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„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” 

 „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II 

Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020” 

 

 

Wyjazd studyjny ukierunkowany jest na wizytację miejsc, gdzie zostało 

wykorzystane dziedzictwo przyrodnicze, kulturalne i historyczne jako 

potencjał związany z rozwojem gospodarczym (turystycznym) obszarów 

wiejskich, ponadto na stworzenie sieci kontaktów i platformy współpracy 

pomiędzy uczestniczącymi LGD 

 

11 – 13 września 2019r. 

 

Projekt dotyczy organizacji trzydniowej wizyty studyjnej w planowanym terminie od 11-13.09.2019 r., 

do Województwa Lubelskiego na obszar działania LGD Zielony Pierścień oraz LGD Krainy wokół 

Lublina, gdzie dziedzictwo przyrodnicze, kulturalne i historyczne stanowi potencjał rozwoju 

gospodarczego obszarów wiejskich, dzięki temu wskazany obszar jest liderem branży turystycznej 

w skali Polski. Podczas dojazdu do miejsca docelowego uczestnicy wyjazdu również dokonają wizytacji 

Starówki w Sandomierzu (Województwo Świętokrzyskie), w celu rozeznanie lokalnego rynku produktów 

rękodzielniczych oraz kulinariów. W trakcie wizyty studyjnej zostaną przeprowadzone spotkania 

warsztatowe, które posłużą identyfikacji Partnerów, wymianie i zdobyciu wiedzy. Uczestnicy wyjazdu 

studyjnego będą wizytować obiekty turystyczne znajdujące się w Kazimierzu Dolnym, Nałęczowie oraz 

Bełżycach, w celu zebrania jak największej wiedzy o obszarze, produktach lokalnych i pozyskanych 

funduszach unijnych.  

 

 

Ramowy program:  

I Dzień  

 

godz. 7:30 – Wyjazd uczestników z obszaru Województwa Podkarpackiego 

godz. 12:30 – Spotkanie wszystkich uczestników w Sandomierzu. 

12:30-13:30 – Wspólny obiad na Starówce Sandomierskiej.  

13:30 – 14:30 – Rekonesans rynku Sandomierskiego w celu poznania walorów dziedzictwa 

historycznego i kulturowego, zapoznania się z produktami lokalnymi np. rękodziełem lokalnym 

i kulinariami. 

16:30-17:00 – Przyjazd do Kazimierza Dolnego, zakwaterowanie w Hotelu.  

17:00 – 19:30 – spotkanie warsztatowe I  
,,Rozwój lokalny z uwzględnieniem dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszarów 

Partnerskich LGD” – podczas warsztatu przedstawiciele każdego Partnera przedstawią potencjał 

ekonomiczny, społeczny i środowiskowy obszaru z którego pochodzą oraz walory które wymagają 

interwencji ze względu na zbyt słabe wykorzystanie.  

19:30 – 20:30 – Kolacja dla uczestników wyjazdu studyjnego. 

20:30 – Czas wolny. 
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Ramowy program: dzień II 

II Dzień   

 

8:00 – 9:00 – Śniadanie dla uczestników wyjazdu studyjnego. 

9:15 -10:00 – Przejazd uczestników wyjazdu studyjnego po obszarze LGD Zielony Pierścień miejsce 

docelowe to Nałęczów. 

10:00–12:00 - Wizytacja podmiotów związanych z produkcją i sprzedażą produktów lokalnych, 

promocją obszaru i rozwojem turystyki - Park Zdrojowy, Pijalnia Wód Mineralnych w Nałęczowie. 

12:00- 12:30 – Przejazd na obszar LGD Kraina wokół Lublina do miejscowości Bełżyce. 

12:30 – 13:30 – Spotkanie z Panią Darią Studzian właścicielką Restauracji Stary Młyn, która uruchomiła 

dzięki uzyskanej pomocy ze środków LGD w ramach PROW 2007-2013. 

12:30 – 13:30 - Wspólny obiad.  

13:30 – 14:30 – Powrót do Kazimierza Dolnego. 

14:30 – 17:30 – Rekonesans po miejscach cennych przyrodniczo, kulturowo i historycznie na terenie 

Kazimierza Dolnego (Bulwar nadwiślański, Wąwóz Korzeniowy Dół, Rynek Żydowski z dawną Synagogą, 

Cmentarz Żydowski, kościół farny, Góra Trzech Krzyży. Wizytacja lokalnych produktów u miejscowych 

przedsiębiorców, tradycyjnych kulinariów.  

 Kazimierskie koguty maślane, wypiekany na miejscu symbol miasta.  

 Cebularze, robione już przed wojną przez kazimierskich Żydów. 

 Kulebiaki. 

 Bajgle. 

 Pierogi gotowane bądź smażone, z rożnymi nadzieniami. 

 Wieprzowinę ze świń rasy puławskiej. 

 Tradycyjne, kazimierskie piwo. 

 Miody regionalne. 

18:00 – 19:00 - Kolacja 

19:00 – 21:30 – spotkanie warsztatowe II  
,,Poznane Dobre praktyki wykorzystujące potencjał regionu z uwzględnieniem dziedzictwa 

przyrodniczego, kulturowego i historycznego, które maja wpływ na rozwój i sprzedaż produktów 

lokalnych kulinariów i rękodzieła. Na spotkanie warsztatowe zostaną zaproszeni przedstawiciele LGD 

Zielony Pierścień oraz LGD Kraina wokół Lublina, przedstawiciele sektora gospodarczego, społecznego 

oraz władz lokalnych podczas warsztatu uczestnicy będą rozmawiać o dobrych praktykach które znajdują 

się na ich obszarach, wymieniać się wiedzą i doświadczeniem związanym z wdrażaniem LSR, zmianami 

w dokumentach wewnętrznych. Istotą spotkania warsztatowego jest stworzenie platformy współpracy 

która w przyszłości doprowadzi do realizacji projektów współpracy, wspólnych szkoleń i wizyt 

studyjnych.  

21:30 – Czas wolny 
 

Ramowy program: dzień III 

III Dzień   

 

8:00 – 9:00 – Śniadanie dla uczestników wyjazdu studyjnego. 

9:00 -10:30 – Przejazd uczestników oraz rekonesans po dawnej wiosce rybackiej – Mięćmierz osada 

flisacka. 

10:30–12:00 - Wizytacja podmiotów gospodarczych związanych z rozwojem turystyki - Przystań floty 

rzecznej w Kazimierzu Dolnym. W ramach wizytacji uczestnicy zapoznają się z ofertą przystani 

przeanalizują cennik usług. 

12:15 – Powrót do hotelu. 

12:00 – 14:00 – Spotkanie podsumowujące zostanie zorganizowane w celu przedyskutowania zdobytej 

wiedzy i ma przyczynić się do uporządkowania jej, pomoże dostosować wewnętrzne dokumenty, aby 

poznane dobre praktyki realizować na swoich obszarach i zapoczątkować platformę współpracy, która  

w przyszłości zaowocuje wspólną realizacją projektów międzyregionalnych. 

14:00 - 15:00 – Obiad oraz wydanie suchego prowiantu na drogę powrotną. 

15:00 – Wykwaterowanie i wyjazd w powrotną drogę na obszar Województwa Podkarpackiego 
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W trakcie wyjazdu odwiedzimy: 

 

Rynek w Sandomierzu 

W 2017 r. wpisano sandomierski 

historyczny zespół architektoniczno-

krajobrazowy na listę pomników 

historii, przyznawany zabytkom 

nieruchomym o szczególnej 

wartości historycznej, naukowej 

i artystycznej, obszar ten obejmuje 

zabytki sandomierskiej starówki,  

w tym między innymi bazylikę 

katedralną, sandomierskie kościoły 

pw. Nawrócenia świętego Pawła, 

pw. św. Jakuba, pw. św. Michała, 

pw. św. Józefa, pw. Ducha 

Świętego, Dom Długosza, 

średniowieczny układ urbanistyczny miasta, Brama Opatowska, ratusz, Collegium Gostomianum, Wąwóz 

Królowej Jadwigi i Wąwóz Piszczele. Na starówce znajdują się liczne lokalne sklepiki pamiątkarskie oraz 

punkty oferujące zakorzenione w tradycji kulinaria. Uczestnicy w ramach rekonesansu dokonają 

porównania tutejszych produktów z znanymi na swoich obszarach. 

Kazimierz Dolny 

Rynek z zabytkowymi kamieniczkami w stylu 

"renesansu naiwnego" i studnią. Najsłynniejsze punkty 

przy rynku i okolicach to kamienice Przybyłów z 1618 

roku, kamienica Celejowska z piękna attyką, obecnie 

siedziba Muzeum Regionalnego, Dom Górskiego, 

Kamienica Biała, kościoły farny i Św. Anny oraz Mały 

Rynek, miejsce handlu. 

Kamienica Celejowska                                         Rynek 

Zamek w Kazimierzu Dolnym, 

a właściwie jego ruiny z XIV-

XVI wieku. 
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Góra Trzech Krzyży z dość stromym 

wejściem po wąskich schodach. Widok 

ze szczytu wart jest trudów podczas 

wspinaczki. 

 

 

 

 

 

 

 

Korzeniowy Dół, wąwóz lessowy  

z rosnącymi na skarpie drzewami  

z poskręcanymi korzeniami. Przy wejściu 

znajduje się klimatyczna i jedyna  

w najbliższej okolicy przytulna 

restauracja Przystanek Korzeniowa,  

w której możemy zjeść przede wszystkim 

regionalnie, z użyciem lokalnych 

składników i ochłodzić się na leżaku po 

wędrówce w upalny dzień. 

 

Nałęczów to niewielka miejscowość uzdrowiskowa, leżąca około 25 kilometrów od Kazimierza Dolnego. 

Założycielem Parku Zdrojowego był Stanisław Małachowski. Drzewostan kompleksu tworzą głównie 

krajowe gatunki drzew iglastych i liściastych, jednak można tu też zobaczyć okazy flory 

zachodnioeuropejskiej. Wzdłuż alejek parkowych rosną między innymi kasztanowce, lipy, sosny, dęby, 

surmie i tulipanowce amerykańskie. Na terenie parku znajduje się ponadto pijalnia wód mineralnych 

ponadto uczestnicy dokonają rekonesansu po miejscach cennych przyrodniczo, kulturowo i historycznie.  

 

Ławeczka Bolesława Prusa 
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Restauracja Stary Młyn w Bełżycach a w niej spotkanie z Panią Darią Studzian właścicielką restauracji, 

którą uruchomiła dzięki uzyskanej pomocy ze środków LGD w ramach PROW 2007-2013. Imponujący 

budynek, imponująca historia i niezwykłej energii właścicielka Młyn został zbudowany w 1933 roku  

i działał przez 80 lat. Jego charakterystyczna bryła z cegły jest widoczna przy samym wjeździe do 

Bełżyc. Lokal istnieje tu od 5 lat i przez cały ten czas niepodzielnie rządzi tu Pani Daria, kobieta młynarz, 

która postanowiła spełnić swoje marzenie o własnej restauracji. Miejsce to specjalne, bo serwuje dania, 

dla których przyjeżdżają goście z najdalszych zakątków regionu, a stacje telewizyjne chętnie nagrywają 

tutaj swoje programy. Jest więc Stary Młyn ważnym punktem orientacyjnym, a serwowana tu kuchnia 

prawdziwą księgą rozmaitości z dominującymi polskimi smakami i przekazywanymi z pokolenia na 

pokolenie przepisami. Wśród nich są oczywiście potrawy mączne, zupy, smakołyki z kasz i tradycyjne 

mięsa – drób, wieprzowina, wołowina i świeże ryby z okolicznych stawów. Pani Daria zaprasza do 

Starego Młyna na szponder. – To aromatyczna i wyrazista w smaku część wołowiny. Zazwyczaj marynuje 

ją, a następnie piecze na grillu. W restauracji podawany jest gotowany na parze we własnym wywarze  

z jarzynami i przyprawami. Z dodatków regionalnych do wyboru pęczak z duszonymi grzybami albo 

ziemniaki z gotowanymi warzywami, sos chrzanowy lub cebulowy. 

  

Kazimierz Dolny – Mięćmierz zwany także Męćmierzem 

Kilka kilometrów na południowy-wschód za Kazimierzem Dolnym 

usytuowana jest piękna wioska Mięćmierz, oficjalnie od 1967 roku 

część miasteczka. Pierwsze dowody jej istnienia sięgają początku 

XV wieku, a mieszkańcy dawniej trudnili się flisactwem. Ma ona 

charakter zabytkowego skansenu. Było to możliwe przede 

wszystkim dzięki działaniu napływających do Męćmierza z innych 

miast osadników, którzy przed przeprowadzką sprowadzali do wsi 

chałupy pokryte strzechą.  
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Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, działająca zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, zapewnia kontynuację działań sieci, utworzonej w ramach PROW na lata 2007-2013 i realizację jej nowych 

celów.  

http://ksow.pl/ 

 

 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty 

zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich. 

http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html 

 

 

 „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” 

 „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa 

Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” 

 

 

 

Możliwość zarejestrowania się jako partner KSOW: portal internetowy http://ksow.pl 

http://ksow.pl/
http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

