
 

Program podróży studyjnej na obszarze Śliwkowego Szlaku 

27-29.09.2019r.  

Dzień 1         27.09.2019 r.        Piątek  

Czas Miejscowość Charakterystyka 
 

7.00 Wrocław Zbiórka, wyjazd 

13.00 - 
13.30 

Korzenna, gm. 
Korzenna 

Dwór w Korzennej – powitanie Grupy przez przedstawiciela 
Centrum Kultury w Korzennej, krótkie zwiedzanie dworu, 
parku, galerii i pracowni ceramicznej pod opieką 
pracownika Centrum Kultury. 

13.30 – 
14.30 

Dwór w Korzennej  
 

Obiad w obiekcie posiadającym Certyfikat  „Spotkajmy się 
na Śliwkowym Szlaku” przyznawany przez Stowarzyszenie 
„Na Śliwkowym Szlaku” 
Menu na bazie produktów lokalnych.  

14.45-
16.00 

Korzenna, gm. 
Korzenna 

Spotkanie powitalne w  Centrum Kultury w Korzennej,  z 
przedstawicielem  Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” i 
następnie zwiedzanie Inkubatora kuchennego w Korzennej 
(inwestycja PROW 2014-2020) – pod opieką pracownika 
Centrum Kultury 
Następnie  Warsztaty kulinarne „Ze śliwką za pan brat” – 
przygotowane i poprowadzone przez pracownika Centrum 
Kultury w Korzennej. 

16.30 – 
18.30 

Mogilno, gm. 
Korzenna 

Spotkanie z lokalnym Stowarzyszeniem „Mogilskie Cisy”. 
Po krótkim powitaniu  - prezentacja dot. genezy powstania 
i funkcjonowania Stowarzyszenia. Następnie zwiedzanie 
Rezerwatu „Mogilskie Cisy”, a potem  warsztaty wypieku 
korzeńskich pierników.  
Warsztaty oraz zwiedzanie rezerwatu  przygotowane i 
poprowadzone przez przedstawicieli Stowarzyszenia. 
Przerwa kawowa.  

19.00 

Obszar Śliwkowego 
Szlaku – obiekt 
certyfikowany 
„Spotkajmy się na 
Śliwkowym Szlaku” 

Zakwaterowanie 

20.00 

Kolacja integracyjna połączona ze spotkaniem z 
przedstawicielami Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”  
oraz organizacji pozarządowych będących grantobiorcami 
Lokalnej Grupy Działania - krótka prezentacja efektów 
realizacji tych grantów – przygotowana i poprowadzona 
przez członków w/w stowarzyszeń.  
Kolacja na bazie produktów lokalnych wszystkich gmin 
Śliwkowego Szlaku.  

 
Dzień 2 
 

28.09.2019r. Sobota 

7.00 – 8.00 

Obszar Śliwkowego 
Szlaku – obiekt 
certyfikowany 
„Spotkajmy się na 
Śliwkowym Szlaku” 

Śniadanie oraz wyjazd 
 



9.00 – 9.30 
Gródek nad 
Dunajcem   

Przyjazd do centrum miejscowości Gródek nad Dunajcem. 
Spotkanie z przedstawicielem  Stowarzyszenia „Wczoraj 
Dziś i Jutro” - prezentacja „Inspiracji Śliwkowego Szlaku” 
(infrastruktura znajdująca się w centrum gminy 
wybudowana w ramach PROW 2007-2013). Prezentacja 
przygotowana i przeprowadzona przez przedstawiciela 
Stowarzyszenia. 

10.00 -
13.00  

Roztoka -Brzeziny 

Osada Młyńska w Roztoce – Brzeziny. Spotkanie  
z właścicielem Osady. Po krótkim powitaniu  - prezentacja 
dot. genezy powstania i funkcjonowania Osady.  
Następnie : 
-Zwiedzanie zabytkowej osady młyńskiej (budynek 
mieszkalny, budynek młyna i tartaku oraz budynek 
gospodarczy – stodoła z przełomu XIX i XX w. Obiekty 
wyremontowane w ramach PROW 2007 – 2013 oraz 
PROW 2014-2020). 
- Warsztaty „Fioletowy zawrót głowy, czyli śliwkowe 
rękodzieło i nie tylko”  (samodzielne wykonanie woreczków 
z lawendą i śliwkami, śliwkowych mydełek, biżuterii i 
innych „śliwkowych” dekoracji)  
Prezentacja, zwiedzanie oraz warsztaty pod opieką 
właściciela Osady lub osoby przez niego wskazanej.  
Przerwa kawowa.  

13.30-
15.00 

Gródek nad 
Dunajcem 
Restauracja  
LEMON  

Obiad w obiekcie posiadającym Certyfikat  „Spotkajmy się 
na Śliwkowym Szlaku” przyznawany przez Stowarzyszenie 
„Na Śliwkowym Szlaku” 
Menu na bazie produktów lokalnych.  

15.30 -
18.00 

Czchów, gm. Czchów 

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Wiedza i 
Rozwój” oraz Stowarzyszenia „Przyjaciół Ziemi 
Czchowskiej”.  
Następnie zwiedzanie pod opieką Przedstawiciela 
Stowarzyszenia „Przyjaciół Ziemi Czchowskiej”- Wzgórza 
Zamkowego i Wzgórza Grodzisko - militarno-historycznego 
szlaku edukacyjnego (inwestycja wybudowana w ramach 
RPO Województwa Małopolskiego)  
Ognisko – przygotowane przez przedstawicieli 
Stowarzyszenia „Przyjaciół Ziemi Czchowskiej”.   

18.30 

Iwkowa, gm. 
Iwkowa  
 
Restauracja ZYGA 
(obiekt 
certyfikowany 
„Spotkajmy się na 
Śliwkowym Szlaku) 

Kolacja integracyjna z lokalną oprawą muzyczną w formie 
biesiady, z przedstawicielami Stowarzyszenia Rozwoju i 
Promocji Gmina Iwkowa oraz przedsiębiorcami tworzącymi 
markę lokalną „Śliwkowa Iwkowa”. 
 
Menu: na bazie produktów lokalnych wszystkich gmin 
Śliwkowego Szlaku.  

23.00 

Obszar Śliwkowego 
Szlaku – obiekt 
certyfikowany 
„Spotkajmy się na 
Śliwkowym Szlaku” 

Nocleg 



 
Dzień 3 
 

29.09.2019r. Niedziela 

7.00 – 8.00 

Obszar Śliwkowego 
Szlaku – 
Obiekt certyfikowany 
„Spotkajmy się na 
Śliwkowym Szlaku” 

Śniadanie  
 
Wykwaterowanie  

8.30-10.30 
Iwkowa, gm. 
Iwkowa  
 

Zwiedzanie zabytkowego 500-letniego kościółka pw. 
Nawiedzenia NMP (efekty kilkuetapowych prac 
konserwatorskich finansowanych  ze środków publicznych  
i społecznych) oraz przejście do Wieży widokowej 
(najwyższa w Małopolsce, inwestycja wybudowana w 
ramach RPO Województwa Małopolskiego, infrastruktura 
składająca się z wieży widokowej, ziemianki i altany z 
ławkami),  przejście  z parkingu do wieży około 0,5 km 
Zwiedzanie Kościoła oraz wieży widokowej pod opieką 
lokalnego przewodnika.  

11.00-
13.00 

Dobrociesz, gm. 
Iwkowa  – Wioska 
Szlachetnej Śliwki 
 
 
 

Wizyta w gospodarstwie państwa Piwowarów. Zwiedzanie 
z gospodarzami zabytkowej suszarni – degustacja 
specjałów śliwkowych i spotkanie z sadownikami i 
producentami suszonej śliwki z terenu.  
 
Wizyta w piekarni Agaty Kosakowskiej. Spotkanie  
z właścicielką piekarni oraz degustacja wiejskiego chleba  
i podpłomyków ze śliwką. Następnie  warsztaty wypieku 
podpłomyków ze śliwką- przygotowane i poprowadzone 
przez właścicielkę piekarni lub osobę przez nią wskazaną.  
 
Przerwa kawowa.  
W trakcie zwiedzanie pracowni kowalskiej Andrzeja 
Kosakowskiego.  

13.00-
14.30 

Spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia „Dobro 
cieszy”z Dobrociesza. Krótka prezentacja działalności 
Stowarzyszenia.  
Obiad – na bazie produktów lokalnych przygotowany przez 
członków Stowarzyszenia „Dobro cieszy”. 
Pożegnalne spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia 
„Na Śliwkowym Szlaku” 

14.30 Wyjazd w kierunku Wrocławia  

 


