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Niniejsza publikacja przedstawia kilka 
przykładów partnerskich przedsięwzięć 

z zakresu turystyki realizowanych przez 
samorządy wspólnie z lokalnymi podmiotami 
z sektora społecznego i gospodarczego 
w trzech regionach: lubelskim, małopolskim 
i świętokrzyskim. Działania te cechuje 
wykorzystanie lokalnego dziedzictwa 
(krajobrazowego, przyrodniczego 
i kulturowego) do rozwoju gospodarczego 
społeczności lokalnych. Tworzące się lub  
już funkcjonujące szlaki i centra turystyczne 
pobudzają kolejne inicjatywy lokalnych liderów 
i przedsiębiorców – oferty komercyjne dla 
turystów.

Dziedzictwo lokalne to nie tylko kultura, 
historia, tradycja, architektura, przyroda, 

ale to wszystko, co jest specyficzne dla danego 
miejsca i stanowi wspólną wartość i powód 
do dumy jego mieszkańców. Dziedzictwo 
to przepis na jedyny w swoim rodzaju chleb 
i konfiturę z marchwi, to malowany kościół, 
stary dwór z aleją kasztanową i drewniana 
chata, to stara puszcza, wodospad i grota 
skalna, to także wzór na pisance i sposób 
wyplatania koszyków. To wszystko może stać 
się inspiracją dla przedsiębiorczości. 

Dziedzictwo lokalne to także potencjalne 
źródło dochodu dla mieszkańców, jeśli 

tylko potrafią oni wykorzystać jego zasoby 
do prowadzenia biznesu.

Projekt: „Dziedzictwo regionu inspiracją 
dla przedsiębiorczości” wspiera tych 

wszystkich, którzy swój patriotyzm lokalny 
i pasję chcą przełożyć na sposób na życie. 
Działania projektowe zostały skoncentrowane 
wokół trzech centrów turystycznych: 
Nałęczowa (woj. lubelskie), Krakowa 
(woj. małopolskie) oraz Bałtowa (woj. 
świętokrzyskie) – w promieniu 80 km od tych 
miejscowości. Doradcy ds. przedsiębiorczości 
objęli wsparciem rozwój sieciowych produktów 
turystycznych. Przeszkolonych zostało  
30 animatorów przedsiębiorczości, którzy 
będą dalej wspierać rozwój oferty turystycznej 
w swoich lokalnych społecznościach. Ponad 
90 przedsiębiorców z branży turystycznej 
zostało objętych szkoleniami i doradztwem 
oraz uczestniczyło w wymianie doświadczeń 
w ramach wizyt studyjnych i warsztatów 
tematycznych. Dzięki projektowi, powstały 
propozycje sieciowych ofert turystycznych 
z trzech wyżej wymienionych regionów, 
które będą dostępne dla turystów na portalu  
www.turystyka3r.pl 

Dziedzictwo Regionu Inspiracją dla Przedsiębiorczości
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Partnerzy przedsięwzięcia:
Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” 
oraz Gminy: Baranów, miasto Dęblin, Garbów, 
Janowiec, Kamionka, Końskowola, Kurów, 
Markuszów, gmina Puławy, miasto Puławy,  
Ryki, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn.

Koordynator szlaków „Krainy Rowerowej”: 
Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, 
www.zielonypierscien.pl;  
e-mail: lgd@zielonypierscien.pl

Touroperator:
Fundacja „Turystyczna Lubelszczyzna”

Adres:
www.krainarowerowa.pl 

Transport rowerów w ramach sieci wypożyczalni rowerów

Opis produktu:

Kraina Rowerowa przy Bursztynowym  
Szlaku Greenways na Lubelszczyźnie  

to wyjątkowa oferta turystyczna  
dla miłośników podróży na dwóch kółkach. 
Powstała przy udziale 14 lokalnych 
samorządów i Lokalnej Grupy Działania 
„Zielony Pierścień”. Środki na realizację  
tego przedsięwzięcia w wysokości ponad  
1,3 mln zł partnerzy pozyskali z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego.

Kraina Rowerowa położona jest 
w północno-zachodniej Lubelszczyźnie. 

Jej flagowe centra turystyczne to: 
Kazimierz Dolny, Nałęczów i Puławy. Można 
ją zwiedzać rowerem, korzystając z sieci 
oznakowanych szlaków o długości 500 km. 
Szlaki przebiegają przez urocze tereny 
Kazimierskiego i Kozłowieckiego Parku 
Krajobrazowego, wzdłuż malowniczego 
przełomu środkowej Wisły i pradoliny Wieprza. 
Przy oznakowanych szlakach znajduje się 
31 miejsc wypoczynkowych dla rowerzystów 
(wiaty rowerowe ze stołami, ławami, stojakami 
na rowery, tablicami informacyjnymi) oraz 
13 miejsc przyjaznych rowerzystom, gdzie 
można dokonać drobnej naprawy roweru 
lub skorzystać z apteczki pierwszej pomocy. 
Dodatkową atrakcją są pomniki rowerów 

postawione w 11 miejscach, na których turyści 
mogą sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. Wśród 
nich jest m.in. bicykl, tandem, rower biegowy 
czy rower z kwadratowymi kołami.

Kraina Rowerowa oferuje turystom także: 
(1) atrakcyjny przewodnik rowerowy 

wydany w formie książkowej, (2) mapę w skali 
1:60000 z naniesionymi szlakami i atrakcjami 
turystycznymi, (3) wirtualny przewodnik  
– aplikację do telefonu komórkowego w wersji 
polskiej i angielskiej, (4) specjalny paszport 
Krainy Rowerowej, który zachęca turystów 
do odwiedzenia ciekawych miejsc i zdobycia 
kompletu pamiątkowych pieczątek  
oraz (5) serwis internetowy.

Z inicjatywy lokalnych społeczności 
(organizacji pozarządowych, 

mikroprzedsiębiorców oraz właścicieli 
agrokwater) oraz dzięki wsparciu 

Na Bursztynowym Szlaku Greenways w Janowcu

Kraina Rowerowa przy Bursztynowym Szlaku Greenways na Lubelszczyźnie
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Oznakowanie szlaków Krainy Rowerowej Sieć szlaków Krainy Rowerowej
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finansowemu ze Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy i Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013, jako 
uzupełnienie oferty Krainy Rowerowej 
powstały także:

• sieć 20 wypożyczalni rowerów dla turystów,

• sieć 9 Izb Produktów Lokalnych, gdzie 
turyści mogą nabyć pamiątkowe lokalne 
wyroby,

• oraz sieć 19 pieszych i rowerowych wypraw 
odkrywców (questów) dla miłośników 
spragnionych przygód i poszukiwaczy 
skarbów.

Miejsce wypoczynkowe dla rowerzystów w Nowym Gaju 
(gm. Wojciechów)

Przeprawa promem przez Wisłę z Janowca do Kazimierza Dolnego na Bursztynowym Szlaku Greenways

Kraina Rowerowa przy Bursztynowym Szlaku Greenways na Lubelszczyźnie
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Spływ kajakowy w Baranowie na rzece Wieprz
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Opis przedsięwzięcia:

Centrum powstanie w ramach współpracy 
Gminy Żyrzyn oraz Lokalnej Grupy 

Działania „Zielony Pierścień i Fundacji 
„Turystyczna Lubelszczyzna” na bazie  
zespołu dworskiego w Kośminie nad rzeką 
Wieprz. Dzięki Gminie Żyrzyn, która pozyskała 
środki finansowe z Osi 4 LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, 
dworek zostanie gruntownie zrewitalizowany 
i przystosowany do potrzeb lokalnej 
społeczności i promocji turystyki. Lokalna 
Grupa Działania „Zielony Pierścień” oraz 
Fundacja „Turystyczna Lubelszczyzna” na 
bazie dworku, dzięki funduszom pozyskanym 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego, Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy i Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, 
uruchomią Centrum Edukacji Przyrodniczo- 
-Kulturowej, punkt informacji turystycznej  
oraz centralną przystań kajakową na rzece 
Wieprz. 

Przez Kośmin przebiega już lub 
poprowadzonych zostanie do 2014 r. wiele 

szlaków turystycznych, w tym: kajakowy, 
rowerowy, ornitologiczny i konny. 

Fundacja „Turystyczna Lubelszczyzna” 
jako operator turystyki organizować 

będzie pakiety pobytowe dla turystów. 

Profesjonalną obsługę turystów zapewni 
wykwalifikowana kadra przewodników 
turystycznych, instruktorów różnych 
specjalności (min. turystyki kajakowej, nordic 
walking, rowerowej) oraz animatorów turystyki 
i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Partnerzy przedsięwzięcia:
Gmina Żyrzyn, Lokalna Grupa Działania 
„Zielony Pierścień”, Fundacja „Turystyczna 
Lubelszczyzna”

Koordynator Centrum: 
Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, 
www.zielonypierscien.pl; 
e-mail: lgd@zielonypierscien.pl

Miejsce:
Dworek Kossaków w Kośminie”
(centrum rozpocznie działalność w maju 2014r.)

Centrum Turystyczne i Edukacyjne w Kośminie

Dworek Kossaków w Kośminie
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Zaangażowani partnerzy:
Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina 
Lessowych Wąwozów” oraz Gminy: 
Kazimierz Dolny, Nałęczów, Puławy, 
Końskowola i Janowiec.

Koordynator przedsięwzięcia: 
Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Kraina Lessowych Wąwozów”

Adres:
Nałęczów, Al. Kasztanowa 2
24-150 Nałęczów,
www.kraina.org.pl 

Oznakowanie szlaku nordic walking w Nałęczowie

Opis produktu:

Samorządy 5 gmin z subregionu Nałęczów 
– Kazimierz Dolny – Puławy, oraz partner 

działający na rzecz rozwoju turystyki realizują 
wspólny projekt budowy parków Nordic 
Walking.

Środki na przedsięwzięcie uzyskano 
ze Szwajcarsko-Polskiego Programu 

Współpracy. Jego rezultatem będzie 
powstanie sieciowego produktu turystycznego, 
promującego aktywne i zdrowe spędzanie 
czasu wolnego oraz walory przyrodniczo- 
-krajobrazowe i kulturowe regionu.

Szlaki przebiegają po najciekawszych 
zakątkach gmin realizujących projekt. 

Oznakowane trasy nordic walking, 
wyposażone w tablice informacyjne, tablice 
ćwiczeń i pomiaru tętna oraz, w wybranych 
lokalizacjach, wiaty wypoczynkowe zapewnią 
turystom komfort i bezpieczeństwo.  
W 5 gminach dostępnych będzie 15 tras nordic 
walking o łącznej długości 156 km. Na turystów 
spacerujących po ścieżkach czeka wiele 
atrakcji: zabytki, izby produktów lokalnych 
oraz obiekty prezentujące lokalne dziedzictwo 
kulturowe i tradycje lubelskiej wsi.

Sieć parków Nordic Walking
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Partnerzy:
Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne 
Gminy Żyrzyn, Gminny Dom Kultury w Markuszowie 
oraz Gminy: Baranów, Puławy i Żyrzyn.

Koordynator szlaków ornitologicznych: 
Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne 
Gminy Żyrzyn

Touroperator: 
Fundacja „Turystyczna Lubelszczyzna”,  
www.turystycznalubelszczyzna.pl Oznaczenie szlaku

Opis produktu:

Sieć szlaków ornitologicznych powstanie 
w 2014 r. w północnej części powiatu 

puławskiego, gdzie występują bogate zasoby 
przyrodniczo-krajobrazowe ze strefą  
Natura 2000 i obszarem chronionego 
krajobrazu. Środki na realizację tego 
przedsięwzięcia w wysokości ponad 165 tys. zł 
partnerzy pozyskali ze Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy.

Szlaki w postaci pętli oznakowane zostaną 
na łącznej długości ponad 80 km. W ramach 

przewidzianej infrastruktury powstaną także 
czatownie do obserwacji ptaków, tablice 
ornitologiczne, drogowskazy kierunkowe  
na szlaku oraz oznakowane punkty widokowe. 

Dodatkowo wydany zostanie przewodnik 
ornitologiczny po szlaku z atlasem ptaków.

Utworzona infrastruktura umożliwi 
tworzenie produktów turystycznych  

dla turystów miłośników przyrody.

Sieć szlaków ornitologicznych w dolinie środkowej Wisły i dolnego Wieprza 
oraz wokół jeziora Duży Ług
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Właściciel przedsięwzięcia:
Stowarzyszenie Dolina Karpia

Zaangażowani partnerzy:
LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia,
 LGR Stowarzyszenie Dolina Karpia, 
Gminy: Spytkowice, Zator, Przeciszów, 
Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Tomice

Adres:
ul. Rynek 2, 32-640 Zator
tel/fax.: (33) 841 05 84 
www.dolinakarpia.org

KGW Polanka Wielka

Opis produktu:

Na terenie Lokalnej Grupy Działania Dolina 
Karpia i Lokalnej Grupy Rybackiej Dolina 

Karpia źródłem wielu inicjatyw jest woda 
i pływający w niej karp. 

Produkcja karpia zatorskiego prowadzona 
jest na terenie trzech sąsiadujących 

ze sobą gmin położonych w zachodniej 
części województwa małopolskiego: Zator, 
Przeciszów i Spytkowice. Gminy te od 2003 
realizują wspólny projekt „Dolina Karpia”,  
do którego w procesie tworzenia lokalnej 
grupy działania dołączyły 4 gminy: Polanka 
Wielka, Osiek, Tomice i Brzeźnica. 

KARP ZATORSKI jest rozpoznawalnym 
produktem lokalnym i symbolem Doliny. 

Wpisany jest na Listę Produktów Tradycyjnych 
oraz posiada unijne oznaczenie – 25.05.2011 
został zarejestrowany jako chroniona nazwa 
pochodzenia.

Powody dla których wyróżniono karpia 
zatorskiego:

• środowisko przyrodnicze, w którym 
jest hodowany – ukształtowanie terenu 
i warunki hydrologiczne (22% powierzchni 
Gminy Zator stanowią stawy);

• technika hodowli karpia (doświadczenie 
i badania prowadzone przez lokalnych 
producentów, naukowców) – młody 
wiek karpia decyduje o jego walorach 
smakowych (skrócenie czasu hodowli  
do 2 lat);

• tradycja – początki hodowli karpia 
(hodowli stawowej) sięgają XIV w, kiedy  
to „stawy mieli kopać jeńcy tatarscy 
wzięci do niewoli przez Tęczyńskiego, 
które otrzymały nazwy od swych 
założycieli a z tych dotychczas istnieją: 
Boner, Kasztelan, Starosta”.

Karp to Skarb – przykład budowania marki miejsca oraz marki lokalnej 
w oparciu o rozpoznawalny produkt lokalny 

Zdjęcia ze stron 12-13 pochodzą ze zbiorów własnych Stowarzyszenia 
Dolina Karpia.
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Dzięki metodzie hodowli karp zatorski  
nie ma posmaku mułu. Cena karpia 

zatorskiego jest o 10-15% wyższa niż karpia 
z innego obszaru geograficznego, co świadczy 
o jego wzorowej opinii wśród klientów.

Karp spełnia rolę integrującą – połączył 
gminy w celu rozwoju regionu i dał 

początek marce Dolina Karpia, która 
jest sukcesywnie budowana. W regionie 
prowadzonych jest wiele działań związanych 
z pobudzaniem aktywności mieszkańców do 
rozwoju turystyki. Społeczność włącza się 
w organizowane konkursy kulinarne  
na produkt lokalny, w tworzenie QUESTÓW 
tj. nieoznakowanych tras, prowadzących 
wierszowaną instrukcją do odkrycia 
lokalnego skarbu (www.bestquest.pl). Turyści 
chętnie odwiedzają Dolinę Karpia podczas 
cyklicznych wydarzeń. Niezapomnianym 
przeżyciem jest udział w Żniwach Karpiowych 
czy wędzeniu karpia. Karp wędzony to 
prawdziwy rarytas dostępny pod marką 
Skarby Doliny Karpia. Jest również wpisany na 
Listę Produktów Tradycyjnych. Wokół karpia 
rozwija się „rękodzieło karpiowe” związane 
z podawaniem go na stół, ale również 
wykorzystaniem jako symbolu szczęścia, 
dostatku – karpik na torebce, łuska karpia 
w portfelu aby zapewniała dobrobyt. W Dolinie 
karpia można spotkać na licznych tablicach 
reklamowych, a nawet na placu zabaw jako 
„złotą rybkę” będącą symbolem przedszkola.
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Organizator przedsięwzięcia:
Stowarzyszenie na Bursztynowym Szlaku

Partnerzy:
LGD „Gościeniec 4 Żywiołów”, Gminny Ośrodek 
Kultury z Lanckorony, Cafe Pensjonat i inni 
lokalni przedsiębiorcy

Adres:
34-143 Lanckorona 16
tel: +48 33 876 34 01
e-mail: nbs.lanckorona@gmail.com
www.cafepensjonat.pl , www.nbs.org.pl

Opis produktu:

Co roku w grudniu w ramach festiwalu 
„Anioł w miasteczku” na rynku 

lanckorońskim odbywa się Anielski jarmark 
– targi produktów regionalnych. Ponadto: 
warsztaty anielskie, korowody, wspólne 
śpiewanie, wystawy, koncerty, warsztaty 
fotograficzne oraz liczenie aniołów i pobijanie 
ubiegłorocznego rekordu. Wszystkiemu 
towarzyszy muzyka i anielski klimat. Ale Anioły 
w Lanckoronie mieszkają cały rok i o każdej 
porze roku można odkrywać anielską duszę 
miasteczka na wzgórzu.

„Pomysł festiwalu powstał w sercach 
i umysłach tych ludzi, którzy Lanckoronę 

poznali i pokochali, a skierowany jest do 
Tych, którzy chcą ją poznać i pokochać – 
mówi Renata Bukowska ze Stowarzyszenia 
Ekologiczno-Kulturalnego „Na Bursztynowym 
Szlaku” – Jakie są te lanckorońskie Anioły? 
Różne – dziecięce i dorosłe, będące twórczym 
wyobrażeniem artystów i jarmarcznymi 
figurkami, przebrane i prawdziwe. Ale i ludzkie 
są te Anioły... Bo w Lanckoronie nie brakuje 
ludzi o otwartych i szczerych sercach, można 
by rzec ludzi pełnych anielskich cech, którzy 
swoją pasją, bezinteresownym działaniem, 
głęboką i prawdziwą wrażliwością dzielą 
się z innymi, ofiarowując im nieocenione 
dary”. Stąd też, tradycją zimowego festiwalu 
„Anioł w Miasteczku” jest nadawanie przez 

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne  
„Na Bursztynowym Szlaku” honorowego tytułu 
„Anioła Lanckorony”. Jest on przyznawany 
osobom, które „Lanckoronę ukochały, a jej 
dobre imię i urok noszą w sercu, głoszą światu 
poprzez swoje czyny i dzieła pamiętając o niej 
nawet wtedy, kiedy są daleko”.  

Pierwszym „Lanckorońskim Aniołem” został 
uhonorowany w 2004 roku znany artysta, 
malarz, scenograf, współzałożyciel „Piwnicy 
Pod Baranami”, wieloletni mieszkaniec 
Lanckorony – Kazimierz Wiśniak.

Anioł w Miasteczku 

Źródło: Cafepensjonat.pl

Źródło: Cafepensjonat.pl
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Anielski przemarsz przez Lanckoronę 
stanowi dużą atrakcję dla mieszkańców 

Lanckorony i Krakowa, którzy bardzo licznie 
przybywają przebrani za anioły. Kolorowy 
orszak dochodzi do Anielskiego Muzeum, 
w którym zostają umieszczone nowe anioły, 
podarowane przez twórców Lanckoronie.  
Dla dzieci i nie tylko przygotowywane są 
liczne atrakcje – np. zabawa w poszukiwanie 
aniołów, warsztaty twórcze „Podaruj bliskiemu 
Anioła”, czy wspólne puszczanie baloników 
z własnoręcznie namalowanymi aniołkami 
dla naszych bliskich. W uatrakcyjnienie święta 
włączają się chętnie lokalni przedsiębiorcy 
– twórcy, artyści, właściciele kawiarni 
i pensjonatów, organizując konkursy, 
zapraszając anioły do siebie. Wszystko  
to sprawia, że na dwa grudniowe dni 
Lanckorona staje się najbardziej rozanielonym 
miejscem na ziemi. W 2013 r. Anielski Festiwal 
w Lanckoronie odbędzie się już po raz 10-ty!

Organizatorem zimowego festiwalu jest 
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne 

„Na Bursztynowym Szlaku” we współpracy 
z LGD „Gościeniec 4 Żywiołów” oraz Gminnym 
Ośrodkiem Kultury z Lanckorony i lokalnymi 
przedsiębiorcami. Honorowym Patronatem 
obejmuje wydarzenie Wójt Gminy Lanckorona 
Zofia Oszacka. 

Fot. Dominika Zaręba
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Organizator przedsięwzięcia:
Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”

Partnerzy:
Gminy: Czchów, Gnojnik, Iwkowa,
Łososina Dolna, Gródek nad Dunajcem, 
Lipnica Murowana, Laskowa

Adres:
32-861 Iwkowa 468
www.nasliwkowymszlaku.pl

Opis produktu:

„Na Śliwkowym Szlaku” to liczne atrakcje 
turystyczne, marka lokalna, lecz 

przede wszystkim sieć ludzi działających na 
rzecz swego regionu, dla promocji swoich 
produktów lokalnych. Lokalna Grupa Działania 
Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” 
połączyła 7 małopolskich gmin – Czchów, 
Gnojnik i Iwkowa (powiat brzeski), Łososina 
Dolna i Gródek nad Dunajcem (powiat 
nowosądecki), Lipnica Murowana (powiat 
bocheński), Laskowa (powiat limanowski)  
– dla rozwoju regionu. Motywem 
przewodnim tego obszaru położonego 
w Beskidzie Wyspowym stał się śliwkowy 
szlak, a charakterystycznym łącznikiem 
– śliwka, będąca symbolem tradycji i kultury 
mieszkańców.

Wiodącym produktem lokalnym jest tutaj 
„suska sechlońska”. Nazwa wywodzi się 

z miejscowej gwary. Suska oznacza suszkę, 
czyli podsuszoną i podwędzoną śliwkę. 
Dookreślenie „sechlońska” pochodzi od nazwy 
miejscowości Sechna, z której wywodzi się 
tradycja suszenia. Podwędzanie i podsuszanie 
śliwek w suszarniach odbywa się gorącym 
dymem, co odróżnia „suskę sechlońską” 
od śliw suszonych gorącym powietrzem. 
Dym nadaje owocom niepowtarzalny kolor, 
aromat i smak. Uzyskane w ten sposób 
„suski sechlońskie” posiadają specyficzny 

słodki smak, z wyczuwalnym posmakiem 
i aromatem wędzenia i wygląd – lepką 
skórkę w kolorze ciemnogranatowym 
przechodzącą nawet do czarnego. Związek 
suski sechlońskiej z regionem opiera się 
na renomie, która ukształtowała się w oparciu 
o długoletnią tradycję wytwarzania tego 

produktu i wyjątkowych umiejętnościach 
lokalnych producentów. 28 listopada 2006 
„Suska sechlońska” została wpisana na Listę 
Produktów Tradycyjnych, a 8 października 2010 
Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw 
w Ujanowicach zarejestrowało ten produkt 
w Unii Europejskiej jako Chronione Oznaczenie 
Geograficzne.

Na śliwkowym szlaku

Źródło: www.nasliwkowymszlaku.pl

Zdjęcia ze stron 16-17 pochodzą z arch. Stowarzyszenia  
„Na Śliwkowym Szlaku”.
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Śliwkowy Szlak to bogactwo kultury i tradycji, 
to aktywny i sportowy wypoczynek, 

to wreszcie miejsca, w których można 
skosztować wielu śliwkowych specjałów. 
Śliwkowy Szlak wiedzie przez wszystko to, 
co w regionie jest ciekawe i warte pokazania. 
Znajdziemy więc tu nie tylko liczne sady 
i to, co z przetwórstwem owoców jest 
związane, ale także bogate dziedzictwo 
duchowe i materialne pokoleń, obiekty 
sportowe umożliwiające aktywny wypoczynek, 
a także całą infrastrukturę turystyczną 
pozwalającą na spędzenie czasu z dala od 
miejskiego zgiełku.

Co roku w sezonie letnim (sierpień – 
wrzesień) organizowana jest akcja 

„Spotkajmy się na … Śliwkowym Szlaku”, 
podczas której te smaczne owoce serwowane 
są na setki sposobów. Poza tym, przez 
cały rok Śliwkowy Szlak czeka na turystów, 
rowerzystów, narciarzy, smakoszy – słowem 
wszystkich spragnionych nowych, szczególnie 
kulinarnych wrażeń. Przygotowano Kalendarz 
wydarzeń na Śliwkowym Szlaku, funkcjonuje 
„Książka kucharska” ze śliwkowymi specjałami, 
Wirtualny spacer ze śliwką. Wszystko to tworzy 
atrakcyjną dla turysty ofertę, której ciężko się 
oprzeć.
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Właściciel produktu turystycznego/operator:
Fabryka Porcelany AS Ćmielów

Zaangażowane /działające podmioty:
Fabryka Porcelany SA Ćmielów, Starostwo 
Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
Muzeum Historyczno-Archeologiczne 
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Adres:
ul. Sandomierska 243, 27-440 Ćmielów, 
tel. (15) 861 53 12, fax. 15 861 20 21, 
e-mail. turystyka@cmielow.com.pl,  
http://turystyka.cmielow.com.pl

Opis produktu:

Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie 
to jedyny tego typu obiekt muzealny 

w Polsce. Prowadzony jest przez prywatnego 
przedsiębiorcę – właściciela Fabryki Porcelany 
AS Ćmielów Pana Adama Spałę. Muzeum 
oferuje kilka atrakcji, m.in.: 
• przekazanie tajników wytwarzania 

porcelanowych figurek; 
• warsztaty ceramiczne, gdzie pod 

okiem instruktora każdy może 
wytworzyć porcelanowy produkt, do 
wyboru: porcelanowa róża, malowanie 
porcelanowej filiżanki, malowanie 
piłkarskiego kotka;

• nową atrakcją jest prezentacja 
historycznych zbiorów – od fajansów 
Małachowskiegio po współczesne projekty 
w ramach ekspozycji Wystawy Starej 
Porcelany;

• nadal czynny – piec muflowy, 
• dla koneserów sztuki współczesnej 

otworzona została Galeria van Rij, gdzie 
prezentowane są dzieła współczesnych 
artystów (podczas zmieniających się 
wystaw);

• dla miłośników kawy Muzeum otworzyło 
kawiarnię „Leżąca Kotka” w której można 
napić się m.in. najdroższej kawy na świecie 
– kopi luwak. 

Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie

arch. LGD Na Śliwkowym Szlaku

Zdjęcia ze stron 18-19 pochodzą ze zbiorów własnych  
Fabryki Porcelany AS w Ćmielowie,
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W 2013r. doszło do zacieśnienia  
współpracy Starostwa Powiatowego 

w Ostrowcu Świętokrzyskim, Muzeum 
Historyczno-Archeologicznego z Żywym 
Muzeum Porcelany w Ćmielowie. Muzeum 
Historyczno-Archeologiczne wypożyczyło 
swoje zbiory porcelany użytkowej prywatnemu 
Żywemu Muzeum Porcelany w Ćmielowie. 
W zamian będzie mogło pokazywać kolekcję 
figurek porcelanowych, należących do 
właściciela ćmielowskiej placówki. Z pomysłem 
użyczenia części zbiorów ćmielowskiemu 
muzeum wystąpił starosta ostrowiecki. Jest to 
niewątpliwie ciekawy i kontrowersyjny pomysł 
na współpracę z prywatnym przedsiębiorcą. 
Inicjatywa ta odbiła się szerokim echem  
wśród lokalnej społeczności zdobywając 
zwolenników, jak i przeciwników takiego 
rozwiązania.
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Organizator przedsięwzięcia:
Urząd Gminy w Rzeczniowie

Właściciel produktu turystycznego/operator:
Urząd Gminy w Rzeczniowie

Zaangażowane /działające podmioty:
Gmina Rzeczniów, Gminna i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie 
oraz Stowarzyszenie Tworzyć Edukować 
Rozwijać

Zaangażowane /działające podmioty:
Rzeczniów 1, 27-353 Rzeczniów, 
tel. (48) 616-70-24, fax. (48) 616-73-10, 
e-mail: urzad@rzeczniow.pl, 
www.rzeczniow.info 

Opis produktu:

Do niewątpliwych zalet gminy Rzeczniów 
zaliczyć należy czyste i nie zdewastowane 

środowisko (brak zakładów przemysłowych 
emitujących zanieczyszczenia). Dodatkowym 
atutem są tereny źródliskowe Krępianki 
i czysta woda tej rzeki. 

Pomysł rajdu rowerowego narodził 
się podczas spotkań warsztatowych 

z mieszkańcami gminy w ramach programu 
„Decydujmy Razem”. „Decydujmy Razem” 
to największy w Polsce projekt poświęcony 
partycypacji obywatelskiej realizowany  
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
Gmina Rzeczniów w sposób partycypacyjny  
tj. przy aktywnym uczestnictwie mieszkańców 
uchwaliła dokument strategiczny „Program 
rozwoju turystyki rowerowej w gminie 
Rzeczniów”. Z programu wynika m.in. 
koncepcja rajdu rowerowego. Z uwagi 
na ukształtowanie terenu gminy oraz 
uwarunkowania krajobrazowe pomysł ten 
wydał się mieszkańcom bardzo rozwojowy. 
Zanim przystąpiono do konkretnych prac, 
zawiązało się partnerstwo pomiędzy  
Urzędem Gminy, Gminną i Powiatową 
Biblioteką Publiczną w Rzeczniowie oraz 
Stowarzyszeniem Tworzyć Edukować Rozwijać. 

Takie posunięcia zwiększyły efektywność 
działań. Każdemu z partnerów zostały 

przydzielone zadania. Urząd Gminy oraz 
Stowarzyszenie odpowiadają za finansowe 
zabezpieczenie przedsięwzięcia oraz 
rozliczanie dotacji. GiPBP przygotowuje 
konkursy. Członkowie stowarzyszenia 
zajmują się realizacją rajdu, przygotowaniem 
ogniska. Nad całością czuwa Urząd Gminy, 
który odpowiada również za promocję 

przedsięwzięcia. W szkołach ogłaszane są 
konkursy na plakat promujący rzeczniowski 
rajd rowerowy. Konkurs cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród dzieci, a nagroda 
jest dodatkową motywacją. Praca laureata 
konkursu wykorzystana jest na plakacie 
imprezy. 

Rajd rowerowy nie sprowadza się jedynie do 
przejechania parudziesięciu kilometrów. 

W trakcie każdego rajdu przeprowadzane 

Rzeczniowski Rajd Rowerowy

Zdjęcia ze stron 20-21 – IV Rzeczniowski Rajd Rowerowy, 
pochodzą ze zbiorów Urzędu Gminy w Rzeczniowie
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są konkursy z wiedzy o regionie. Tematyka 
konkursów ustalana jest zależnie od 
trasy, którą przebiega rajd. Nad całością 
przygotowania i przeprowadzenia konkursu 
czuwa Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Rzeczniowie. 

Każdy rajd rowerowy przeprowadzony 
jest z zachowaniem bezpieczeństwa 

uczestników. Odpowiednie organy – przede 
wszystkim policja – informowane są 
o planowanym wydarzeniu. Każdorazowo 
trasa rajdu zabezpieczana jest przez patrole 
policji. Rajd rozpoczyna się zbiórką przed 
Urzędem Gminy w Rzeczniowie. Uczestnicy 
wpisują się na listę, otrzymują koszulki z logo 
rajdu, kamizelki odblaskowe. Peleton rajdu 
wyrusza zaplanowaną trasą. Na trasie rajdu, 
w miejscach przystankowych uczestnicy 
biorą udział w grach i zabawach (np. rzut 
kaloszem do celu lub wyścig z taczką) a także 
konkursach z wiedzy o regionie. Dla każdego 
znajdzie się trochę dobrej zabawy 

Trasa rajdu zawsze wyznaczona jest 
na ok. 30 km ponieważ jest to impreza 

międzypokoleniowa i biorą w niej udział 
zarówno dzieci jak i osoby starsze,  
a wiec musi być optymalna dla wszystkich 
uczestników. W tym roku odbyła się już 
czwarta edycja rajdu.
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Właściciel produktu turystycznego/operator:
Stowarzyszenie Delta

Zaangażowane/działające podmioty:
Stowarzyszenie Delta, Polski Związek 
Pszczelarski, Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego, Gmina Bałtów, 
Jura Park Bałtów, Powiat Ostrowiecki

Adres:
ul. Sandomierska 4, 
24-400 Ostrowiec Świętokrzyski, 
tel. (41) 247 91 11, fax. (41) 247 91 11, 
e-mail: biuro@jurapark.pl, 
www.jurapark.pl

Konkurs dla dzieciWystęp zespołu Redlin, 

Opis produktu:

Impreza została zainaugurowana z  
inicjatywy Polskiego Związku Pszczelarzy, 

który zwrócił się do Gminy Bałtów oraz 
Stowarzyszenia Delta z propozycją organizacji 
święta pszczoły na terenie Parku Jurajskiego 
w Bałtowie. Impreza stała się cyklicznym, 

regionalnym świętem pszczoły, a nawet areną 
ogólnopolskich dożynek pszczelarskich. 
Do ich organizacji dołączyły się kolejne 
podmioty z Urzędem Marszałkowskim woj. 
świętokrzyskiego na czele. 

Świętokrzyskie Święto Pszczoły jest imprezą 
otwartą skierowaną do wszystkich 

mieszkańców regionu oraz turystów 
zainteresowanych produktami pochodzenia 
pszczelego. Impreza odbywa się corocznie 
w jeden z weekendów sierpnia i trwa 3 dni. 

W promocję wydarzenia zaangażowały 
się media lokalne i regionalne, a z roku na 
rok jej popularność rośnie. Świętokrzyskie 
Święto Pszczoły to liczne stoiska wystawowe 
z wyrobami pochodzenia pszczelego – 
od licznych miodów, produktów z wosku 
pszczelego do trunków, jak np. miody 
pitne. Podczas wydarzenia mają miejsce 
pszczelarskie sesje naukowe, konkursy 
wiedzy o tematyce pszczelarskiej oraz liczne 
koncerty zespołów ludowych i biesiadnych. 
Niedziela to uroczystości kościelne w których 
uczestniczą liczne poczty sztandarowe, 
odbywa się uroczysta Msza Święta dożynkowo-
pszczelarska, uroczysty przemarsz pocztów 
sztandarowych w asyście kawalerii konnej 
oraz orkiestry dętej. Głównymi odbiorcami 
wydarzenia są amatorzy produktów 
pszczelich, muzyki ludowej oraz kultywowania 
tradycji dożynkowych, wiejskich.

Świętokrzyskie Święto Pszczoły

Międzynarodowa konferencja pszczelarska
fot. z zasobów własnych Stowarzyszenia Delta

Zdjęcia ze stron 22-23 pochodzą z zasobów własnych  
Stowarzyszenia Delta.
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