Czarnowo – wieś położona kilka kilometrów od Goworowa. To właśnie na tym terenie
województwa mazowieckiego realizowany jest pilotażowy projekt -"Zielononóżki". Celem
projektu jest wprowadzenie kurki zielononóżki kuropatwianej do okolicznych gospodarstw,
co da możliwość
zarobku
oraz formę
atrakcji
w rozwijających się
gospodarstwach
agroturystycznych.
Gospodynie biorą los w swoje ręce
W Czarnowie od kilku lat istnieje Koło Gospodyń Wiejskich. Praca w Kole Gospodyń Wiejskich jest
dobrowolna, społeczna. Wykonują ją gospodynie młode i starsze, które pragną dzielić się swymi
doświadczeniami i umiejętnościami oraz tworzyć lepszy, piękniejszy obraz wsi. Kobiety tworzą spójną,
zintegrowaną grupę, gdzie relacje międzyludzkie są bliskie. Podczas jednego ze spotkań wygenerował
się pomysł napisania projektu z pomocą osób z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Po konsultacjach
z zainteresowanymi projektem kobietami wybrano – „Zielononóżki”. Chęć udziału w projekcie
wyraziła duża grupa. Sytuacja w tutejszych rodzinach wiejskich jest trudna. Wszyscy żyją skromnie.
Projekt jest szansą na polepszenie ich sytuacji – mówi Anna Karamus, koordynatorka projektu.
Zielononóżki – a co to jest?
Program ma na celu odtworzenie i upowszechnienie chowu polskiej, rodzimej rasy kury nieśnej –
zielononóżki kuropatwianej (gatunek objęty programami ochrony bioróżnorodności rolnej).Chęć
hodowli starych ras drobiu zgłosiło 18 gospodarstw z okolic Czarnowa. Rolnikom przekazano
jednodniowe pisklęta kury zielononóżki (po 80 sztuk). Obdarowani rolnicy w kolejnym roku przekażą
podobna ilość ptaków swoim, potrzebującym wsparcia, sąsiadom. Program finansuje PolskoAmerykańska Fundacja Wolności. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na październik
2006r.
Marzena Kruszewska ze wsi Czarnowo, jedna z uczestniczek projektu na pytanie czy od razu zgodziła
się na wzięcie udziału w projekcie, mówi- chciałam spróbować, zielononóżki to coś nowego w moim
gospodarstwie(…)staram się o certyfikat gospodarstwa ekologicznego(…)Jestem przekonana, że
rodzime rasy zwierząt pomogą rolnikom w osiągnięciu dodatkowego dochodu. Z kolei na pytanie czy
hodowla zielononóżek to duża inwestycja finansowa - Marzena Kruszewska mówi – (…)
przygotowanie kurnika, który jest w każdym gospodarstwie nie jest dużym wydatkiem finansowym.
Uczymy się: odpowiedzialności, konsekwentności, pracowitości
Spotkania oraz szkolenia w ramach realizowanego projektu pozwoliły kobietom na zdobycie
doświadczenia oraz podniesienie kwalifikacji potrzebnych do podjęcia pracy oraz na wprowadzenie,
upowszechnienie ginących odmian gatunków zwierząt w okolicznych gospodarstwach rolnych. Każda
z kobiet otrzymała zadanie, za które jest odpowiedzialna np.: Pani Kruszewska – pasza dla kurcząt,
Pani Farant – szkolenia oraz sprzedaż jajek. Kobiety praktycznie samodzielnie realizują projekt oraz
wytrwale dążą do wyznaczonego celu wzajemnie się wspierając.
Wizytówka Czarnowa
Na bazie produkcji rolnej związanej z utrzymaniem rodzimych ras powstanie lokalny produkt, który w
pierwszej kolejności będzie sprzedawany bezpośrednio w gospodarstwie, u producenta, dla
okolicznej ludności, turystów oraz na lokalnych targach i wystawach.
Zapomniane gatunki mogą stać się wizytówką Czarnowa i gospodarczym pomysłem dla mieszkańców
tej części regionu. Bo na nowoczesne i wydajne rolnictwo w małych, rodzinnych gospodarstwach nie
ma raczej, co liczyć. Warto wspomnieć, że dużym uznaniem i zainteresowaniem wśród właścicieli
warszawskich restauracji cieszy się mięso świni złotnickiej (rodzima rasa zwierząt gospodarczych),
która również jest hodowana z powodzeniem na terenie gminy Goworowo już od dwóch lat. Projekt
finansowany jest przez amerykańską organizacje Heifer Project International, która pomaga rolnikom

w rozwijaniu gospodarstw hodowlanych. Wygenerował się pomysł na kolejny projekt - „Wieś
Zielononóżki”. Pod tym samym szyldem będzie prowadzona sprzedaż produktów ekologicznych:
jajek, porów, buraków itp. z okolicznych gospodarstw.
Marzenia się spełniają
Każda z uczestniczek chce zrealizować własne pomysły i marzenia. Marzena Kruszewska z
determinacją mówi – (…) razem z uczestniczkami projektu chce stworzyć grupę
producentcką(…)nasze produkty będziemy sprzedawać do sklepów z ekologiczną żywnością(…)na
razie myślimy o Warszawie. Z kolei Irena Ziemek z duma stwierdza– (…) gościłam już u siebie
pierwszych turystów w wyszykowanych pokojach. Zielononóżki oraz świnie złotnicze będą jedną z
atrakcji (…) Chce rozwijać swoje gospodarstwo pod kierunkiem agroturystycznym również.
Eko-Czarnowo
Wypracowany po wdrożeniu projektu model będzie działał dalej. Zdobyte doświadczenie oraz
umiejętności pozwolą na dalsze prowadzenie hodowli zielononóżek. Realizacja projektu posłuży idei
eko - rozwoju powiatu ostrołęckiego, zwłaszcza terenu gminy Goworowo. Aktywność kobiet,
wypromowanie specyficznych produktów lokalnych oraz zrównoważona produkcja rolna gwarantują
zachowanie walorów przyrodniczych, społecznych i kulturowych regionu, stwarzając jednocześnie
możliwości zwiększania dochodów rodzin wiejskich . Być może za kilka miesięcy będziemy zajadać się
wypiekami z jajek kur zielononóżek (z niską zawartością cholesterolu), szynką ze znakomicie
nadającego się do wędzenia mięsa świni złotnickiej.
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