
 

 

PROGRAM WIZYTY STUDYNEJ                                                                                                              

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA                                                                                                 

„KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA”                                                                                                                             

 

04.12.2017 (poniedziałek) 

g. 11.00 – przyjazd do Kośmina (gm. Żyrzyn) 

g. 11.00 – 12.30 - spotkanie w dworku Kossaków w Kośminie nad Wieprzem z 

przedstawicielem  Fundacji „Przyroda – Tradycja – Ludzie” oraz Lokalnej Grupy Działania 

„Zielony Pierścień”  

 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości na bazie produktów lokalnych 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; utworzenie Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa Tradycja”; sieć Izb 

Produktów Lokalnych; oznakowanie szlaku kajakowego na odcinku Dolnego 

Wieprza). 

g. 12.30 – 13.00 – przejazd do Puław  

g. 13.00 – 14.00 – obiad w restauracji Pikul w Puławach  

g. 14.00 – 14.10 – przejazd do Starej Wsi (gm. Końskowola) 

g. 14.10 – 14.55 - wizyta w przetwórni - mikroprzedsiębiorstwie „Manufaktura Różana"  

wytwarzającym legalnie produkty lokalne i tradycyjne z płatków i owoców róży (powidła, 

syropy, soki), spotkanie z przedsiębiorcą, wizytacja Izby Produktu Lokalnego, degustacja 

produktów – firma otrzymała dotację z LGD „Zielony Pierścień", surowiec na przetwory 

pochodzi z własnego gospodarstwa.  

g. 14.55 – 15.20 - przejazd do Kazimierza Dolnego 

g. 15.20 – 17.30 – spacer po Kazimierzu Dolnym, wejście do fary, na zamek i Górę Trzech 

Krzyży, Duży Rynek, Mały Rynek.  

g. 17.30 – 17.40 - przejazd do Cholewianki  



 

g. 17.40 – 18.20 - prezentacja „Siedliska Małgorzaty" – jedna z inicjatyw gospodarczych 

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

LGD,  

g. 18.20 – 18.35 – przejazd do Bochotnicy (gm. Kazimierz Dolny) 

g. 19.00 – kolacja w Hotelu „Grota Bochotnicka”  

 

 05.12.2017 r. (wtorek) 

g. 8.00 – 9.00 – śniadanie w Hotelu „Grota Bochotnicka” 

g. 9. 00 – 9.15 – przejazd do Klementowic (gmina Kurów) 

g. 9.15 – 10.20 - wizyta w mikroprzedsiębiorstwie „Moje Owoce" i spotkanie z właścicielką 

na „Owocowym Przystanku" –prezentacja firmy, jej wyrobów (musy, soki, powidła, galaretki 

z owoców) i realizowanych projektów finansowanych przez LGD, degustacja produktów 

lokalnych. 

g. 10.20 – 10.25 – przejazd do Drzewiec (gm. Nałęczów) 

g. 10.25 – 13.25 - wizyta w Izbie Produktu Lokalnego w Drzewcach, prezentacja inicjatyw 

Stowarzyszenia „Aktywna Wieś Drzewce” - rustykalny ogród, Izba Produktów Lokalnych, 

działania aktywizacyjne, kawa/herbata + rogaliki. Warsztaty kulinarne z wyrobu 

certyfikowanych przez LGD rogalików z powidłami śliwkowymi z imbirem. 

g.13.25 – 13.40 - przejazd do Nałęczowa 

g. 13.40 – 14.40 – obiad w restauracji „Karczma Nałęczowska” 

g. 14.40 – 14.55 – przejazd do Zabłocia (gm. Markuszów) 

g. 14.55 – 15.40 - wizyta w mikroprzedsiębiorstwie Olejarnia „Skarby Natury” i spotkanie 

z właścicielką – prezentacja firmy, jej wyrobów i realizowanych projektów finansowanych 

przez LGD, degustacja produktów, surowiec na przetwory pochodzi z własnego 

gospodarstwa.     

g. 15.40 – podsumowanie i zakończenie wizyty, wyjazd grupy. 

 


