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Ma gorzata FALENCKA-J

– wybrane zagadnienia1

W latach 80. XX w. y-
li program o znych 

o-
ona po 

raz pierwszy w 1987 r. w raporcie Brundtlan a-
o

rczym a stanem 

k-
r-

esienia 
m-

a-

– w-
o-

z procesów gospodarczych oraz utrzymywanie ogranic o-
dowisko. Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich wymaga rozwoju infra-
struktury instytucjonalnej oraz technicznej [Wielewska 2012].

1 Opracowanie zrealizowane w ramach pracy statutowej nr 11.11.100.482.
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ctwa 
jest produkcja energii z na 

grzewczych [Sobczyk 2011, 2013; Falencka- 1999, 2010, 2015]. Wiele 
ych i wiatrowych. W hodowla-
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wój wsi jes

o-
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mne.

-
-

odpadów do grupy 02. Na podstawie danych zawartych w Krajowym planie 
. rza-

nych ady te 

r-

d-
o-

-BOG s.c. w Bogoniowi-

-
r kanapkowy, ser panie-

i-

cych odpadów w celu 
W mleczarni MLEK- e-

-

procesie produ

i
[Ma - 3].
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y-
eczna jest eduka-

cja w zakresie utylizacji odpadów rolniczych, rolnictwa ekologicznego, agrotu-

w e-
j-

iskiem 
i

cowa-
nie i rozprowadzenie odpowiednio przygotowanych ulotek informacyjnych, 

po
odpa

y-
nikaj

Rys. 1. Ulotka informacyjna [opracowanie: K. Gumola]

Wnioski
Podczas produkcji rolnej i przetwarzania surowców rolno-

w jest 
prze
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Streszczenie 
W artykule przed

Rozwojowi technologicznemu w dziedzinie unieszkodliwiania i wykorzystania 

o-

tereny wiejskie, rozwój zrówn ami.

Sustainable Agricultural Practices – Selected Issues

Abstract
This paper presents the basis of sustainable development of rural areas. 

Waste management is one of the tools for implementing the idea of sustainable 
development. Large quantity of waste is a problem that occurs in numerous rural 
areas. Technological development in utilization and waste disposal should be 
associated with an increase of environmental awareness and society involvement 
in the correct waste management. A design of leaflets was proposed to raise the 
ecological awareness of the entrepreneurs involved in the organic food industry.
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