
 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

 

Wizyta studyjna na obszarze działania 

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” 

TEMAT:  
Partnerska współpraca w tworzeniu, promocji i  dystrybucji  

           produktów rolno-spożywczych, przykłady innowacyjnych rozwiązań oraz rozwoju turystyki 

 
Program 

Pierwszy dzień (czwartek) 05.12.2019 r.  
8.00 Wyjazd z Turośni Kościelnej  
9.30 – 10.30 Przyjazd do Wiercienia Małego 5, gmina Siemiatycze 
Firma Solana, produkująca kiszkę ziemniaczaną oraz pierogi, sklep z produktami lokalnymi założony ze środków 
LGD, Właściciele realizowali projekt partnerski przedsiębiorców 15 „Utworzenie sieci wzajemnej współpracy w 
ramach krótkich łańcuchów dostaw, produktów i usług lokalnych” ze środków LGD. (degustacja produktów) 
11.00 – 12.00 Przyjazd do Wólki Nadbużnej – kompleks turystyczny prowadzony przez Gminę Siemiatycze (domki 
pod wynajem, park linowy, pole camperowe) kompleks powstała z różnych dofinansowań, również z LGD.   
12.15-15.00 Klimczyce – Kolonia 11 Prezentacja firmy Gospodarstwo Sadownicze Alina Paluch i 
córka uwzględniająca następujące obszary: 
- gospodarstwo sadownicze produkujące soki Samo Jabłko 
- prowadzenie sklepu z produktami lokalnymi Zakamarek Klimczyce 
- inkubator przetwórstwa 
- zwiedzanie gospodarstwa 
prezentacja uwzględniająca następujące obszary: 
- projekty współpracy: sieć współpracy Naturalnie nad Bugiem, Lokalna 
Organizacja Turystyczna LOT nad Bugiem, współpraca z LGD Tygiel Doliny Bugu 
- nowoczesny marketing produktów lokalnych 
http://samojablko.pl/; http://zakamarek-klimczyce.pl/ 
(trakcie prelekcji przerwa kawowa) 
15.00 – 16.00 Obiad w Klimczycach 
16.00 – 18.00 Przejazd połączony z wizytami w miejscach noclegowych  - Scheda Podlaska, Dwór w Zabużu, Perła 
Serpelic, Oberża, Impresja. 
18.00 -19.00 Przyjazd do Dworu Zaścianek, zakwaterowanie  
19.00  Prelekcja nt. MOL - małej przetwórni spożywczej, zwiedzanie obiektu (Dwór zaścianek - oferta) Właściciel 
realizował projekt partnerski przedsiębiorców 15 „Utworzenie sieci wzajemnej współpracy w ramach krótkich 
łańcuchów dostaw, produktów i usług lokalnych”. – Borsuki 1B, gm. Sarnaki 
http://zascianek.home.pl/ 
Kolacja  
 
Drugi dzień (piątek) 06.12.2019 r.  
8.00 – 9.00 śniadanie 
10.00 – 11.30 Wizyta w firmie „Dażynka” Nadbużańskie Smaki – projekt realizowany z działania Różnicowanie w 
kierunku działalności nierolniczej w ramach PROW 2007-2013, degustacja serów, wędlin, firma realizowała projekt 
partnerski przedsiębiorców 15 „Utworzenie sieci wzajemnej współpracy w ramach krótkich łańcuchów dostaw, 
produktów i usług lokalnych”, spotkanie z właścicielami, degustacja. 
12.00 -14.00 Zaprezentowanie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Korycinach dofinansowanej  w ramach działania 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, LEADER, PROW 2007-2013, 
- inkubator przetwórstwa, realizowany przez stowarzyszenie, prelekcja,  
- zwiedzanie firmy Dary Natury, produkcja herbat, przypraw, mieszanek ziołowych, olejarnia itp.  
- Zwiedzanie Podlaskiej Środowiskowej kolekcji roślin leczniczych i aromatycznych dofinansowanej w ramach 
działania Małe projekty, LEADER, PROW 2007-2013, Podlaski  Ogród Botaniczny,  
- Właściciel Ziołowego Zakątka realizował projekt partnerski przedsiębiorców 15 „Utworzenie sieci wzajemnej 
współpracy w ramach krótkich łańcuchów dostaw, produktów i usług lokalnych”. 
14.00  Obiad w Ziołowym Zakątku     

http://zakamarek-klimczyce.pl/
http://zascianek.home.pl/

