną linię produkcji serów. Głównym punktem programu była prezentacja zagadnienia 

związanego z biogazownią gospodarstwa, zasilającą (ekologiczną) energią elektryczną większość 

gospodarstw gminy. 

W ramach tematu ochrony gatunków grupa uczestniczyła w prezentacji projektu: „ Ochrona wilków 

na terenach chronionych  oraz zwiedziła  „Leśniczówkę Erlichthof“ i „Muzeum Wilków” jako przykład 

turystycznego wykorzystania fauny Natura 2000 na terenach Górnych Łużyc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wizyta studyjna  w Białowieży dla gminy Dębowa Kłoda 

 

W dniach 04-05.10.2010 miała miejsce wizyta studyjna na terenie Białowieskiego Parku Narodowego,  

objętego w całości obszarem Natura 2000. Uczestnikami wizyty studyjnej, w liczbie 31 osób, byli 

pracownicy gminy Dębowa Koda wraz z wójtem oraz członkowie lokalnych organizacji 

pozarządowych i grup działania.  

Wybór miejsca wizyty studyjnej podyktowany był, z jednej strony sugestiami samych uczestników 

wizyty, a z drugiej znaczącym podobieństwem obszarów Natura 2000 - Lasów Parczewskich, leżących 

na terenie gminy Dębowa Kłoda i obszaru Białowieskiego Parku Narodowego. 

Harmonogram wizyty rozpoczęła prelekcja w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku 

Narodowego, na temat walorów parku i wykorzystania potencjału obszarów Natura 2000. Po 

wykładzie odbyło się spotkanie ze Specjalistą ds. Promocji Regionu ze Starostwa Powiatowego w 

Hajnówce. Głównym tematem było zarządzanie obszarami chronionymi ze szczególnym 

uwzględnieniem walorów turystycznych Natura 2000.  Kolejnym punktem programu było spotkanie z 

właścicielem gospodarstwa agroturystycznego i skansenu „Sioło Budy”, będącego przykładem 

aktywizacji środowiska lokalnego, modelowej działalności agroturystycznej i pozyskiwania środków 

unijnych na terenach chronionych. 

Drugi dzień wizyty rozpoczął się od zwiedzania wraz z przewodnikiem Rezerwatu Ochrony Ścisłej 

Białowieskiego Parku Narodowego.  Głównym punktem programu było spotkanie z Dyrektorem 

Białowieskiego Parku Narodowego i wymiana doświadczeń w zarządzaniu i wykorzystywaniu 

walorów przyrodniczych regionu i kwestia Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wizyta studyjna  na Morawach / Czechy 

 

W dniach 29 – 30.04.2011 miała miejsce wizyta studyjna, której uczestnikami w liczbie 39 osób, byli 

pracownicy Urzędu Gminy Płaska wraz z Sekretarzem gminy, nauczyciele oraz członkowie  lokalnych 

stowarzyszeń. 

Miejscami wizyty studyjnej była, w pierwszym dniu gmina Klucze, oraz gmina Nizny Lhoty oraz 

Moravka / Czechy w dniu drugim wizyty. Wybór pierwszej gminy (Klucze), podyktowany był bardzo 

dobrym wykorzystaniem przez tę gminę walorów obszarów Natury 2000 do pozyskania fundusz na 

realizację projektu Life+. Natomiast gmina Nizni Lhoty oraz Moravka w Czechach (również objęta 

projektem Life+), była tematycznie bliska obszarowi Natury 2000 na terenie gminy Płaska. 

Harmonogram pierwszego dnia wizyty rozpoczęło spotkanie  w Urzędzie Gminy Klucze i prelekcją na 

temat obszarów Natura 2000 na terenie gminy oraz pozyskania funduszy na projekt Life+ w celu 

renaturyzcji Pustyni Błędowskiej.  Po prelekcji i wymianie doświadczeń, uczestnicy wizyty wraz w 

prowadzącym prelekcję rozpoczęli zwiedzanie terenów Pustyni Błędowskiej objętych projektem 

Life+. Drugi dzień wizyty w całości poświęcony był terenom Natury 2000 na terenie Moraw, a 

konkretnie gmin Nižní Lhoty i gminy Moravka, objętej projektem Life+.  Na terenie gminy Nižní Lhoty 

uczestnicy zwiedzili Narodowy Zabytek Natury Skalická Morávka, włączony w system terenów 

chroniony o znaczeniu europejskim Natura 2000. Kolejnym punktem programu było zapoznanie się z 

unikatowym rozwiązaniem ekologicznym, jakim jest kanał doprowadzający wodę do Zapory 

Žermanickiej oraz Biotop Topielisko. W wyniku budowy tego kompleksu w latach 2008 – 2009 

powstał biotop zastępczy dla gatunków bagiennych, które zostały zagrożone w wyniku budowy strefy 

przemysłowej Nošovice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wizyta studyjna  w Trzciannem dla gminy Narewka 

 

W dniu 24.05.2011 r. na terenie gminy Trzcianne odbyła się wizyta studyjna, której 

uczestnikami byli mieszkańcy Gminy Narewka. Grupa liczyła 26 osób, w tym przedstawiciele Urzędu 

Gminy Narewka, ale przede wszystkim rolnicy i działacze z terenów gminy. Mieszkańców Narewki 

szczególnie interesowały programy rolnośrodowiskowe, wykorzystywane na terenach gminy 

Trzcianne, ze względu na podobne warunki i charakterystykę obszarów Natura 2000, występujących 

w obydwu miejscowościach. 

Wizyta rozpoczęła się w budynku Urzędu Gminy Trzcianne, gdzie uczestników wizyty powitał 

wójt, Zdzisław Dąbrowski, nakreślając działania, związane z ochroną przyrody i promocją regionu na 

terenie gminy Trzcianne.  Merytoryczną część spotkania poprowadzili Małgorzata i Krzysztof Górscy 

z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, którzy przedstawili dwie interesujące prezentację 

oraz film z ich udziałem, przygotowany w ramach programu „Natura się o(d)płaca”.  

Pierwsza z prezentacji dotyczyła korzyści z realizowania programu Natura 2000 na terenie 

powiatu Trzcianne oraz zasad programu. Druga skupiała się na programach rolnośrodowiskowych, 

programie „Life”, realizowanych na terenie powiatu Trzcianne. 

Następną częścią wizyty było spotkanie ze społecznością lokalną oraz sołtysem wsi Zajki, 

Wojciechem Zalewskim. Przed spotkaniem, na trasie dojazdu do wsi, uczestnicy wizyty mieli 

możliwość obserwacji obszarów omawianych wcześniej przez pracowników  Ogólnopolskiego 

Towarzystwa Ochrony Ptaków – naturalnych siedlisk wodniczki, chronionych jako obszar Natura 

2000. 

Wizyta w Zajkach rozpoczęła się od obserwacji terenów wsi i sposobów ich 

zagospodarowania. Sołtys opowiedział o działaniach wspólnoty z Zajek, pisanych projektach oraz 

wykorzystywaniu funduszy zdobytych w ten sposób dla wspólnego dobra mieszkańców wsi. 

Spotkanie ze wspólnotą lokalną wraz z drobnym poczęstunkiem odbyło się w świetlicy, wybudowanej 

tam ze zdobytych dopłat.  

Ostatnim punktem wizyty było zwiedzanie brykieciarni w Zajkach, po której również 

uczestnicy zostali oprowadzeni przez pana sołtysa.  

Wizyta stała się dla uczestników punktem wyjścia do dyskusji na temat tego, co oni sami 

mogą przedsięwziąć na własnych terenach, aby zarówno chronić obszary bogate przyrodniczo, 

ale także w sposób optymalny korzystać ze swoich ziem. 

 



Wizyta studyjna  w Rotenburgu nad Fuldą w Niemczech dla gminy Ciężkowice 

 

W dniu 26 – 28.05.2011 r. w Rotenburgu nad Fuldą w Niemczech odbyła się wizyta studyjna, 

w której uczestniczyli mieszkańcy Gminy Ciężkowice. W wyjeździe tym brało udział 31 osób, wśród 

nich przedstawiciele Urzędu Gminy Ciężkowice, Dyrektor Centrum Kultury w Ciężkowicach, 

sołtysowie, przyrodnicy, a także przedstawiciele mieszkańców gminy. 

Uczestników szczególnie interesowały kwestie, związane z regulacją rzeki Fuldy 

oraz zasadami programu Natura 2000 na terenach nadrzecznych, ze względu na objęcie programem 

znacznego obszaru rzeki Biała, przepływającej przez ich gminę.   

Wizyta rozpoczęła się 26. 05. 2011 r. wyjazdem z Ciężkowic. Dzień ten w większości był 

poświęcony na podróż, jednak na trasie przejazdu udało się także zwiedzić Drezno – miasto pełne 

zabytków i miejsc, poświęconych historii, szczególnie II wojny światowej. Uczestnicy wizyty w ramach 

czasu wolnego mieli możliwość spaceru po mieście i krótkiego obejrzenia najciekawszych miejsc, 

które wcześniej zostały wskazane i omówione przez przewodników.   

W Hotelu Landhaus Silbertanne, gdzie uczestnicy mieli zapewniony nocleg, przygotowano dla 

nich kolację regionalną, wraz z różnego rodzaju specjałami kulinarnymi, charakterystycznymi dla 

tamtych terenów. Wtedy także otrzymali oni upominki regionalne, dzięki współpracy z Wydziałem 

Turystyki Urzędu Miasta w Rotenburgu.   

Następny dzień – po śniadaniu regionalnym w hotelu – poświęcony był merytorycznym 

prelekcjom, dotyczącym programu Natura 2000 oraz ekologicznym, nowoczesnym rozwiązaniom, 

służącym oszczędzaniu energii przy równoczesnej ochronie środowiska.  

Pierwszym punktem programu, który okazał się bardzo interesujący dla uczestników, była 

wizyta w Parku Solarnym w miejscowości Alheim – Heinebach. Tam poznali oni konstrukcję, zasady 

działania paneli fotowoltaicznych, ich ceny, ilość produkowanej przez nie energii. Przewodnik, 

oprowadzający grupę po Parku Solarnym, opowiedział także o tym, jak doszło do powstania takiego 

miejsca i o niezwykle szybkim rozwoju działalności firmy, która niedawno zasięgiem swoim objęła 

także Polskę. 

Kolejne dwie prelekcje poprowadził przedstawiciel Urzędu Miasta Rotenburga, 

który osobiście był odpowiedzialny za wdrażanie zasad programu Natura 2000 na tamtejszych 

terenach. Opowiedział o charakterystyce rzeki Fuldy, która objęta została programem, 

o wynikających z tego możliwościach, a także obowiązkach, nałożonych na mieszkańców. Wywołało 

to wśród uczestników sporą dyskusję, ze względu na kontrowersje wokół wydobywania żwiru, a także 

deregulacji rzeki Biała, która od niedawna objęta jest także programem. 

Grupa została także oprowadzona po tamtejszych obszarach Natury 2000 (obszar Łąk 

w dolinie Fuldy, Rohrbach i Solz) ze szczególnym zwróceniem uwagi właśnie na omawianą rzekę.  



Po spacerze po tamtych terenach, uczestnicy wizyty wrócili do centrum Rotenburga w celu 

zwiedzania tego średniowiecznego i bardzo urokliwego miasteczka, wytyczoną ścieżką pn. „Deutsche 

Fachwerkstraße”, wraz z przewodnikami.  Tutaj mieli oni także czas wolny, podczas którego mogli 

poznać najciekawsze zakątki miasta. Po posiłku wszyscy wyruszyli w drogę powrotną. 

Wizyta przedstawicieli gminy Ciężkowice w Rotengurgu nad Fuldą w Niemczech, okazała się 

dla uczestników bardzo interesująca ze względu na podejmowaną tematykę, bezpośrednio związaną 

z ich własnymi problemami. Cieszy też fakt tak dużego zaciekawienia wśród nich kwestiami 

proekologicznymi, jak oszczędzanie energii dzięki nowoczesnym technologiom. Wizyta zakończyła się 

28.05.  rano, po powrocie do Ciężkowic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wizyta studyjna  w Warszawie dla gminy Iłów 

 

W dniu 28.07.2011 r. na terenie Warszawy odbyła się wizyta studyjna, której uczestnikami 

byli mieszkańcy Gminy Iłów. Grupa liczyła 13 osób, w tym przedstawiciele Urzędu Gminy Iłów 

z wójtem, Romanem Kujawą na czele, dyrektorzy szkół, ale przede wszystkim mieszkańcy z terenów 

gminy. Uczestnicy wizyty zainteresowani byli przede wszystkim organizacyjnymi aspektami dbałości 

o obszary chronione w ramach programu Natura 2000, przede wszystkim jak rozwiązać pewne 

problemy techniczne i finansowe, aby na terenie gminy można było jednocześnie żyć w zgodzie  

z naturą, ale także rozwijać przemysł i gospodarkę, wykorzystując nowe technologie. 

Wizyta rozpoczęła się w siedzibie Fundacji Nasza Ziemia, przy ul. Hożej 3/5 w Warszawie, 

gdzie uczestnikom przygotowano drobny poczęstunek. Tam przedstawicielka Fundacji rozpoczęła 

spotkanie prelekcją na temat ekologicznej działalności Fundacji, a w szczególności aktualnie 

realizowanych projektów. Mieszkańców gminy Iłów wyjątkowo zainteresowała akcja „Sprzątanie 

Świata 2011”, będąca pod patronatem Fundacji.  

Kolejną prelekcję poprowadził Marek Kowalski z Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”, 

który opowiedział o działaniach Towarzystwa na rzecz gatunków chronionych w ramach programu 

Natura 2000. Uczestnicy otrzymali szereg materiałów, związanych z akcjami i projektami 

Towarzystwa, m. in. foldery, naklejki, film.  

Trzecia prezentacja  w tym miejscu należała do przedstawicielek Fundacji Instytut na rzecz 

Ekorozwoju, która dotyczyła bardzo istotnego aspektu programu Natura 2000, a mianowicie 

turystyki. Pani Agata Golec podczas swojej prelekcji skupiła się na tym, w jaki sposób można 

wykorzystać status danego obszaru – jako chronionego w ramach programu – do promocji obiektów, 

czy wyrobów regionalnych i lokalnych. Wtedy także uczestnicy zapoznali się z adresem i zawartością 

strony, promowanej przez Fundację:  http://natura2000.org.pl, która zawiera szereg przydatnych 

informacji i pozytywnych przykładów działania w oparciu o program Natura 2000. Uczestnicy dostali 

również materiały na temat szkoleń, przygotowanych przez Fundację dla mieszkańców terenów 

chronionych. 

Uwieńczeniem prelekcji była dyskusja, prowadzona przez przedstawicielki Fundacji Instytut 

na rzecz Ekorozwoju, na temat najważniejszych problemów i kwestii spornych, wynikających z życia 

w pobliżu obszaru chronionego, a także sposobów rozwiązania pewnych niedogodności i pomysłów 

na promocję swego miejsca zamieszkania pod względem turystyki.  

Następnie uczestnicy wizyty wraz z Łukaszem Poławskim, pracownikiem Urzędu Miasta 

Stołecznego Warszawy, udali się na spacer wybrzeżem Wisły, gdzie mieli możliwość obserwacji 

warszawskich obszarów Natura 2000 oraz zostali poinformowani o aktualnie realizowanym projekcie 

„LIFE +”, pt. „Ochrona siedlisk ptaków z listy priorytetowej Unii Europejskiej w Dolinie Wisły 



w warunkach intensywnej presji Aglomeracji Warszawskiej”, a także bogactwie przyrodniczym tego 

terenu. 

Ostatnim punktem wizyty był obiad w restauracji „Biosfeera”, w której bardzo ważną kwestią 

jest dbałość o środowisko. W restauracji tej wszystkie potrawy przygotowywane są na miejscu 

ze świeżych warzyw, owoców i naturalnych produktów – szczególnie sezonowych. Do 

przygotowywania dań wykorzystuje się tam wodę źródlaną oraz tzw. ekologiczne jaja, czyli te, 

pochodzące od kur, żyjących na świeżym powietrzu i karmionych ekologicznie. W restauracji 

oferowane są także herbaty „Touch Organic BIO & Fairtrade”.   

Wizyta w Warszawie była dla uczestników interesująca, ponieważ pokazała, zarówno metody 

dbałości zarówno o przyrodę, a także o rozwój i turystykę danej miejscowości oraz umożliwiła 

mieszkańcom Iłowa kontakt z rozmaitymi specjalistami, który może być wykorzystany do dalszej 

współpracy na rzecz obszarów Natura 2000 i rozwoju gminy Iłów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wizyta studyjna  w Villach w Austrii dla gminy Bukowina Tatrzańska 

 

W dniach 30.08. – 1.09.2011 r.  odbyła się wizyta studyjna mieszkańców gminy Bukowina 

Tatrzańska. W wyjeździe uczestniczyło 25 osób, w tym przedstawiciele Urzędu Gminy Bukowina 

Tatrzańska, sekretarz, radni, a także przedstawiciele mieszkańców gminy. 

Wizyta rozpoczęła się 30.08.2011 r. wyjazdem spod Urzędu Gminy. Dzień ten w znacznej 

mierze był poświęcony na podróż, na trasie przejazdu mieliśmy jednak możliwość na krótko 

odwiedzić Wiedeń wraz ze spalarnią odpadów. Uczestników zaskoczył wygląd i umiejscowienie 

spalarni, która kłóciła się z wyobrażeniem takiego budynku, jako brudnego, dymiącego. W Wiedniu 

był obiad, uczestnicy mieli także chwilę czasu dla siebie na spacer po słynnym europejskim mieście. 

W Hotelu Kasino, gdzie uczestnicy przyjechali na nocleg, przygotowano dla nich obfitą kolację 

regionalną, wraz z różnego rodzaju specjałami kulinarnymi, deserem. Po krótkim odpoczynku 

uczestnicy mieli możliwość zobaczyć urokliwe miasto nocą.   

W następnym dniu po śniadaniu, miała miejsce zasadnicza część wizyty studyjnej, czyli 

odwiedzenie Naturpark Dobratsch wraz z przejściem ścieżki alpejskiej, prelekcją specjalisty, 

dotyczącą górskich obszarów NATURA 2000, spacerem wzdłuż ścieżki obserwacji ptaków 

drapieżnych. 

Tam uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zobaczyć, w jaki sposób zostały wykorzystane 

tereny, będące niegdyś prywatną własnością, a obfite przyrodniczo, dla rozwoju regionu. Tutaj miała 

miejsce także dyskusja, w której uczestnicy mieli możliwość porównać doświadczenia swoje 

i austriackie, pod względem wprowadzania obszarów Natura 2000. Okazało się, że jest wiele 

podobieństw, że także tam początkowo nowy program przyjmowano z niechęcią, ale z czasem 

okazało się, że przynosi on korzyści i mieszkańcy Villach zaczęli się z niego cieszyć. 

Później uczestnicy mieli także możliwość zobaczyć słynną skocznię narciarską w Villach 

oraz kilka punktów widokowych, gdzie pani przewodnik wskazywała najbardziej interesujące miejsca, 

a także pokazała tło historyczne tych terenów. Uczestnicy otrzymali także sporo materiałów 

informacyjnych zarówno na temat Villach, jak i Naturpark Dobratsch, które przez panią przewodnik 

przekazał Urząd Miasta. 

Następnie był obiad, dalej czas na indywidualne zwiedzanie Villach, a na końcu wyjazd. 

Uczestnicy wrócili do Bukowiny Tatrzańskiej w nocy z 1 na 2.09.2011 r.   

 

 


