
 

PROGRAM 

Wizyty studyjnej na obszarze  

Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” na Lubelszczyźnie 

WRZESIEŃ 2019 r.  

 

 

Dzień 

 

 

Tematyka 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

 

11.30 - 12.00 – przyjazd grupy do hotelu „Grota Bochotnicka” w Bochotnicy k/Kazimierza Dolnego i 

zakwaterowanie (pokoje 1, 2-osobowe) www.grota-bochotnicka.pl – częściowo inwestycja w hotelu i 

restauracji  była współfinansowana przez LGD „Zielony Pierścień” w ramach projektu 

regrantingowego finansowanego z Programu Szwajcarskiego na rozwój infrastruktury turystycznej w 

subregionie 

 

 
12.00 – 13.00 - spotkanie z prezesem LGD „Zielony Pierścień” i prezesem Fundacji „Przyroda-

Tradycja-Ludzie”, prezentacja następujących tematów: 

- omówienie programu wizyty, 

- rola produktów lokalnych w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na obszarze LGD „Zielony 

Pierścień” (w tym m.in.: certyfikacja produktów lokalnych; legalna produkcja i sprzedaż produktów 

spożywczych na przykładzie powstałych mikroprzedsiębiorstw rodzinnych; promocja i dystrybucja 

produktów lokalnych – kiermasze i festiwale produktów lokalnych, sieć Izb Produktów Lokalnych, 

organizacja imprez turystycznych – np. „Rajd rowerowy po produkt lokalny”); 

- zrealizowane projekty sieciowe z udziałem LGD „Zielony Pierścień” tworzące warunki do rozwoju 

przedsiębiorczości na bazie produktów lokalnych i rozwijających turystykę na obszarze LGD 

(utworzenie sieci szlaków rowerowych o długości ponad 500 km; oznakowanie szlaku kajakowego na 

odcinku Dolnego Wieprza); 

- rewitalizacja dworku Kossaków w Kośminie nad Wieprzem przez LGD „Zielony Pierścień” i 

Gminę Żyrzyn i zmiana funkcji ze szkolnej na turystyczną. Dawniej tutaj funkcjonowała szkoła 

podstawowa, obecnie obiekt został zagospodarowany przez naszą organizację we współpracy z 

partnerami na biuro, punkt informacji turystycznej, salon pisarki Zofii Kossak, izbę tradycji, sale 

edukacyjne i animacyjne w zakresie prezentacji i promocji dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Na 

posesji przy dworku funkcjonuje przystań kajakowa nad Wieprzem oraz kemping na blisko 200 

miejsc noclegowych (pole namiotowe i miejsce na campery); 

- w międzyczasie serwis kawowy (kawa, herbata, ciastka). 

 

 
13.00 – 14.00 – obiad w hotelu/restauracji Grota Bochotnicka (zupa, drugie danie, deser) 

 

 
14.30 – 15.30 – wizyta w mikroprzedsiębiorstwie „Manufaktura Różana” w Końskowoli 

www.smakirozy.pl  wytwarzającym produkty lokalne i tradycyjne z płatków i owoców róży (powidła, 

syropy, soki), prezentacja działalności firmy, degustacja produktów lokalnych – firma otrzymała 

dotację z LGD,  

 

 

16.00 – 17.00 – wizyta w mikroprzedsiębiorstwie „Siedlisko Małgorzaty" – jedna z inicjatyw 

gospodarczych (rękodzieło) w ramach Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa Tradycja" finansowana 

przez LGD. Pokaz (np. tkania lub wykonania kompozycji z suszonych kwiatów), przerwa kawowa w 

międzyczasie www.siedliskomalgorzaty.pl 

 

 

17.15 – 19.15 – spacer po Kazimierzu Dolnym z przewodnikiem + bilety (Rynek Duży i Rynek Mały, 

Góra Trzech Krzyży, ruiny zamku, fara kazimierska)   

 

 

http://www.grota-bochotnicka.pl/
http://www.smakirozy.pl/
http://www.siedliskomalgorzaty.pl/


19.30 – kolacja integracyjna w „Grocie Bochotnickiej” (I danie – zupa, drugie danie, II danie – 

ciepłe, przystawki, kawa/herbata/sok) 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

7.30 – 8.30 – śniadanie w „Grocie Bochotnickiej” 

 

 

9.00 – 10.00 – wizyta w mikroprzedsiębiorstwie „Moje Owoce” i spotkanie z właścicielką na 

„Owocowym Przystanku” – www.mojeowoce.pl  prezentacja firmy, jej wyrobów (musy, soki, 

powidła, galaretki z owoców) i realizowanych projektów finansowanych przez LGD, degustacja 

produktów  

 

 

10.20 – 11.10 – wizyta w mikroprzedsiębiorstwie Masarnia „Swojskie wędliny” produkującej 

produkty tradycyjne i lokalne, prezentacja firmy, jej wyrobów www.swojskie-wedliny.pl 

 

 
11.30 – 12.30 – wizyta w olejarni i gospodarstwie ekologicznym „Skarby Natury” – 

www.skarbynatury.eu   prezentacja firmy, jej wyrobów i realizowanych projektów finansowanych 

przez LGD 

 

 

12.50 – 14.00 – obiad w karczmie Nałęczowskiej (zupa, drugie danie, deser) 

http://www.karczmanaleczowska.org/  

 

 
14.30 – 15.30 – wizyta w mikroprzedsiębiorstwie „Park miniatur i park labiryntów” w Rąblowie 

http://park-miniatur.com.pl/ i http://park-labiryntow.pl/ - park rozrywki i prezentacji lokalnego 

dziedzictwa, firma powstała w ramach projektu finansowanego z LGD 

 

 
16.00 – 18.15 – wizyta w Winnicy Las Stocki www.lasstocki.pl prezentacja winnicy i jej produktów 

lokalnych, degustacja produktów. 

 
19.30 – kolacja w „Grocie Bochotnickiej” (standardowa: deska serów, wędlin, kawa/herbata/sok) 

 

  

 

III. 

 
7.30 – 8.30 – śniadanie w „Grocie Bochotnickiej” 

 

 
9.30 – 10.30 – wizyta w mikropiekarni „Alkierz”, prezentacja firmy, jej wyrobów  www.alkierz.eu  

 

 
10.45 – 12.15 – wizyta w dworku Kossaków w Kośminie nad Wieprzem – zrewitalizowany obiekt w 

ramach LSR z LEADERa i siedziba LGD, teren wokół dworku zagospodarowany na przystań 

kajakową nad Wieprzem w ramach LEADERa i Programu Szwajcarskiego; podsumowanie wizyty 

studyjnej, spotkanie z przedstawicielem LGD „Zielony Pierścień” 

 

 
12.30 – 13.30 – obiad (zupa, drugie danie, deser)w restauracji Dwór Osmolice www.dworosmolice.pl 

i wyjazd grupy  

 

 

 

 

http://www.mojeowoce.pl/
http://www.swojskie-wedliny.pl/
http://www.skarbynatury.eu/
http://www.karczmanaleczowska.org/
http://park-miniatur.com.pl/
http://park-labiryntow.pl/
http://www.lasstocki.pl/
http://www.alkierz.eu/
http://www.dworosmolice.pl/

