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Konferencja: 28-29 maja 2015 r. 
 
 
 
Tytuł: „Bursztynowy Szlak Greenways (BSG) jako innowacyjne narzędzie rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju przez 
LGD i LGR w nowym okresie programowania PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020” 
 
 
Adresaci: LGD i LGR, przez które zaplanowano przebieg BSG oraz podmioty z nimi współpracujące 
 
 
Miejsce: IUNG Hotel w Puławach, Al. Królewskiej 17, http://hotel.iung.pulawy.pl  

  
 
 

PROGRAM: 
 

 
I dzień (28 maja 2015 r. - czwartek) 

 
 
9.00 – 9.30 
 

 
rejestracja uczestników i serwis kawowy 

 
9.30 – 9.40 
 

 
powitanie oraz przedstawienie celu i programu Konferencji 
 

 
9.40 – 10.10 
 

 
Zielone Szlaki Greenways – idea, standardy i przykłady działań w Europie i na świecie 
(Dominika Zaręba) 
 

 
10.10 – 11.00 
 

 
Zielone Szlaki Greenways w Polsce – przykłady działań oraz lokalnych inicjatyw na szlakach 
(ekomuzea, questy, lokalne produkty): 

 Szlak Greenway „Naszyjnik Północy” (Marek Romaniec) 

 Podlaski Szlak Bociani (Karolina Likchtarovich) 

 Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie (Bogusław Pyzocha)  

 
11.00 – 11.20 
 

 
przerwa kawowa 

  

  
Stowarzyszenie „Greenways Polska”  

Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel/fax: + 48 81 50 16 140, tel.: + 48 81 50 16 141 

 

www.greenways.org.pl    e-mail: greenways.polska@gmail.com    

 
   

 

http://hotel.iung.pulawy.pl/
http://www.greenways.org.pl/
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11.20 – 12.10 
 

Międzynarodowy Bursztynowy Szlak Greenways - BSG (Budapeszt – Hel) – idea, program, 
obecny stan wdrażania (Zbigniew Pacholik i Dominika Zaręba) 

 
12.10 – 12.40 

 

Kraina Rowerowa przy BSG na Lubelszczyźnie: przygotowanie i wyznakowanie szlaków 
rowerowych; produkty lokalne, Ekomuzeum Lubelszczyzny, questy, sieć wypożyczalni 
rowerów, organizacja imprez rowerowych, znakowanie innych towarzyszących szlaków 
turystycznych (kajakowy, konne, nordic walking, ornitologiczne) (Zbigniew Pacholik) 

 
12.40 – 13.40 
 

 
przerwa obiadowa 

 
13.40 – 14.15 

 

Współpraca Stowarzyszenia „Greenways Polska” z Lokalnymi Grupami Działania i 
Lokalnymi Grupami Rybackimi (przez których obszary zaplanowano przebieg 
Bursztynowego szlaku Greenways) w zakresie utworzenia na ich terenie odcinków BSG i 
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (Zbigniew Pacholik) 

 

 
14.15 – 15.15 

 

Infrastruktura turystyki rowerowej w kontekście przygotowania oznakowania BSG na 
całym jego przebiegu w Polsce (krótkie wystąpienia uczestników konferencji) 

 

 
15.15 – 15.30 
 

 
przerwa kawowa 

 
15.30 – 16.30 

 

Wypracowanie formuły roboczej współpracy wszystkich zainteresowanych LGD i LGR z S 
„GP” w zakresie przygotowania oznakowania BSG (dyskusja); 

 

 
16.30 – 17.00 

 

Przedstawienie planu działania S”GP” na lata 2015 – 2020 i podsumowanie wniosków z 
Konferencji (przedstawiciele Zarządu S „GP”)  

 
18.00 
 

 
kolacja 

 
II dzień (29 maja 2015 r. – piątek, wizyta studyjna) 

 
 
9.00 – 9.30 
 

 
przedstawienie programu wizyty studyjnej po obszarze Krainy Rowerowej 

 
9.30 – 13.15 

 

Wizyta studyjna po Krainie Rowerowej: prezentacja infrastruktury rowerowej (m.in. 
oznakowanie szlaków, miejsca wypoczynkowe dla rowerzystów, wypożyczalnie rowerów, 
izby produktów lokalnych, przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą 
(dzięki wsparciu LGD w ramach projektów) przy szlakach rowerowych: „Siedlisko 
Małgorzaty” k/Kazimierza Dolnego (bukieciarstwo, tkactwo, palmy), „Manufaktura 
Różana” k/ Końskowoli (przetwórstwo i produkcja soków, syropów z płatków i owoców 
róży), „Moje Owoce” w Klementowicach (przetwórstwo i produkcja soków, musów, z 
owoców), oraz eko-kemping (w budowie) przy dworku Kossaków w Kośminie nad 
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Wieprzem (Natura 2000)  

 

13.30 – 14.15  – obiad i wyjazd uczestników 

 

 
Informacja o prelegentach: 

 
Dominika Zaręba: 
Publicystka, autorka książek i przewodników turystycznych, z wykształcenia ekonomistka. Propagatorka 
ekopodróżowania, autorka pierwszej w Polsce książki o ekoturystyce ("Ekoturystyka", PWN, III wyd. 2010) oraz 
"Koncepcji promocji i rozwoju ekoturystyki w Polsce" (Polska Organizacja Turystyczna). Współzałożycielka 
Wydawnictwa Bezdroża. Stworzyła program zielonych szlaków - greenways w Polsce w Fundacji Partnerstwo 
dla Środowiska), współtworzyła greenways w Europie Środkowo-Wschodniej i zainicjowała powstanie zielonych 
szlaków na Białorusi. Jest członkiem Rady Funduszu Partnerstwa oraz ekspertem międzynarodowego 
Stowarzyszenia Environmental Partnership Association działającego w Polsce, Republice Czeskiej, na Słowacji, 
Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii. Współpracuje z licznymi organizacjami promującymi turystykę zrównoważoną 
na świecie. Członek Zarządu Stowarzyszenia "Greenways Polska". Prowadzi stronę o ekopodróżowaniu 
www.atitlan.pl, fotografuje i podróżuje.  
 
Karolina Likhtarovich: 
Z wykształcenia socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (rozwój 
lokalny) oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (turystyka i agroturystyka). Animatorka działań 
lokalnych, autorka strategii rozwoju turystyki opartej na lokalnym dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym, 
wykładowca polskich i zagranicznych uczelni. Aktywny trener questingu, działaczka organizacji pozarządowych, 
uczestniczka projektów z zakresu turystyki dziedzictwa, ekoturystyki, turystyki wiejskiej oraz edukacji 
ekologicznej. Miłośniczka Podlasia oraz propagatorka odkrywania lokalnego dziedzictwa kulturowo-
przyrodniczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 
Greenways Polska oraz ekspert Funduszu Partnerstwa. 
 
Bogusław Pyzocha: 
Prezes Fundacji Bieszczadzkiej, specjalista ds. ekoturystyki. Pomysłodawca, koordynator i realizator wielu 
przedsięwzięć z zakresu ekoturystyki, produktu lokalnego i ekonomii społecznej na obszarze pogranicza polsko-
słowacko-ukraińskiego. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijał i rozwija w Bieszczadach, gdzie mieszka. 
Ekoturystyka jest dla niego źródłem rozwoju regionu i potencjałem, który należy wspierać. Swoimi 
doświadczeniami dzieli się z osobami z innych regionów Polski oraz spoza Polski jako doradca i szkoleniowiec. 
Przewodniczący Rewizyjnej Stowarzyszenia „Greenways Polska”. Najważniejsze przedsięwzięcia Fundacji 
Bieszczadzkiej, które współtworzył i w których uczestniczy to: „Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie”, 
Ekomuzea Karpackie,  System certyfikacji GoToCarpathia, Fundusz Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady.  
 
Marek Romaniec 
Animator Partnerstw Lokalnych, politolog. Prezes Zarządu Fundacji Naszyjnik Północy. Trener STOPu. Animator 

partycypacji publicznej. Współtwórca szlaku rowerowego Greenway Naszyjnik Północy oraz programów  

towarzyszących: Marka Lokalna, Ekomuzeum, Questing. Twórca strategii rozwoju turystyki oraz  

LSR. Pomysłodawca i realizator programu Wielkopolska Akademia Sołtysa. Panelista na wielu konferencjach  

krajowych i międzynarodowych nt. rozwoju zrównoważonego obszaru z uwzględnieniem współpracy  

trójsektorowej. Członek Zarządu Stowarzyszenia ”Greenways Polska”. 

 
Zbigniew Pacholik:  
Animator partnerstw lokalnych, edukator partycypacji społecznej i przewodnik turystyczny, z wykształcenia 
socjolog. Współtwórca i obecnie prezes Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w województwie 
lubelskim. Wieloletni samorządowiec. Współtwórca Krainy Rowerowej przy Bursztynowym Szlaku Greenways 
na Lubelszczyźnie. Inicjator lub autor wielu projektów partnerskich w zakresie rozwoju lokalnego. Animator 
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości opartej na produkcie lokalnym i tradycyjnym. Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia „Greenways Polska”. 
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PARTNERZY KONFERENCJI: 
 
Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” 
Fundacja Naszyjnik Północy 
Fundacja Bieszczadzka Partnerstwo dla Środowiska 
Fundusz Partnerstwa – Environmental Partnership Association 

 

 

 

 

         
 

 

      


