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Krótkie łańcuchy dostaw, świadomy konsument, rolnictwo ekologiczne. Z tymi pojęciami spotykamy się coraz częściej 
w dyskusjach o tym co jemy i jak jemy. Bo nie jest to obojętne ani dla nas, ani dla środowiska naturalnego, co trafia 

ostatecznie do naszych garnków i na nasze stoły.

Ważne, co jemy  
i skąd to przyjechało...

Jak podkreśla marszałek województwa mazo-
wieckiego Adam Struzik, warto czytać etykiety 
na produktach i rozmawiać ze sprzedającymi.  
- Nie musimy się znać na wartościach odżyw-
czych, ani na symbolach chemicznych utrwalaczy 
czy proporcjach „cukru w cukrze”. Ale wystarczy 
spojrzeć na kraj i miejscowość producenta, na 
coraz bardziej rozpoznawalne znaki rolnictwa 
ekologicznego czy nagród dla producentów typu 
„Dobre, bo polskie”, „Sieć Dziedzictwa Kulinar-
nego” czy „Laur Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego”, by wiedzieć, czy kupowany przez 
nas produkt przebył tysiąc kilometrów i przeleżał 
tygodnie w chłodniach i magazynach, czy trafił 
na półkę wczoraj, a wyprodukował go lokalny 
przedsiębiorca z naszego województwa - wyja-
śnia marszałek. - Właśnie dlatego warto budo-
wać swoją świadomość konsumencką spędzając 
na zakupach nie pięć minut i łapiąc do koszyka 
co popadnie, ale spokojnie i rozważnie wybierać 
produkty najlepsze, najświeższe i co najważniej-
sze - lokalne - zaznacza.

W największym uproszczeniu bowiem „krót-
kie łańcuchy dostaw”, czy jak kto woli - „strategia 
od pola do stołu” - to zminimalizowanie liczby 
pośredników i bazowanie handlu na okolicz-
nym krajowym dostawcy. Co prawda nadal dla 
wielu z nas największą rolę odgrywa cena (a ta 
w przypadku ogromnych zamówień hurtowych 
z importu bywa konkurencyjna), ale także rośnie 
liczba tych, którzy większą wagę zwracają na to 
CO, a nie za ILE jedzą. 

 - Przyzwyczaiłam się już do jednych, dużych 
zakupów tygodniowo na moim lokalnym baza-
rze na Moniuszki - mówi Jadwiga Krzemińska 
z Żyrardowa. - Znam tam już prawie wszystkich 
dostawców po imieniu, jednak co najważniejsze, 
zawsze mówią mi oni skąd przyjechały owoce 
czy warzywa trafiające do nich na stragan. Nie 
szukam polskich bananów, ale już jabłka, włosz-
czyzna, pomidory zawsze z Polski i przeważnie 
z Mazowsza. Mam też ulubione stoiska firmowe 
przetwórców mięsa, producentów wędlin. Tam 
z kolei znajduję nie tylko świeżość, ale i tradycyjne 
smaki i zapachy - dodaje. 

Bo faktycznie bazary to jeden ze sposobów 
skracania łańcuchów dostaw. Lokalne bazary 
w większości przypadków zaopatrują się na lo-
kalnych rynkach hurtowych i giełdach, a tam 
rzadko trafia towar nieświeży czy z zagranicy. 
Ale nowoczesne targowiska, których przybywa 
także dzięki wsparciu samorządu województwa 

mazowieckiego i Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 to niejedyny pomysł na 
szybką drogę od pola do stołu. 

- Niedawno odkryłem kilka świetnych plat-
form zakupowych w sieci - mówi Jacek Kamiń-
ski z Warszawy. - Tam lokalni producenci coraz 
szerzej proponują swoje wyroby i okazuje się, że 
czasem już nawet następnego dnia pod moim 
drzwiami stoi przesyłka ze smakiem. Ta gałąź do-
piero się rozwija, ale już w ten sposób ściągnąłem 
wędzone ryby czy solidne zaopatrzenie w mięsa 
i wędliny - dodaje. 

Drugim pomysłem na wspieranie krótkich 
łańcuchów dostaw jest obfite korzystanie z sieci. 
Lokalni producenci i przedsiębiorcy korzystają 
z platform zakupowych, a towar w ten sposób 
zakupiony może być nie tylko świeższy i szyb-
szy w dostawie, ale także trochę tańszy. Mniej 
pośredników to mniej marży po drodze, nawet 
uwzględniając koszty przesyłki czy kuriera.

A co z wielkimi sieciami i supermarketami?
- Tam też jest szansa na towar świeży i od lo-

kalnego dostawcy - mówi Marta Jarzębowska 
z Płocka, którą spotykamy przy jednym z płoc-
kich marketów spożywczych. - Ale trzeba bardzo 
dokładnie czytać to, co jest napisane na etykiecie 
czy pudełku. Sieci czasem próbują wprowadzić 
konsumenta w błąd, choć znam też takie, które 
specjalnie promują zakup towaru krajowego, np. 
w programach lojalnościowych. Więc chyba je-
stem konsumentem świadomym, skoro czytam 
nazwy producentów i szukam logotypów nagród 
konsumenckich - śmieje się pani Marta. 

Najprościej i najłatwiej, w drodze od pola do 
stołu, mają małe społeczności, małe ośrodki, 
w których dostawcę - producenta można nawet 

znać osobiście. Ba. Tam spotyka się nawet nadal 
mechanizm „od drzwi do drzwi”.

- Ja pamiętam czasy dziecięce, gdzie w wakacje 
przebywając u dziadków mleko kupowaliśmy od 
sąsiadów z drugiego końca wsi, świeże jajka miała 
zawsze sąsiadka po lewej, a po truskawki czy wi-
śnie biegało się do ogrodnika na górce, który w se-
zonie zawsze miał owoce prosto z pola czy drzewa 
- wspomina Marcin Jaskulski z Radomia. - Tro-
chę mi się do tego tęskni, bo to były smaki i świe-
żość teraz rzadko spotykane, ale z tego co wiem, 
to nadal są mniejsze miejscowości czy wsie, w któ-
rych sąsiedzi wzajemnie sprzedają sobie produkty. 
A nawet co jakiś czas wspólnie organizują sprze-
daż do większych miast - zauważa. 

- Pokonując drogę z Warszawy do rodziców mi-
jamy wiele przydomowych straganów i bardzo czę-
sto się przy nich zatrzymujemy - dodaje Beata Ja-
skulska. - Wtedy mamy pewność, że kupiony owoc 
przed chwilą jeszcze wisiał na drzewie. Bo przecież 
Mazowsze to zagłębie owoców i warzyw, więc jakość 

gwarantowana. W sezonie zdarza się nawet hurto-
wy zakup na przetwory. One naprawdę smakują 
inaczej niż te z surowców sklepowych - dodaje. 

Podsumowując, krótkie łańcuchy dostaw to 
przede wszystkim: 
•	 sprzedaż	 „przy	 drzwiach”,	 gdy	 konsument	

w dowolnym terminie i porze dnia, kupuje 
produkty bezpośrednio w gospodarstwie; 

•	 sprzedaż	 na	 targowisku	 rolnym	 -	 sprzedaż	
odbywa się codziennie lub w wyznaczone dni 
tygodnia, przy czym sprzedającym może być 
rolnik użytkownik gospodarstwa lub grupa 
(zespół) rolników wspólnie wynajmujących 
miejsce na targu; 

•	 sprzedaż	przy	drodze	-	to	sprzedaż	produktów	
sezonowych, w tym zwłaszcza owoców i wa-
rzyw; 

•	 sprzedaż	„od	drzwi	do	drzwi”	-	towar	o	zwykle	
znanym asortymencie i wielkości dostarczany 
jest do znanych, często stałych konsumentów;

•	 sprzedaż	 w	 formie	 „zbieraj	 sam”	 stosowana	
głównie, jako pomocnicza forma sprzedaży 
po zbiorze, stosuje się ją przy zbiorze owoców 
miękkich, zwłaszcza truskawek, owoców pest-
kowych, jabłek, gruszek; 

•	 sprzedaż	przez	internet	realizowana	w	różnych	
formach, poprzez przyjmowanie zamówień 
drogą elektroniczną, w tym poprzez indywidu-
alny dowóz lub wysyłkę do konsumenta.
- Coraz więcej instytucji, organizacji, samorzą-

dów zachęca do tworzenia i korzystania z krótkich 
łańcuchów dostaw. My także dostrzegamy w nich 
ruch w dobrym kierunku, by na naszych stołach 
znajdowała się tylko jakość, świeżość i dobra cena 
- podsumowuje członek zarządu województwa 
mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
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Kongres odbywa się od 15 lat co roku w tradycyjnej formu-
le spotkania wójtów, burmistrzów, prezesów LGD. W roku 
ubiegłym nie odbył się ze względu na COVID-19,  a w tym 
roku z ostrożności epidemicznej zdecydowano o formule on-
line. Tym bardziej cieszy ponad 250 uczestników chętnych do 
wysłuchania aktualności z życia Samorządu Województwa 
Mazowieckiego i zarejestrowanych na platformie streamin-
gowej i ponad 180 na bieżąco oglądających jego obrady. 

Kongres otworzyła Janina Ewa Orzełowska - Członek Za-
rządu Województwa Mazowieckiego. Podczas czterech godzin 
transmisji prezentacje przedstawili przedstawiciele dwóch 
Departamentów Urzędu Marszałkowskiego: Departamentu 

Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych 
oraz Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
z Dyrektorami Marcinem Podgórskim i Radosławem Rybic-
kim na czele. Gościem honorowym, który na koniec Kongresu 
opowiedział o Wspólnej Polityce Rolnej w nowej perspektywie 
fi nansowej był Jarosław Kalinowski, Poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego, który przybył do nas prosto ze Strasburga. 

W pierwszym bloku poruszano tematykę ochrony środo-
wiska – smogu, instrumentów wsparcia inwestycji w tym 
zakresie, uchwały antysmogowej. To wyzwanie chwili, by 
wspólnie zadbać o lepszą jakość powietrza, wody i gleby. 
Samorząd Województwa Mazowieckiego wdraża bowiem 

programy i projekty, które mogą pomóc gminom czy po-
szczególnym instytucjom w modernizacji źródeł ciepła czy 
monitorowaniu stanu środowiska naturalnego.  

W bloku drugim rozmawiano o Mazowieckim Instrumen-
cie Aktywizacji Sołectw, wsparciu dla kół gospodyń wiej-
skich, podejściu LEADER czy okresie przejściowym PROW 
2014-2020. Tu będzie możliwość pozyskiwania środków 
w 2022 i 2023 r. Trzeba więc na bieżąco monitorować nasze 
strony internetowe czy strony poszczególnych ministerstw. 
Okres przejściowy cechuje się bowiem tym, że czas reakcji 
i decyzji odgrywa w nim kluczową rolę.
Prezentacje pokongresowe na www.mazowieckie.ksow.pl.

W związku z przedłużeniem okresu wdrażania 
PROW 2014-2020 o 2 lata tj. do 31.12.2025 r. plano-
wana jest kontynuacja w ramach Programu obecnie 
istniejących instrumentów wsparcia. Dłuższy czas 
wdrażania Programu wymaga zwiększenia środ-
ków finansowych, tak aby możliwe było przyznawa-
nie i wypłata pomocy dla beneficjentów Programu 
w kolejnych latach realizacji PROW. Proces ubie-
gania się LGD o dodatkowe środki obejmował etap 
wnioskowania przez LGD o zwiększenie budżetów 
LSR, zakończony 30 czerwca 2021 r., akceptację tych 
wniosków przez SWM do końca września br. oraz 
po zaakceptowaniu zmian w PROW 2014-2020 przez 
Komisję Europejską - zawarcie aneksów do umów 
o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność, zatwier-
dzających zwiększenie budżetów LSR. Dzięki dodat-
kowym środkom, 29 Lokalnych Grup Działania bę-
dzie mogło kontynuować swoją działalność na rzecz 
lokalnego rozwoju.  

W efekcie powyższych zmian zwiększeniu ule-
gły środki zarówno na poddziałanie 19.2 „Wspar-

cie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność 
w ramach LEADER” jak również na poddziałanie 
19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywi-
zacji”. 

W skali całego województwa budżet na 19.2 wzrósł 
o 17 233 042 euro i obecnie wynosi ponad 85 258 042
euro. Zgodnie z narzuconym na LGD zobowiąza-
niem, minimum 35% kwoty dodatkowych środków 
musi zostać przeznaczona na przedsięwzięcia doty-
czące podejmowania działalności gospodarczej. 

Środki na 19.4 zostają zwiększone o 2 067 965 euro 
i obecnie wynoszą 16 256 090 euro. Należy podkre-
ślić, że pomimo wcześniejszych bonusów i zwiększa-
nia kwot na realizację strategii, LGD po raz pierwszy 
otrzymały dodatkowe środki na koszty bieżące.  

Budżety wszystkich 29 Lokalnych Grup Działania, 
po uwzględnieniu wszystkich bonusów, obejmujący 
poddziałania 19.2, 19.3 – działania w zakresie współ-
pracy, 19.4 opiewa na kwotę ponad 106 mln euro.  

Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych 
Lokalnych Grup Działania – tam informacje o nabo-
rach i konkursach! 

Terogoczny kongres otworzyła Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego J.E. Orzełowska.

Kongres Rozwoju Obszarów 
Wiejskich online

28 października odbył się XIV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pierwszy raz w formule online. 

Spotkanie samorządowców i LGD w sieci.

Dodatkowe środki dla Mazowsza! WIEŚci z Mazowsza są obecne 
w radio, na YouTube i na Facebooku! 

WIEŚci z Mazowsza to cykl audycji poruszających najważniejsze 
informacje z woj. mazowieckiego. Pokazujemy czym żyje mazow-
sze, dotykamy problemów mazowieckiej wsi oraz dzielimy się 
ciekawostkami i nowinkami z okolicy. 

Corocznie WIEŚci z Mazowsza obecne są również 
w regionalnych i lokalnych tygodnikach oraz na antenach 

mazowieckich stacji radiowych. 
Zapraszamy na Facebooka, na YouTube oraz oczywiście na 

www.mazowieckie.ksow.pl !


