
Harmonogram wyjazdu studyjnego do Bretanii 16.09-24.09.2019 

GRUPA 1 - OLSZTYN GRUPA 2 - LUBAŃ 

16.09.2019 
 

04:45 – Podstawienie Autokaru pod siedzibą WMODR w Olsztynie  
(ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn) 

05:00 – Wyjazd w kierunku Niemiec 
12:30 –  Obiad  

Motel Paradise Ul. Świebodzińska 21 66-235 Torzym 

13:30 – dalsza podróż  
20:00 – przyjazd i zakwaterowanie w  Hotelu  

(Maifeld Sport- und Tagungshotel ,  

Hammer Landstraße 4, 59457 Werl, Niemcy) 

20.30  obiadokolacja w hotelu 
21.30  – Spotkanie Informacyjno-Szkoleniowe w hotelu 

 

 

05:45 – Podstawienie Autokaru  pod siedzibą POMDR w Lubaniu 
 

06:00 – Wyjazd w kierunku Niemiec 
12:30 –  Obiad  

Motel Paradise Ul. Świebodzińska 21 66-235 Torzym  

 13:30 – dalsza podróż  

20:00 – przyjazd i zakwaterowanie w  Hotelu  

(Maifeld Sport- und Tagungshotel ,  

Hammer Landstraße 4, 59457 Werl, Niemcy) 

20.30  obiadokolacja w hotelu 
21.30  – Spotkanie Informacyjno-Szkoleniowe w hotelu 

 

GRUPA 1  GRUPA 2    

17.09.2019 
 

06:00 – Śniadanie w hotelu 
07:00 – Wyjazd w kierunku Bretanii 
13.00 - obiad  
19:30 –  przyjazd do hotelu w  St Brieuc 

( Brit Hotel Privilège Plérin ZAC de l'Arrivée, 4 Rue François Jacob, 

22190 Plérin, Francja)   

20.00  Kolacja sieciująca  (uroczysta kolacja z oddzielnym menu i 

możliwością wygłoszenia wykładu na oddzielnej Sali 

konferencyjnej) 

 

06:00 – Śniadanie w hotelu  
07:00 – Wyjazd w kierunku Bretanii 
13.00 - obiad 
19.30  – przyjazd do hotelu w St Brieuc 

 ( Brit Hotel Privilège Plérin ZAC de l'Arrivée, 4 Rue François Jacob, 

22190 Plérin, Francja 

20.00  Kolacja sieciująca  (uroczysta kolacja z oddzielnym menu i 

możliwością wygłoszenia wykładu na oddzielnej Sali 

konferencyjnej) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

18.09.2019 
GRUPA 1 GRUPA 2 

Śniadanie w hotelu  

Wizyty w dwóch instytucjach działających na rzecz rolnictwa w tym 

rolnictwa ekologicznego  

9:00   spotkanie w CIVAM    (LOCQUELTAS)56             Osrodek 

Inicjatyw Wsparcia Rolnictwa i Obszarow Wiejskich 

10.30 spotkanie  UNEBIO  Unia Krajowa Hodowcow BIO i 

Stowarzyszenie Hodowcow BIO dla rozwoju branzy miesnej w 

Bretanii   (SAINT AGATHON)22     

12.00 obiad 

14.00 Wizyta w spółdzielni rolniczej działającej na rynku produktów 

ekologicznych 

18.30 powrót do hotelu 

19.00 kolacja 

20.00 spotkanie podsumowujące 

Śniadanie w hotelu  

Wizyty w dwóch instytucjach działających na rzecz rolnictwa w tym 

rolnictwa ekologicznego  

9:00   spotkanie w CIVAM    (LOCQUELTAS)56             Osrodek 

Inicjatyw Wsparcia Rolnictwa i Obszarow Wiejskich 

10.30 spotkanie  UNEBIO  Unia Krajowa Hodowcow BIO i 

Stowarzyszenie Hodowcow BIO dla rozwoju branzy miesnej w 

Bretanii   (SAINT AGATHON)22     

12.00 obiad 

14.00   Wizyta w spółdzielni rolniczej działającej na rynku 

produktów ekologicznych 

18.30 powrót do hotelu 

19.00 kolacja 

20.00 spotkanie podsumowujące 

 

 



 

19.09.2019 
GRUPA 1 GRUPA 2 

7.30 Śniadanie w hotelu 

9.00 Wizyta w spółdzielni rolniczej działającej na rynku produktów 

ekologicznych 

COOP BVB w THEIX (Vannes) 56 Spoldzielnia Hodowcow Miesa 
Ekologicznego 

12.00 obiad 
14.00 wizyta w gospodarstwie rolnym o profilu ekologicznym z 

produkcją roślinną  (zboża, i/lub trawy, i/lub rośliny 
strączkowe , i/lub warzywa, i/lub owoce) 

Gospodarstwo : Produkcja roslinna lub mieszana zrzeszone w 
Spoldzielnia Rolnicza BIO  Coop BioPinaut 

 17.00   Wizyta w gospodarstwie rolnym o profilu ekologicznym z 
produkcją zwierzęcą (trzoda chwlewna i/lub bydło, i.lub 
drób)   

  Gospodarstwo hodowlane zrzeszone w Regionalnej Spoldzielnia 
Hodowcow Mięsa Ekologicznego 

19.00 powrót do hotelu  
19.30 kolacja 
20.30 spotkanie podsumowujące 

7.30 Śniadanie w hotelu 

9.00  Wizyta w spółdzielni rolniczej działającej na rynku produktów 

ekologicznych 

COOP BVB w THEIX (Vannes) 56 Spoldzielnia Hodowcow Miesa 
Ekologicznego 

12.00 obiad 
14.00   Wizyta w gospodarstwie rolnym o profilu ekologicznym z 

produkcją zwierzęcą (trzoda chwlewna i/lub bydło, i.lub 
drób)   

  Gospodarstwo hodowlane zrzeszone w Regionalnej Spoldzielnia 
Hodowcow Mięsa Ekologicznego 

17.00 wizyta w gospodarstwie rolnym o profilu ekologicznym z 
produkcją roślinną  (zboża, i/lub trawy, i/lub rośliny 
strączkowe , i/lub warzywa, i/lub owoce) 

Gospodarstwo : Produkcja roslinna lub mieszana zrzeszone w 
Spoldzielnia Rolnicza BIO  Coop BioPinaut 

19.00 powrót do hotelu  
19.30 kolacja 
20.30 spotkanie podsumowujące 

 

20.09.2019 
GRUPA 1 GRUPA 2 

 

7.30 śniadanie w hotelu 

9.00 wizyta w gospodarstwie rolnym o profilu ekologicznym z 

produkcją roślinną  (zboża, i/lub trawy, i/lub rośliny strączkowe , 

i/lub warzywa, i/lub owoce) 

10.30 Wizyta w gospodarstwie rolnym o profilu ekologicznym z 
produkcją zwierzęcą (trzoda chlewna i/lub bydło, i.lub 
drób)   

12.00 obiad 

14.00  wizyta spółdzielni rolniczej działającej na rynku produktów 

ekologicznych 

19.00 powrót do hotelu  
19.30 kolacja 
20.30 spotkanie podsumowujące 

 

7.30 śniadanie w hotelu 

9.00  Wizyta w gospodarstwie rolnym o profilu ekologicznym z 

produkcją zwierzęcą (trzoda chlewna i/lub bydło, i.lub drób)   

10.30 wizyta w gospodarstwie rolnym o profilu ekologicznym z 

produkcją roślinną  (zboża, i/lub trawy, i/lub rośliny strączkowe , 

i/lub warzywa, i/lub owoce 

12.00 obiad 

14.00     wizyta spółdzielni rolniczej działającej na rynku produktów 

ekologicznych 

19.00 powrót do hotelu  
19.30 kolacja 
20.30 spotkanie podsumowujące 

GRUPA 1 GRUPA 2 

21.09.2019 
7.30 śniadanie w hotelu 

9.00 wizyta w  instytucji  działających na rzecz rolnictwa , w tym 

rolnictwa ekologicznego 

10.30 wizyta w  instytucji  działających na rzecz rolnictwa , w tym 

rolnictwa ekologicznego 

12.00 obiad 

14.00 wizyta w gospodarstwie rolnym o profilu ekologicznym z 

produkcją roślinną  (zboża, i/lub trawy, i/lub rośliny strączkowe , 

i/lub warzywa, i/lub owoce) 

Gospodarstwo rolne produkcją .roślinna , zrzeszone w inicjatywach 

regionalnych BIO 

19.00 powrót do hotelu  
19.30 kolacja 
20.30 spotkanie podsumowujące 

7.30 śniadanie w hotelu 

 9.00 wizyta w  instytucji  działających na rzecz rolnictwa , w tym 

rolnictwa ekologicznego 

10.30 wizyta w  instytucji  działających na rzecz rolnictwa , w tym 

rolnictwa ekologicznego 

12.00 obiad 

14.00    Wizyta w gospodarstwie rolnym o profilu ekologicznym z 

produkcją zwierzęcą (trzoda chlewna i/lub bydło, i.lub drób)   

Gospodarstwo rolne z produkcja zwierzęca  zrzeszone w 

regionalnej spoldzielni rolniczej BIO 

 
19.00 powrót do hotelu  
19.30 kolacja 
20.30 spotkanie podsumowujące 

 

 

 

 

 



 

 
 

GRUPA 1 

 
 

GRUPA 2 
22.09.2019 

8.00  śniadanie w hotelu 

 9.00 wizyta w gospodarstwie rolnym o profilu ekologicznym z 

produkcją roślinną  (zboża, i/lub trawy, i/lub rośliny strączkowe , 

i/lub warzywa, i/lub owoce) 

10.30 Wizyta w gospodarstwie rolnym o profilu ekologicznym z 
produkcją zwierzęcą (trzoda chlewna i/lub bydło, i.lub 
drób)   

12.00 obiad  
14.00  wizyta spółdzielni rolniczej działającej na rynku produktów 

ekologicznych 

19.00 powrót do hotelu 

19.30 kolacja 

20.30 kolacja sieciująca (uroczysta kolacja z oddzielnym menu i 

możliwością wygłoszenia wykładu na oddzielnej sali konferencyjnej 

–wymiana doświadczeń , spostrzeżeń między uczestnikami 

wyjazdu) 

8.00  śniadanie w hotelu 

9.00  9.00  Wizyta w gospodarstwie rolnym o profilu ekologicznym z 

produkcją zwierzęcą (trzoda chlewna i/lub bydło, i.lub drób)   

10.30 wizyta w gospodarstwie rolnym o profilu ekologicznym z 

produkcją roślinną  (zboża, i/lub trawy, i/lub rośliny strączkowe , 

i/lub warzywa, i/lub owoce 

12.00 obiad 

14.00  wizyta spółdzielni rolniczej działającej na rynku produktów 

ekologicznych 

19.00 powrót do hotelu 

19.30 kolacja 

20.30 spotkanie podsumowujące (uroczysta kolacja z oddzielnym 

menu i możliwością wygłoszenia wykładu na oddzielnej sali 

konferencyjnej –wymiana doświadczeń , spostrzeżeń między 

uczestnikami wyjazdu) 

GRUPA 1 GRUPA 2 

23.09.2019 

7.00 śniadanie w hotelu 

8.00 wyjazd w stronę Niemiec 

13.00 obiad na trasie 

20.00 przyjazd do hotelu Wyndham Garden Düsseldorf 

Mettmann Peckhauser Str. 5, 40822 Mettmann, 
20.30 wspólna kolacja w hotelu 

21.30 spotkanie podsumowujące 

7.00 śniadanie w hotelu 

8.00 wyjazd w stronę Niemiec 

13.00 obiad na trasie 

20.00 przyjazd do hotelu  Wyndham Garden Düsseldorf 

Mettmann Peckhauser Str. 5, 40822 Mettmann 

20.30 wspólna kolacja w hotelu 

21.30 spotkanie podsumowujące 

GRUPA 1 GRUPA 2 

24.09.2019 

6.30.00 śniadanie w hotelu  

7.30 wyjazd w strone Polski 

14.30 obiad  

Motel Paradise Ul. Świebodzińska 21 66-235 Torzym 

Powrót do Olsztyna w godz wieczorno-nocnych 

 

6.30.00 śniadanie w hotelu  

7.30 wyjazd w strone Polski 

14.30 obiad  

Motel Paradise Ul. Świebodzińska 21 66-235 Torzym 

Powrót do Lubania  w godz wieczorno-nocnych 

 

 


