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PROGRAM WYJZADU STUDYJNEGO 
„Nauka nie pójdzie w las”  ⃰ 

1. Czas trwania: 3 dni 

2. Uczestnicy 
warsztatów: 

Zrekrutowani  uczestnicy tj. 15 osób, mieszkańcy obszaru, na którym działa nasze 

Stowarzyszenie tj. gminy powiatu tureckiego: Brudzew, Kawęczyn, Dobra, Malanów, 

Przykona, Władysławów, Turek, z powiatu kolskiego - Kościelec oraz powiatu 

sieradzkiego - Goszczanów (woj. łódzkie). Pośród uczestników projektu znajdą się osoby 

młode, tj. do 35 roku życia, które stanowić będą w naszym projekcie nieco powyżej 50 % 

wszystkich uczestników, w tym osoby, które zostały zaliczone w naszej strategii do 

grupy defaworyzowanej, mającej utrudniony dostęp do rynku pracy, tj.: młode kobiety 

(25-34 lat) . 

3.  Miejsce: Lubelszczyzna – Bochotnica k/Kazimierza Dolnego 

ROZKŁAD ZAJĘĆ 

                                                                           DZIEŃ PIERWSZY 

 13.00 
przyjazd grupy do hotelu „Grota Bochotnicka” w Bochotnicy k/Kazimierza Dolnego i 
zakwaterowanie (pokoje 2-osobowe) 

13.30-14.30 Obiad w hotelu „Grota Bochotnicka” 

15.00 – 16.30 

spotkanie z prezesem LGD „Zielony Pierścień” i prezentacja w formie wykładu 
następujących tematów: 
- omówienie programu wizyty, 
- priorytety lokalnego rozwoju na obszarze LGD „Zielony Pierścień” w latach 2009-2021 w 
kontekście wdrażania przez LGD Lokalnych Strategii Rozwoju oraz Planu Rozwoju 
Turystyki, 
- wykorzystanie lokalnych zasobów do identyfikacji i promocji lokalnych produktów - rola 
produktów lokalnych w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na obszarze LGD „Zielony 
Pierścień”, w tym m.in.: 
     certyfikacja produktów lokalnych znakiem marki loklanej;  
     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, sklep internetowy, organizacja imprez 
turystycznych – np. „Rajd rowerowy po produkt lokalny”; 

 

17.00-18.00 

wizyta w mikroprzedsiębiorstwie „Manufaktura Różana” w Końskowoli 
www.smakirozy.pl wytwarzającym certyfikowane produkty lokalne i tradycyjne z płatków 
i owoców róży (powidła, syropy, soki), prezentacja działalności firmy, degustacja 
produktów lokalnych – firma otrzymała dotację z LGD,  

19.00 
kolacja integracyjna w hotelu/restauracji Grota Bochotnicka (I danie – zupa, drugie danie, 
II danie – ciepłe, przystawki, kawa/herbata/sok) 

DZIEŃ DRUGI 

7.30-8.30 śniadanie w „Grocie Bochotnickiej” 

 
 

prezentacja w formie wykładu następujących tematów: 

http://www.lgd-tur.org.pl/
mailto:biuro@lgd-tur.org.pl
http://www.smakirozy.pl/
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8.45-10.15 - zrealizowane projekty sieciowe z udziałem LGD „Zielony Pierścień” ukierunkowane na 
współpracę na obszarach wiejskich  
    + utworzenie sieci szlaków rowerowych o długości ponad 500 km tworzącej warunki do 
rozwoju przedsiębiorczości na bazie produktów lokalnych i rozwijających turystykę na 
obszarze LGD 
   + utworzenie szlaku kajakowego na rzece Wieprz 
   + rewitalizacja dworku Kossaków w Kośminie nad Wieprzem przez LGD „Zielony 
Pierścień” i Gminę Żyrzyn i zmiana funkcji na turystyczną, utworzenie punktu informacji 
turystycznej, salonu pisarki Zofii Kossak, izby tradycji, przystani kajakowej nad Wieprzem 
oraz kempingu na blisko 200 miejsc noclegowych (pole namiotowe i miejsce na campery) 

10.45-11.45 

wizyta w mikroprzedsiębiorstwie „Siedlisko Małgorzaty" – jedna z inicjatyw 
gospodarczych (rękodzieło) w ramach Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa Tradycja" 
finansowana przez LGD. Właścicielka firmy jest jednocześnie prezesem Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w Kazimierzu Dolnym – promuje 
twórców poprzez sprzedaż ich wyrobów i organizację warsztatów rękodzielniczych dla 
turystów, www.siedliskomalgorzaty.pl 

 
12.15-13.15 

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 

13.45-14.45 obiad w „Grocie Bochotnickiej” 

16.00-17.00 

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; 
www.kempingzielonadolina.pl 

17.30-18.30 

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 

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

DZIEŃ TRZECI 

7.30-8.30 śniadanie w „Grocie Bochotnickiej” i wykwaterowanie grupy 

9.00-10.00 
wizyta w olejarni i gospodarstwie ekologicznym „Skarby Natury” – www.skarbynatury.eu   
prezentacja firmy, jej wyrobów i realizowanych projektów finansowanych przez LGD 

10.30-13.00 
prezentacja dziedzictwa lokalnego na Bursztynowym szlaku Greenways w Kazimierzu 
Dolnym (Duży Rynek, Góra Trzech Krzyży, zamek). 

13.00-14.00 obiad w „Grocie Bochotnickiej”  

14.00 podsumowanie wizyty studyjnej i wyjazd grupy 

Informacja 
dodatkowa 

• Wyjazd 8.30 (26 wrzesień), miejsce zbiórki: plac przy Intermarche w Turku 

• Planowany powrót ok. godz. 19.00 (28 wrzesień) 

• Forma – wyjazd studyjny 

*Program może ulec drobnej modyfikacji 
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