
Szkolenia online – webinaria organizowane przez Zachodniopomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – grudzień 2020 

 

Szkolenia organizowane przez ZODR w Barzkowicach odbywają się na udostępnionej 

dla zainteresowanych uczestników platformie szkoleniowej Clickmeeting. Z uwagi na 

ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na webinarium decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału 

w szkoleniu wymagany jest indywidualny adres poczty elektronicznej. Zgłoszenia należy 

przesyłać na adres e-mail: szkolenia.barzkowice@home.pl. Zakwalifikowani uczestnicy 

otrzymują przed szkoleniem link z indywidualnym dostępem do szkolenia.  

Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu proszone są  

o poinformowanie o tym fakcie w e-mailu zgłoszeniowym. Udział w webinariach jest 

bezpłatny. 

Począwszy od listopada oraz w grudniu odbyły się przedstawione niżej szkolenia: 

1. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” 

26.11.2020 r. godz. 10.00 prowadzone przez Magdalenę Kartosz PZDR Kamień Pom. 

zs. w Golczewie 

2. „Rozwiązywanie problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych 

gospodarstw rolnych – choroby odzwierzęce, zoonozy” 4.12.2020 r. godz. 10.00 

prowadzone przez Cecylię Wojnik PZDR w Szczecinie 

3. „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”  9.12.2020  

godz. 10.00 prowadzone przez Dawida Adamskiego PZDR w Łobzie 

4. „Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020” 10.12.2020 r. godz. 8.30 

prowadzone przez Natalię Białobrzeską PZDR w Wałczu 

5. „PROW – rozpoczęcie działalności pozarolniczej” 10.12.2020 r. godz. 10.00 

prowadzone przez Andrzeja Czerwińskiego PZDR w Koszalinie 

6. „Działalność pozarolnicza” 11.12.2020 r. godz. 11.00 prowadzone przez  

Patrycję Kwiatoń  i Rafała Bińczyka PZDR Sławno zs. w  Darłowie 

7. „Konferencja Rolnictwo ekologiczne szansą dla rolników z województwa 

zachodniopomorskiego” 14.12.2020 r. godz. 9.45 prowadzone przez Beatę Gardygajło 

8. „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” 15.12.2020 r. godz. 10.00 

prowadzone przez Adrianę Czarnik Półtorak Pawła Wolniaka i Bartosza Bałę PZDR  

w Choszcznie 



9. „Gospodarstwa opiekuńcze” 15.12.2020 r. godz. 12.00 prowadzone przez  

Karolinę Łysakowską PZDR w Myśliborzu 

10. XIX Edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej 17.12.2020 r. prowadzony przez  

Beatę Gardygajło ZODR w Barzkowicach 

11. „Rękodzieło – stroiki bożonarodzeniowe” 16.12.2020 r. godz. 10.00 prowadzone 

przez Izabellę Dudzińską-Krawczyk - ZODR Oddział w Koszalinie  

12. „Zasady Integrowanej Ochrony Roślin” 16.12.2020 r. godz. 12.00 prowadzone 

przez Ludmiłę Gibowską PZDR w Gryfinie oraz Sławomira Dunowskiego  - kierownik 

IORiN w Gryfinie 

13. „Profilaktyka prozdrowotna i racjonalne żywienie” 17.12.2020 r. godz. 

12.00prowadzone przez Grażynę Falandysz ZODR w Barzkowicach oraz  

Agatę Przyborską – dietetyka 

14. „Informowanie i upowszechnianie wiedzy odnośnie do założeń WPR po 2020” 

18.12.2020 r. godz. 10.00 prowadzone przez Iwonę Wiercioch PZDR w Drawsku 

Pomorskim 

15. „PROW” 18.12.2020 r. godz. 10.55  prowadzone przez Marzenę Adamczyk PZDR  

w Drawsku Pomorskim 

16. „Promocja i sprzedaż produktów lokalnych i regionalnych” 18.12.2020 r.  

  godz. 12.00 prowadzone przez Magdalenę Kopeć PZDR w Gryficach 

17. „Jak zapobiegać marnowaniu żywności?” 18.12.2020 r. godz. 13.00 prowadzone 

przez Annę Jabłońską ZODR w Barzkowicach oraz Agatę Jeżow – koordynatora 

Jadłodzielni w Stargardzie 

18. „Tradycje bożonarodzeniowe oraz wykonywanie ozdób świątecznych na stół 

wigilijny” 21.12.2020 r. godz. 10.00 prowadzone przez Annę Kirkiewicz  PZDR 

w Szczecinku 
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