Wizyta studyjna przedstawicieli obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” za nami !!!
Lokalni liderzy LGD „Zielone Bieszczady” w dniach 10-12.04.2019 r. wzięli udział w trzydniowej
wizycie studyjnej w okolicach Kazimierza Dolnego i Nałęczowa - obszar LGD „Zielony Pierścień”.
Celem wizyty było poznanie skutecznych i interesujących sposobów działania zmierzających do
lepszej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zielone Bieszczady", a także prezentacja działalności
podmiotów ekonomii społecznej na obszarach wiejskich, działań wspierających rozwój
przedsiębiorczości społecznej, tworzenia sieci współpracy różnych podmiotów na przykładzie
Nasutowskiego Przedsiębiorstwa Społecznego „Dom Nasutów”, Fundacji „Przyroda – Tradycja –
Ludzie” w Kośminie i LGD „Zielony Pierścień” w Kośminie.
W wyjeździe na Lubelszczyznę z terenu Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady" udział wzięli
rolnicy i przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, przedstawiciele samorządu, a także
pracownicy i członkowie LGD „Zielone Bieszczady”. Uczestnicy pierwszego dnia mieli okazję
odwiedzić:
- Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne „Dom Nasutów” (www.nasutow.pl), które zostało
utworzone przez Fundację „Nowy Staw” i Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej.
Przedsiębiorstwo społeczne prowadzi m.in. hotel „Dom Nasutów”, promuje dziedzictwo narodowe
lokalne tradycje - utworzono Towarzystwo Patriotyczne – grupa rekonstrukcji historycznych,
aktywizuje zawodowo osoby bezrobotne, organizuje szkolenia i warsztaty i wiele innych, w sezonie
zatrudnia kilkadziesiąt osób;
- Fundację „Przyroda – Tradycja – Ludzie” (www.fundacjaptl.pl) w Kośminie, została utworzona
przez LGD „Zielony Pierścień”, prowadzi działalność gospodarczą i działa w partnerstwie z wieloma
podmiotami gospodarczymi i lokalnymi organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa lokalnego i turystyki w dolinie Wieprza i trójkąta
turystycznego Nałęczów-Kazimierz Dolny – Puławy;
- Mikroprzedsiębiorstwo „Manufaktura Różana” w Końskowoli (www.smakirozy.pl), wytwarzającym
produkty lokalne i tradycyjne z płatków i owoców róży (powidła, syropy, soki), wizyta zakończyła się
degustacją produktów lokalnych.
Drugiego dnia było jeszcze ciekawiej, odwiedziliśmy:
- Mikroprzedsiębiorstwo „Moje Owoce” w Klementowicach (www.mojeowoce.pl), wytwarzającym
wyroby w tradycyjny sposób, ze świeżych owoców, pochodzących wyłącznie z własnych lub lokalnych
plantacji z okolic Nałęczowa na Lubelszczyźnie (musy, soki, powidła, galaretki z owoców), prezentacja
firmy zakończyła się degustacją produktów;
- Mikroprzedsiębiorstwo „Skarby Natury” – (www.skarbynatury.eu) w miejscowości Zabłocie, gm.
Markuszów. Skarby Natury to rodzinne certyfikowane gospodarstwo ekologiczne i firma
przetwarzająca pochodzące z niego płody rolne. W sposób ekologiczny uprawia rośliny oleiste,
zbożowe, strączkowe oraz zioła. Rośliny oleiste takie jak: len, rzepak, lnianka, ostropest, wiesiołek,
czarnuszka i gorczyca biała uprawiane głównie z myślą o ich przetwarzaniu poprzez tłoczenie na
zimno oleju, prezentacja firmy zakończyła się degustacją produktów;

- Stację Badawczą Ekologii „Dolina Szkła” w Kęble (www.facebook.com/pages/Stacja-BadawczaEkologii-w-DOLINIE-SZKŁA/392285174252101), Rodzinne Gospodarstwo Ekologiczne oraz Stacja
Badawcza Ekologii w ,,DOLINIE SZKŁA" zajmująca się uprawą warzyw, owoców, zbóż oraz edukacją
ekologiczną. W ramach wizyty każdy uczestnik mógł przygotować własną kompozycję herbacianą
oraz zasmakować kawy i drożdżówki ziemiańskiej;
- siedziba LGD „Zielony Pierścień” w Kośminie nad Wieprzem, która znajduje się w dworku
Kossaków. Dawniej tutaj funkcjonowała szkoła podstawowa, obecnie obiekt został zagospodarowany
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). Prezes LGD Pan Zbigniew Pacholik przedstawił
podejmowane dotychczasowe inicjatywy oraz ciekawe projekty realizowane przez beneficjentów w
ramach LEADERa i Programu Szwajcarskiego, którego LGD Zielony Pierścień była operatorem. Omówił
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. Zaprezentował dobre praktyki w zakresie przetwórstwa i tworzenia
produktów lokalnych na obszarze LGD Zielony Pierścień.
Ostatniego dnia udaliśmy się do „Siedliska Małgorzaty" w m. Cholewianki, gm. Kazimierz Dolny
(www.siedliskomalgorzaty.pl)– jest to jedna z inicjatyw gospodarczych (rękodzieło) w ramach Ekomuzeum
Lubelszczyzny „Żywa Tradycja". W Ekomuzeum najważniejsze miejsce zajmują 3 warsztaty tkackie. Dwa
tradycyjne, wiekowe, wysłużone poprzednim pokoleniom, które udało się zaadaptować do pracy oraz jeden
mały warsztat współczesny.
Ostatnim punktem wizyty było zwiedzanie Kazimierza Dolnego z przewodnikiem (zamek, Góra Trzech Krzyży,
Duży i Mały Rynek), w tym inwestycje wsparte w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pomimo trudu podróży uczestnicy wizyty wykazali niezwykłe zainteresowanie prezentowaną
tematyką, chłonęli wiedzę, ale także dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Mamy
nadzieję, że zaobserwowane rozwiązania i dobre praktyki przynajmniej w części zostaną
wprowadzone w życie na naszym terenie.
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