Nie tylko przedświąteczne zakupy prosto od
rolnika
E-bazarki w dobie koronawirusa pojawiają się w sieci jak grzyby po deszczu. To szansa dla
lokalnych przedsiębiorców i rolników, dla klientów okazja na tańsze i ekologiczne produkty,
zwłaszcza teraz przed świętami. Do tego dochodzi lokalny patriotyzm, zgodnie z hasłem
„cudze chwalicie – swoje poznajcie”.
Już w ubiegłym roku, wraz z początkiem pandemii i związanych z nim ograniczeń w handlu, pojawiła się
internetowa platforma „e-zakupowa” prowadzona przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie (www.warminskomazurskiebazarek.pl). Tu producenci z regionu
nieodpłatnie zamieszczają swoje oferty sprzedaży owoców, warzyw, żywności tradycyjnej i regionalnej,
wędlin, jaj, miodów, nabiału, pieczywa, a także maszyn rolniczych czy żywych zwierząt. Klikając w
poszczególne produkty widoczna jest cena oraz kontakt do producenta. Wyświetla się też informacja o
dostawie towaru, czy jest to odbiór osobisty, wysyłka, czy też dowóz do klienta. Na podobnej zasadzie
działa bazarek na Facebooku (www.facebook.com/groups/bazarek.wmodr.olsztyn). Tam też można znaleźć
różne oferty ze zdjęciami i bezpośredni kontakt do producentów.
„Na przeglądanie produktów, ich porównywanie i zapoznawanie się z opiniami odwiedzających wirtualny
bazarek można poświęcić dowolną ilość czasu. Klient ma możliwość wyboru od kogo kupuje, a sprzedawca
dociera ze swoją ofertą do ogromnej liczby odbiorców. Inicjatywa utworzenia wirtualnego bazarku jest
ponadto doskonałą formą promocji producentów lokalnej żywności, wyrobów rękodzielniczych i innych
produktów. Możliwość oferowania produktów za pośrednictwem strony internetowej dla każdego
producenta jest nie tylko dodatkowym źródłem pozyskiwania przychodów, ale także sposobem na
promocję. Wirtualny bazarek staje się także świetnym miejscem wymiany informacji na temat produktów i
producentów” – można przeczytać na stronie WMODR.
Dla tych, którzy wolą najpierw produkt dotknąć, powąchać, zobaczyć na własne oczy, czekają bazarki
stacjonarne. Oczywiście wymagane jest tu zachowanie dystansu społecznego oraz przestrzeganie zasad
reżimu sanitarnego. Dwa z nich działają w Olsztynku. To BioHub Bazar – Pełen Zdrowia Ekologiczy Targ
(https://biohubbazar.pl), czynny w każdą niedzielę od godz. 8.30 do 13 na lokalnym targowisku miejskim.
BioHub Bazar umożliwia klientowi kontakt bezpośrednio z grupą producentów, hodowców i rolników, którzy
oferują wyłącznie ekologiczne i regionalne produkty najwyższej jakości. Do grona stałych wystawców
dołączają nowi, więc oferta jest bogata, a klienci zadowoleni. Drugim jest odbywający się w każdą sobotę
Bazarek Rzemieślników Smaków (https://www.facebook.com/rzemieslnicysmakow/).
Kolejny funkcjonuje w Dywitach. Targowisko Wiejskie „Mój Rynek” czynne jest w każdą sobotę. Stodoła
otwiera się o godz. 8 i handel trwa do godz. 12.30. Podczas pandemii targowisko nigdy nie miało przerw w
funkcjonowaniu, działało zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Chętni mogą tu nabywać produkty dobrej
jakości, a przy okazji budować swoją odporność, kupując i jedząc kiszoną kapustę, miód, czy wędliny bez
sztucznych substancji.
Swój ryneczek mają też mieszkańcy Dobrego Miasta. Znajduje się on przy ul. Zwycięstwa i jest czynny od
poniedziałku do soboty do godz. 14. W Barczewie można kupować od lokalnych dostawców co sobotę od
rana do południa. Targowisko działa przy ul. Wojska Polskiego. Nie tylko na przedświąteczne zakupy
warmińscy producenci zdrowej i smacznej żywności zapraszają także do Biskupca, gdzie targowiska
miejskie znajdują się przy ul. Mickiewicza/Chopina oraz w amfiteatrze miejskim. Dodatkowo 1 kwietnia od
godz. 10 na Placu Wolności odbędzie się kiermasz rękodzieła i swojskiego jadła z okazji Świąt
Wielkanocnych. Do nabycia będą lokalne wyroby, produkty rękodzielnicze, wspomniane swojskie jadło oraz
twórczość artystów.
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