„Znaszli swój WIR?”- szlakiem zabytkowych kościołów”

Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) organizuje
wyjazd z serii „Znaszli swój WIR?” tym razem szlakiem zabytkowych kościołów.
W programie:
Godz. 9,00-9,30 Suchań- Joannici w Suchaniu, poznanie historii kościoła pw. MB Nieustającej Pomocy
z XV wieku
Godz. 10,00-10,30 Dzwonowo gmina Marianowo-historia wsi o średniowiecznym rodowodzie i
zwiedzanie zabytkowego kościoła z końca XV wieku pw. Św. Jana Ewangelisty
Godz. 10,30-11,00- zwiedzanie kamiennego kościoła z przełomu XV i XVI wieku pw. Narodzenia NMP
w Bobrownikach gmina Chociwel
Godz. 11,00-11,15- dzieje miasta Chociwel, zwiedzanie murów obronnych i gotyckiego kościoła z XV
wieku w Chociwlu
Po zwiedzeniu Kościołów wybieramy się do Juchowa koło Szczecinka - Juchowo Farm gospodarstwo
ekologiczne i biodynamiczne.
Godz. 13,00 - obiad w gospodarstwie w Juchowie, a później zwiedzenie gospodarstwa
prowadzonego przez Fundację im. Stanisława Karłowskiego
Fundacja na bazie byłego PGR prowadzi gospodarstwo ekologiczne i biodynamiczne na powierzchni
ok.1900 ha. Zgodnie z misją „W zgodzie z naturą i poszanowaniem ludzi, zwierząt oraz Ziemi”
prowadzona jest gospodarka rolna stosująca preparaty biodynamiczne, wykorzystuje się rytmy
kosmiczne, nie skaża się środowiska. Rolnictwo biodynamiczne prowadzone jest w obiegu
zamkniętym, zwierzęta( ok.650 sztuk w tym 350 krowy mleczne) otrzymują paszę głownie trawy(łąki i
2-letnie mieszanki traw, koniczyny, lucerny, ziół), a w okresie zimowym siano, z obornika
produkowany jest kompost, którym nawozi się pola. Bydło przebywa na pastwiskach lub w oborach,
gdzie bardzo starannie dba się o dobrostan zwierząt, oddzielone miejsca zadawania pasz i żywienia
zwierząt od ich legowisk, gdzie zastosowano wiele elementów drewnianych poprawiających komfort
zwierząt. Ponieważ bydło w tym krowy mleczne nie są żywione kiszonką tylko sianem gospodarstwo
posiada certyfikat „mleka siennego” tj. najwyższej jakości mleka. W gospodarstwie dodatkowo
prowadzi się 5 ha ogród warzywny i 3 ha ogród ziołowy.
Fundacja prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu. Na polach
zasadzono liczne żywopłoty z gatunków krzewów owocowych( dzika róża, głóg, czarny bez), drzewa
owocowe i liściastych wszystko po to, aby poprawić mikroklimat, tworzyć ochronę przed erozją
wietrzną, przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi i zachować miejsce schronienia dla wielu
gatunków ptaków, owadów, płazów i roślin dzikorosnących. Zakładane są zbiorniki retencyjne,
prowadzi się gospodarkę melioracyjną.
Kolejną działalnością fundacji jest prowadzenie różnych programów edukacyjnych zarówno dla
dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Wszystko po to, aby zwiększyć wiedzę, świadomość, doświadczenie
w zakresie współpracy człowieka i środowiska, pokazanie aspektów prowadzenia gospodarstwa

ekologicznego, gdzie produkowana jest zdrowa żywność, dbania o środowisko, zwierzęta, które w
nim żyją, tytuły warsztatów mówią same za siebie np. „Od ziarna do chleba”;” Dobry opiekun
zwierząt”; „Od trawy do mleka” ; „Marchewkowy zawrót głowy”, ” Niesamowity świat lasów i
łąk” „Nie święci garnki lepią” itp. Oprócz warsztatów edukacyjnych realizowane są praktyki dla
uczniów studentów, wizyty studyjne, kolonie letnie dla dzieci i młodzieży, prowadzone są różne
badania.
To co wyróżnia Juchowo Farm jest prowadzenie programu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w
ramach którego działa Pracownia Terapeutyczna,
w której osoby z niepełnosprawnością
intelektualną bądź z zaburzeniami psychicznymi ( Nasi Ludzie) mogą pracować, odbywać próby pracy,
praktyki, staże. Osoby niepełnosprawne zajmują się przetwórstwem ziół, warzyw, owoców. W
ramach środków dofinansowanych z UE buduje się zakład przetwórstwa, który docelowo zatrudniać
będzie 50 osób niepełnosprawnych, dla osób tych planuje się wybudować także mieszkania.
Powrót godz.17,00- 18,00

