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Partnerstwo dla Doliny Baryczy 

Profil działalności: 

 Partnerstwo dla Doliny Baryczy to stowarzyszenie skupiające w swoich szeregach przedstawicieli 

sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego jako podmioty zamieszkałe, prowadzące 

swoją działalność lub zaangażowane społecznie na obszarze Doliny Baryczy. Uczestnictwo w 

stowarzyszeniu jest dobrowolne objęte Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) oraz Lokalną Strategią 

Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR). 

Cel: 

Trójsektorowe partnerstwo aktywnych mieszkańców Doliny Baryczy, działających na rzecz 

zrównoważonego rozwoju okolic rzeki Barycz. 

Wyróżnialność: 

Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rybackich Doliny Baryczy w 

oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczo - kulturowych, szczególnie obszaru „Natura 

2000”. 

Sposób działania: 

Działanie poprzez podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzanie aktywności 

społeczności lokalnych, w szczególności prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania 

projektów związanych z realizacją LSR i LSROR oraz: 

- upowszechnianiu oraz wymianie informacji na rzecz aktywizacji oraz integracji kapitału 

społecznego w obszarze Doliny Baryczy; 

- podejmowanie inicjatyw mających na celu wsparcie oraz realizację projektów promocyjnych 

poprzez ochronę wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i 

krajobrazowych na obszarze działania Stowarzyszenia; 

- prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej, poszukiwanie partnerów oraz sponsorów, 

rozwój współpracy międzynarodowej; 

- wspieranie przedsiębiorczości lokalnej służącej zwiększeniu różnorodności gospodarczej w 

ramach „Dolina Baryczy Poleca”. 
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„Dolina Baryczy Poleca” – specyfikacja w kontekście problemu projektowego 

Pod tym hasłem kryje się znak promocyjny, który jest przyznawany od 2008 roku lokalnym 

podmiotom gospodarczo-usługowym przyjaznym środowisku. Celem projektu jest wsparcie 

lokalnych przedsiębiorców, usługodawców oraz ochrona walorów przyrodniczo-kulturowych 

Doliny Baryczy. 

Każdy z podmiotów ubiegających się o posługiwanie się znakiem 

zobowiązany jest do ciągłego zwiększania przyjazności swojej 

działalności względem środowiska oraz klienta zachowując przy 

tym elementy odzwierciedlające specyfikę  Doliny Baryczy.  Znak 

„Dolina Baryczy Poleca” przyznawany jest na okres jednego roku w 

drodze konkursu. 

Kryteria przyznawania znaku: 

- pochodzenie z jednej z 8 gmin Doliny Baryczy: Cieszków, Krośnice, Milicz, Przygodzice, 

Odolanów, Sośnie, Twardogóra, Żmigród położonych w zalewie Rzeki Barycz; 

- związek z obszarem Doliny Baryczy; 

- spełnienie norm ochrony środowiska; 

- spełnienie norm prawnych; 

- działalność w ramach „etycznego biznesu” zgodnie z zasadą „fair-play”; 

- wysoka jakość produktów oraz usług; 

- wyjątkowość; 

- przyjazność dla środowiska oraz klienta; 

- współpraca i solidarność; 

- wewnętrzna kontrola. 

Uwzględnienie wszystkich czynników będzie służyło wypracowaniu strategii wzorniczej dla linii 

opakowań lokalnych produktów w postaci jednolitej koncepcji odpowiadającej systemowi 

identyfikacji Partnerstwa dla Doliny Baryczy. 

  



5 

 

Obowiązki użytkowników znaku „Dolina Baryczy Poleca” 

Każdy podmiot ubiegający się o możliwość korzystania ze znaku „Dolina Baryczy Poleca” jest 

zobowiązany do zapoznania się regulaminem przygotowanym przez Stowarzyszenie Partnerstwo 

dla Doliny Baryczy (załącznik nr 1). 

Z kolei podmiot gospodarczy posługujący się znakiem jest zobowiązany przestrzegać 

postanowień umowy licencyjnej (załącznik nr 2); w szczególności zachowując odpowiednią jakość 

usług oraz produktów m.in. poprzez: 

- stosowanie znaku we wszystkich możliwych polach sprzedażowych oraz promocyjnych i 

marketingowych 

- udział w wydarzeniach promujących region 

- uczestnictwo w szkoleniach oraz kursach oferowanych przez Stowarzyszenie 

Podmioty gospodarcze powinny również odpowiednio współpracować z Administratorami znaku 

oraz Kapitułą celem efektywnego zarządzania wizerunkiem własnej działalności oraz całego 

Partnerstwa. 

Istniejące zalecenia zostały uwzględnione w części koncepcyjnej przygotowanego programu 

komunikacyjnego. 
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Weryfikacja potrzeb lokalnych przedsiębiorców – analiza sytuacji 

zastanej      

 

Weryfikacja lokalnych przedsiębiorców współpracujących w ramach projektu „Dolina Baryczy 

Poleca” o profilu spożywczo-rzemieślniczym pozwoliła na wyróżnienie poszczególnych kategorii 

produktowych:  

 

kategoryzacja produktowa: 

- nabiał i jajka 

- prdukty mięsne 

- produkty rybołóstwa 

- warzywa i owoce 

- produkty piekarnicze i cukiernicze 

- oleje i tłuszcze 

 

- miody 

- gotowe dania 

-soki i napoje 

- przetwory 

- rękodzieła 

- inne 

 

Wykaz poszczególnych przedsiębiorców współpracujących z Partnerstwem dla Doliny Baryczy w 

ramach sporządzonych kategorii: 

Nabiał i jajka: 

1. Jajka kur zielononóżek kuropatwianych - Gospodarstwo ekologiczne Irena Piechota w 

Postolinie; 

2. Jajka kur zielononóżek kuropatwianych - Gospodarstwo ekologiczne Henryka 

Kozłowska w Sulimierzu; 

Produkty mięsne: brak przedsiębiorców. 

 Produkty rybołówstwa: 

1. Karp milicki – Stawy Milickie SA 

2. Karp milicki - Gospodarstwo Rybackie "Ruda Żmigrodzka" 
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3. Karp milicki - Gospodarstwo Rybackie Możdżanów 

4. Karp milicki - Gospodarstwo Rybackie "Milicz" 

5. Karp milicki - Gospodarstwo Rybackie "Kaszowo" 

6. Karp milicki - Gospodarstwo Rybackie "Dziadkowo" 

7. Karp milicki - Gospodarstwo Rybackie Stawczyk 

8. Karp milicki - Gospodarstwo Rybackie Stawczyk 

Owoce i warzywa: 

1. Pomidory - Ogrodnictwo Wojciech Skowroński w Sułowie 

2. Jabłka - Gospodarstwo Sadownicze Jolanta i Janusz Dziekan w Wierzchowicach 

3. Jabłka - Gospodarstwo sadownicze Wiesław Romańczyk w Krośnicach 

4. Jabłka - Gospodarstwo sadownicze Dominik Pochodyła w Świebodowie 

5. Maliny - Gospodarstwo Sadownicze Irena i Andrzej Łaniak w Wierzchowicach 

6. Orzechy laskowe - Roman Kapuściński 

7. Śliwki - Gospodarstwo sadownicze Wiesław Romańczyk w Krośnicach 

Produkty piekarnicze i cukiernicze: 

1. Chleb Komyśniak - Piekarnia "Rybka" w Gądkowicach 

2. Chleb Baryczok - GS Samopomoc Chłopska w Przygodzicach 

Oleje i tłuszcze: 

1. Olej lniany zimnotłoczony – OLEOWITA 

Miód: 

1. Miód - EKO-PASIEKA Wacław Ratyński 

2. Miód rzepakowy, lipowy, wielokwiatowy, pyłek kwiatowy  - Gospodarstwo Pasieczne 

GUCIO  

3. Propolis – Miody Barbara i Piotr Rutkowski- Żmigród 

Gotowe dania: produkty w ramach działania gospodarstw rybackich oraz lokali 

gastronomicznych zostaną pominięte w procesie projektowym. 

Soki i napoje (producenci w ramach kategorii owoce i warzywa): 

1. Naturalne soki owocowe - Gospodarstwo Sadownicze Jolanta i Janusz Dziekan w 

Wierzchowicach 
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2. Naturalne soki owocowe - Gospodarstwo sadownicze Dominik Pochodyła w 

Świebodowie 

Przetwory: 

1. Przetwory owocowe - Gospodarstwo sadownicze Irena i Andrzej Łaniak w 

Wierzchowicach 

2. Mus jabłkowy - Gospodarstwo sadownicze Wiesław Romańczyk w Krośnicach 

3. Powidła śliwkowe - Gospodarstwo sadownicze Wiesław Romańczyk w Krośnicach 

4. Syrop z dzikiej róży - Regionalna Kuchnia Barycka 

Rękodzieło: 

1. Wyroby z loomu - Andrzej Kret 

2. Byliny i susz roślinny - Agnieszka i Jarosław Lesiakowie 

3. Ręcznie malowane pisanki z motywami z Doliny Baryczy - Pracownia Centaurea 

4. Bombki o motywach regionalnych - Spółdzielnia "Szklany Świat" w Krośnicach 

5. Świeczki z wosku pszczelego – Barbara i Piotr Rutkowski - Żmigród 

Inne:  

1. Zielononóżka kuropatwiana - Wylęgarnia i odchów drobiu w Wysocku Małym 

 

Weryfikacja dostępnych produktów w obszarze Doliny Baryczy umiejscawia niektórych 

przedsiębiorców w jednej z dwóch kategorii. Konceptualizacja zadnia projektowego będzie 

ukierunkowana w specyfikę każdej z wydzielonych kategorii dla której stworzona zostanie 

jednolita linia wzornicza przy uwzględnieniu patronatu Partnerstwa dla Doliny Baryczy. 

Koncepcja nie zakłada współpracy z każdym podmiotem gospodarczym z osobna. Założeniem jest 

wypracowanie propozycji ujednoliconej linii wzorniczej dla przedsiębiorców współpracujących z 

Partnerstwem. 

Do tej pory lokalni przedsiębiorcy opatrzenie znakiem „Dolina Baryczy Poleca” w sposób 

indywidualny projektowali opakowania dla swoich produktów. Nasza propozycja będzie miała na 

celu wypracowanie koncepcji, która ujednolici design opakowań w kontekście współpracy z 

partnerstwem, jak również pozwoli zachować kryterium rozróżnialności oraz wyjątkowości 

poszczególnych produktów. 
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Rodzaje występujących opakowań (forma, kształt, możliwości) 

Analiza sytuacji zastanej pozwoliła na wydzielenie kilku kategorii produktowych, które warunkują 

potrzeby lokalnych przedsiębiorców w zakresie wzornictwa opakowań. Pogłębiona weryfikacja 

rodzajów występujących opakowań pozwoliła na wyróżnienie powtarzalnych form oraz kształtów: 

Opakowania szklane w ramach kategoryzacji produktowej: produkty rybołóstwa, miód, przetwory 
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Opakowania kartonowe/plastikowe w ramach kategorii produktowej: nabiał i jajka, produkty 

piekarnicze i cukiernicze oraz owoce i warzywa 

 

Opakowania papierowe w ramach kategorii produktowej: rękodzieło oraz inne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło fotografii: dbpoleca.barycz.pl; nasza.barycz.pl; www.umwd.dolnyslask.pl; tabele-kalorii.pl 
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Dyferencjacja projektowa 

Obrana przez lokalnych producentów forma opakowań nie ma jednolitej koncepcji 

identyfikacyjnej. Każdy z podmiotów przedsiębiorczych korzysta z własnej, indywidualnej linii 

wzorniczej.  

Kształt i forma 

W zależności od kategorii produktowej przeważają opakowania szklane (słoiki, butelki) oraz 

plastikowo – kartonowe opakowania na produkty spożywcze, w tym głównie  produkty 

rybołóstwa, miód oraz przetwory. 

W przypadku opakowań  wykonanych z plastiku oraz kartonu ich forma przyjmuje standardowe 

wymiary oraz kształty dla produktów: owoce i warzywa, nabiał i jaja oraz produkty piekarnicze i 

cukiernicze. 

Kolejna formę dla produktów tworzą opakowania papierowe (torby, woreczki) przeznaczone dla 

produktów rzemieślniczych oraz wykonywanych ręcznie. 

Możliwości 

Weryfikacja obecnie funkcjonujących opakowań, którymi posługują się podmioty gospodarcze w 

ramach współpracy Partnerstwa dla Doliny Baryczy choć zróżnicowane pod względem formy, 

kształtu oraz koncepcji wizualnej mają jeden punkty wspólny. Mianowicie, wykorzystanie znaku 

Dolina Baryczy Poleca, który pojawił się w ponad 80% analizowanych produktów oraz opakowań. 

Wskazuje to na chęć identyfikacji lokalnych przedsiębiorców z partnerstwem, jak również brak 

obawy zaszufladkowania wszystkich produktów w myśl ujednoliconej koncepcji identyfikacyjnej 

związanej z realizacją projektu Dolina Baryczy Poleca. 

Koncept 

Design opakowań dla przedsiębiorców współpracujących z Partnerstwem dla Doliny Baryczy 

powinien zawierać certyfikowany znak Dolina Baryczy Poleca. 
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Zaproponowane rozwiązanie wzornicze   

Projekt naklejki 

Ujednolicona koncepcja identyfikacyjna związana z realizacją prac dla Partnerstwa dla Doliny 

Baryczy z zakresu wzornictwa opakowań obejmuje projekt naklejki na opakowania produktów 

przedsiębiorstw objętych patronatem programu. Zaproponowane zostały trzy projekty 

obejmujące cztery rodzaje rozwiązań:   

1. Naklejka na opakowania szklane (słoiki, butelki) oraz plastikowo – kartonowe opakowania 

na produkty spożywcze (wytłoczki, kartony, plastikowe kontenery) 

 

 

 

 

2. Naklejka na wyroby piekarnicze w formie naklejki z klejem spożywczym oraz do wyrobów 

rękodzieła w formie drukowanej etykiety 

 

 

 

 

 

3. Naklejka na produkty spożywcze sprzedawane bez opakowania (owoce, warzywa) 
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W projektach naklejek wykorzystany został znak programu Dolina Baryczy Poleca, które jest 

własnością Stowarzyszenia dla Doliny Baryczy. Wykorzystane logo użyte jest zgodnie z Systemem 

Identyfikacji Wizualnej i opisanych w nim zasad projektowania wszelkich form informacyjno-

reklamowych w celu utrzymania jednolitego charakteru poprawnego wizerunku znaku Dolina 

Baryczy Poleca. 

Przedstawione projekty zgodne są z wymiarowaniem, kolorystyką oraz zastosowaniem znaku 

Dolina Baryczy Poleca i dostępne są w opisanym Systemie Identyfikacji Wizualnej. 
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Projekt naklejki – wymiarowanie 

Poniżej przedstawiono konstrukcję naklejek na płaszczyźnie siatki konstrukcyjnej 

zaproponowanej w Systemie Identyfikacji  Wizualnej znaku Dolina Baryczy Poleca, według 

którego „A” oznacza umowną jednostkę wymiarowania, równą 1/10 wymiaru podstawy logo.  
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Projekt naklejki – rozmiar 
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Projekt naklejki – przykłady użycia 

Poniżej przedstawione zostały projekty naklejek w formie rzeczywistej po wydruku w 

przykładowym użyciu. Wszystkie projekty mogą być używane przez przedsiębiorców objętych 

partnerstwem Dolina Baryczy Poleca w sposób dowolny, zaakceptowany przez Partnerstwo. 

1. Naklejka kolorowa naklejka na opakowania szklane oraz plastikowo – kartonowe 

opakowania na produkty spożywcze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Naklejka achromatyczna z klejem spożywczym na wyroby piekarnicze 
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3. Etykieta achromatyczna drukowana na tekturze ekologicznej do wyrobów rękodzieła lub 

wyrobów spożywczych wedle uznania 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Naklejka okrągła z klejem spożywczym na produkty spożywcze sprzedawane bez 

opakowania 

 

  

 

 

 


