CZECHY
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CzechTourism

Al. Róż 16, Warszawa
Tel.: 22 629 29 16
e-mail: warszawa@czechtourism.com
www.czechtourism.com

Czeska Centrala Ruchu Turystycznego - CzechTourism udziela informacji turystycznych
o Czechach:

aktualnych

wydarzeniach

kulturalnych,

sportowych,

zakwaterowaniu.

Współpracuje z mediami i biurami podróży, organizuje wyjazdy studyjne do Czech dla biur
podróży i dziennikarzy. Publikuje bezpłatne mapy i foldery turystyczne w języku polskim.
Na stoisku CzechTourism zaprezentują swe oferty: Kraj Ustecki, Central Bohemia i Morawy
Północne i Śląsk.

KOSOWO
Villa Lura
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Fshati Makresh i Eperm
16000 Novoberdo
Kosovo
tel. +377 44 55 44 68
e-mail: rest.lura@hotmail.com
Lura, is a company with 20 years of tradition in the field of gastronomy. In 2012, the
restaurant opened in the village of Makresh i Epërm in Novo Brdo,Kosovo, becoming the first
restaurant in this town and by 2016 with the construction of mountain houses and other
recreational areas, it takes the epithet of the tourist village. With this investment was
created the basis for the development of rural tourism in the Novo Brdo region and beyond.
Lura today in its complex includes a restaurant with quality food in cooperation with area
farmers, conference hall, mountain houses and cabins for accommodation, wine and rakia
cellar, outdoor terrace with summer kitchen, fruit garden, vegetable garden, tennis court,
playground, walking paths and other recreational spaces.

LITWA

Povilo Liaudansko JM Wileńskie Smaki

Kolektyvo 135-2
LT08350 Wilno
tel.: +48 788 366 228
e-mail: liaudaiva@gmail.com
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UKRAINA
Obwód Winnicki (Ukraina) Winnicka Obwodowa Administracja Państwowa /
Vinnytsia Regional State Administration

Stoisko A-47

ul. Soborna 70 / Soborna Str. 70
Winnica, 21000 / Vinnytsia 21000
+38 0432 53 09 59
oda@vin.gov.ua / ums2@vin.gov.ua
http://www.vin.gov.ua/
Winnicka obwodowa administracja państwowa w ramach swoich uprawnień sprawuje
władzę wykonawczą na terytorium obwodu Winnickiego, a także realizuje uprawnienia
przekazane jej przez Winnicką Radę obwodową. Winnicka administracja państwowa
zapewnia: wykonanie Konstytucji, ustaw Ukrainy, aktów Prezydenta Ukrainy, Gabinetu
Ministrów Ukrainy i innych organów wykonawczych wyższego szczebla; legalność i porządek,
poszanowanie praw i wolności obywateli; realizacje państwowych i regionalnych programów
rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego, programów ochrony środowiska, a także
w miejscach zamieszkania mniejszości narodowych - także programów ich rozwoju
narodowo-kulturalnego; przygotowanie i wykonanie budżetu lokalnego; sprawozdanie
z wykonania lokalnego budżetu i programów; współdziałanie z lokalnymi organami
samorządowymi; wykonywanie innych uprawnień zapewnionych przez państwo, a także
uprawnień delegowanych przez odpowiednią radę.
Obwód Winnicki jest malowniczym zakątkiem w sercu ukraińskiej ziemi. Zanurzając się
w niezwykłą przyrodę, bohaterską historię, różnorodne zabytki, starożytność świątyń
i unikalne zespoły zamkowe – dajesz sobie szansy na niezapomniane wrażenia wyjątkowego
kolorytu Ziemi Podolskiej.
Najlepsze w Europie lecznicze wody mineralne regionu zapewnią wszystkim odwiedzającym
siłę, zdrowie i urodę.
Podróżując drogami Winniczyzny, nie można pozostać obojętnym wobec niezapomnianej
skarbnicy oryginalnych tradycji ludowych, obyczajów, rytuałów i pysznego smaku kuchni
podolskiej.
Winniczyzna – poczuj harmonię życia!

WĘGRY

Hungaro Spa

Stoisko A-128

Informacja i rezerwacja noclegu w języku polskim:
E-mail: thermaltourist@hungarospa.hu
Telefon: +36 52/ 558-551
Strona internetowa: www.hungarospa.hu
Information and reservation in english language:
E-mail: thermaltourist@hungarospa.hu
Phone: +36 52/ 558-551
Website: www.hungarospa.hu

Hajdúszoboszló to najsłynniejsze uzdrowisko na Wielkiej Nizinie Węgierskiej, którego
największą atrakcją jest ośrodek rekreacyjny ze słynnym Spa, Plaża, Aquapark i kompleksem
Aqua-Palace. Przez cały rok obiekt oferuje wiele niezapomnianych atrakcji kuracjuszom,
wczasowiczom i rodzinom.
Hajdúszoboszló is the most well known bath-city of Hungary – main attraction is bathing
complex spa, open-air bath, Aquapark and the Aqua-Palace. The bathing complex offers
unforgettable adventures throughout the year.

ŁÓDZKIE
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Stoisko A-55

Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
Piotrków Trybunalski – miasto królewskie, od XIII wieku miejsce ogólnopolskich zjazdów
rycerstwa i szlachty, a także obrad sejmowych i Trybunału Koronnego, pierwszego w Europie
Sądu Najwyższego. Tutaj odbywały się również elekcje królewskie władców z dynastii
Jagiellonów. Świadkami tych wydarzeń były istniejące do dzisiaj dwa zamki-rezydencje,
zachowana zabudowa Starego Miasta oraz Trakt Wielu Kultur. Piotrków to Miasto
Piwowarów – produkt tradycji piwowarskich oraz Piotrków Filmowy – miasto jako plener dla
polskich i zagranicznych produkcji filmowych.
Piotrków Trybunalski – a royal city where from the 13th century general convents of Polish
noblemen were held, as well as parliamentary and the Royal Trybunal sessions. The latter
was the first in Europe Highest Court of Justice. It is a city where polish kings began their
reigns after being elected during parliamentary sessions. Piotrków is also the Brewers’ Town
– tourist product (Beer Spa, Brewing Education Centre, The Upside Down Brewery) and very
popular polish set-jetting place (the workplace of Polish and overseas film crews).

ŁÓDZKIE
Gmina Białaczów

Stoisko A-69

ul. Piotrkowska 12
Białaczów, 26-307
44 758-14-14
promocja@bialaczow.pl
www.bialaczow.pl
Gmina Białaczów położona jest w południowo – wschodniej części woj. łódzkiego. Jej obszar
o pow. 114,5 km2 zamieszkuje 5840 mieszkańców. Pierwsze wzmianki o miejscowości
pochodzą z XII wieku. Z historią Białaczowa związane są nierozerwalnie sławne postacie
historyczne: biskup krakowski Jan Prandota z rodu Odrowążów, matka Jana Kochanowskiego
– Anna Białaczowska Odrowążówna czy Stanisław Małachowski, którego inicjały znajdują się
w herbie gminy. Z zabytków warto wymienić XVIII-wieczny pałac rodu Małachowskich wraz
z pięknym parkiem z neogotycką oranżerią, romantycznymi ruinami i podziemiami dawnej
rezydencji rodu Odrowążów i klasycystyczny ratusz stojący na rynku w centrum Białaczowa.

MAŁOPOLSKIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu

Stoisko A-12
Mostki 86
Stary Sącz 33-340
18 547 66 80
biuro@bramabeskidu.pl
www.bramabeskidu.pl
Lokalną Grupę Działania „Brama Beskidu” tworzą trzy sąsiadujące ze sobą gminy: Łącko,
Podegrodzie i Stary Sącz leżące na terenie województwa małopolskiego w powiecie
nowosądeckim. Gminy partnerskie leżą na obszarze atrakcyjnym turystyczne, duża ilość
miejsc widokowych, położenie w czystym, ekologicznym środowisku naturalnym stwarza
korzystne warunki dla rozwoju eko- i agroturystyki.
Zrównoważony rozwój gmin partnerskich oparty jest na drobnej wytwórczości, handlu
i usługach oraz na rolnictwie. Szansę na rozwój gmin, poza wspomnianą agroturystyką,
należy upatrywać w szeroko rozumianych tzw. „przemysłach” czasu wolnego.

MAŁOPOLSKIE
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą"

Stoisko A-12
tel. (32) 724 25 23, tel. kom. 694 128 336
e-mail: lgd@nadbialaprzemsza.org.pl, biuro@lgdnbp.pl
www.nadbialaprzemsza.org.pl
Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” to stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich gmin: 6 gmin powiatu olkuskiego: Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz,
Trzyciąż, Wolbrom, oraz 1 gminę powiatu krakowskiego (Krzeszowice).
Obszar LGD „Nad Białą Przemszą” to wyjątkowe miejsce, niezwykle atrakcyjne turystycznie
i przyrodniczo. To tu znajduje się największa w Polsce Pustynia Błędowska, liczne skały
i ostańce a także piękne zbiorniki wodne. Odwiedzając nas będą Państwo mogli skosztować
również specjałów lokalnej kuchni, która swą wyjątkowość zawdzięcza stykowi dwóch kultur
małopolskiej i śląskiej.

MAŁOPOLSKIE
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego

Stoisko A-12
Ul. Sienkiewicza 2,
32-020 Wieliczka
12 288 00 95
biuro@lgdpowiatwielicki.eu
www.lgdpowiatwielicki.eu
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego powstała w celu działania
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa małopolskiego w Gminach
Wieliczka, Niepołomice oraz Kłaj. Stowarzyszenie łączy w ten sposób wyjątkowość wielickiej
Kopalni Soli, Puszczy Niepołomickiej, dziedzictwa kulturowego tego regionu, wielu lokalnych
twórców ludowych oraz bogatego przyrodniczo terenu. Na terenie LGD istnieją produkty
spożywcze, znane mieszkańcom i sprzedawane podczas imprez kulturalnych czy kiermaszów,
wśród nich można wymienić m.in. sól wielicką, kiszkę z Podstolic, szynkę podstolego z nogą,
czy Chorągwickie Kajpuski. Lokalne przysmaki są powodem do dumy mieszkańców z regionu,
dla turystów natomiast – mogą okazać się atrakcyjnym czynnikiem przyciągającym.
Reprezentowany przez nas obszar jest także miejscem prężnie rozwijającej się gospodarki
i nowatorskich projektów.

MAŁOPOLSKIE
Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”

Stoisko A-12
32-861 Iwkowa 468
tel./fax 14 68 44 549
e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl
www.nasliwkowymszlaku.pl
Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlak” to Lokalna Grupa Działania skupiająca 7 małopolskich
gmin: Czchów, Gnojnik, Iwkowa, Gródek nas Dunajcem, Korzenna, Lipnica Murowana
i Łososina Dolna. Stowarzyszenie powstało w 2008 roku, a przyświecała mu idea Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich i możliwości udziału w Osi 4 tego programu – Leader.
Motywem przewodnim obszaru stał się śliwkowy szlak, a charakterystycznym łącznikiem
śliwka, będąca symbolem kultury i tradycji.
Przyszłość Śliwkowego Szlaku wyznaczają różnorodne działania w oparciu o najważniejszy
cel, jakim jest rozwój tego obszaru skoncentrowany na podniesienia jakości życia
mieszkańców z wykorzystaniem i poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
‘On the Plum Route’ Association, a Local Activity Group, comprises 7 districts from
Małopolska Region which are: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna,
Lipnica Murowana and Łososina Dolna. The Association was founded in 2008 to take part in
PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Countryside Areas Develpoment
Programme), especially in part 4 of this programme called Leader. A characteristic feature of
the area is the plum route with a plum fruit recognized as the symbol of the culture and
tradition of the inhabitants.
The future of the Plum Route concentrates on different activities with the most important
aim which is raising the quality of the inhabitants life using and respecting the natural and
cultural heritage.

MAŁOPOLSKIE
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

Stoisko A-12
ul. Chopina 10
33-170 Tuchów
tel./fax: 14 652 44 04
e-mail: pogostoro@interia.pl
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju obejmuje obszar pięciu gmin: Tuchów, Szerzyny,
Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski oraz Ryglice. Teren ten wyróżnia się zabytkową
architekturą, unikalną florą i fauną, bogactwem potraw i wyrobów regionalnych oraz
kultywowanymi przez mieszkańców tradycjami. To, w połączeniu z dogodną lokalizacją oraz
pagórkowatym ukształtowaniem terenu, umożliwia atrakcyjne i aktywne spędzanie czasu
poprzez spacery, wycieczki rowerowe, przejażdżki konne oraz poznawanie lokalnej kultury
przez uczestnictwo w wydarzeniach pielęgnujących tradycje Pogórza.

MAZOWSZE

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Stoisko A-75

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. + 48 22 59 79 100
fax + 48 22 59 79 290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
www.mazovia.pl
Mazowsze to nie tylko gospodarka, inwestycje i szansa na realizację kariery zawodowej.
Region ma również wiele do zaoferowania turystom. Pamiętać, zachować, czerpać inspiracje
– to cel, który przyświeca przedsięwzięciu o nazwie Mazowiecki Szlak Tradycji. Do kogo
skierowany jest projekt?
Z jednej strony do osób zainteresowanych poznawaniem dziedzictwa Mazowsza, z drugiej do
tych, którzy chcą je prezentować i dzielić się swoimi umiejętnościami. Obecnie szlak tworzy
ponad 250 punktów przypisanych do 6 ścieżek tematycznych: rękodzieło, muzyka i taniec,
architektura wiejska, kulinaria, wydarzenia i miejsca. Nie jest to szlak w rozumieniu
oznakowanej trasy wycieczkowej, ale baza zasobów kultury tradycyjnej zgromadzona w
serwisie internetowym:
www.mazowieckiszlaktradycji.com

Projekt Mazowiecki Szlak Tradycji realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.

POMORSKIE
Bory Tucholskie
Powiat Chojnicki
Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.

Stoisko A-51

ul. Stary Rynek 4
Chojnice, 89-600
tel. 0048 52 397 05 97
e-mail: promocja@chojnice.pl
www.turystyka-chojnice.pl
Bory Tucholskie – Powiat Chojnicki - poszukujący miejsc zacisznych odnajdą je wśród rzek,
jezior i lasów.
Na tych, którzy wolą wypoczynek aktywny, czekają szlaki rowerowe, piesze i kajakowe oraz
bogactwo imprez.
Zapraszają turystów liczne hotele, pensjonaty, kwatery agroturystyczne i pola namiotowe.
Tourists seeking secluded places, will find them amongst numerous rivers, lakes and
beautiful forests.
Many a bike, foot and kayak route await those more active people.
There are many hotels, guesthouses, cottages and agrotouristic accommodation as well as
campsites waiting for tourists.

ŚLĄSKIE
Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

Stoisko A-62
ul. Staszica 12
42-100 Kłobuck
tel. 34 317 25 30, fax 34 375 16 64
e-mail: biuro@lgd-klobuck.pl
www.lgd-klobuck.pl
www.facebook.com/LgdZielonyWierzcholekSlaska
W skład LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” wchodzi 9 gmin:

Blachownia,

Kłobuck, Krzepice, Lipie, Opatów, Panki, Popów, Przystajń i Wręczyca Wielka
położonych w północnej części województwa śląskiego. W chwili obecnej LGD
realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020. Naszym celem jest
rozwój agroturystyki w połączeniu z turystyką aktywną. Turyści znajdą tutaj
bogatą bazę agroturystyczną, szlaki piesze, wodne i rowerowe. Istotnym
elementem działania LGD jest również rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
Obszar LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” to atrakcyjne tereny inwestycyjne
na szlaku autostrady A1.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Urząd Miasta Kielce

Stoisko A-53

ul. Rynek 1
25-303 Kielce
e-mail: turystyka@um.kielce.pl
www.um.kielce.pl
www.um.kielce.pl/turystyka
Kielce - miasto położone w sercu Gór Świętokrzyskich. Jako jedyne w Europie posiada pięć
rezerwatów przyrody. Znawcy nazywają stolicę województwa świętokrzyskiego
„największym muzeum geologii pod gołym niebem”. Łatwość dojazdu, krótki czas podróży
predestynują je do miana niezwykle atrakcyjnej bazy dla turystów. Kielce znane są przede
wszystkim z cudownych krajobrazów, interesujących obiektów architektonicznych,
unikalnych muzeów i galerii. Tak różnorodną ofertę trudno znaleźć w innym miejscu.
W bieżącym roku Miasto Kielce promuje projekt turystyczno – kulturalny pn. „Kielce – Raj
dla dzieci”. Akcja ma na celu zachęcenie turystów do odkrywania atrakcji turystycznych
zlokalizowanych na terenie Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
City Hall of Kielce
ul. Market 125-303 Kielce
E-mail: turystyka@um.kielce.pl
www.um.kielce.pl
www.um.kielce.pl/en/tourism
Kielce – a city located in the heart of the Świętokrzyskie Mountains. It is the only city in
Europe that has five nature reserves spreading within the city limits. Scientists and experts
claim that the capital of the Świętokrzyskie Region is "the largest open-air museum of

ŚWIĘTOKRZYSKIE

geology". Easy access to the city, short travel time to the biggest conurbations predestinate
it to be an extremely attractive base for tourists. Kielce is known primarily for its wonderful
landscapes, interesting architectural objects, unique museums and galleries. Such a wide
range of diverse offer is hard to find elsewhere. This year the City of Kielce is promoting a
project (tourism and cultural) named „Kielce – Paradise for children”. The action aims to
encourage tourists to discover tourist attractions, which are located in the City of Kielce and
Functional Area of Kielce.

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Stoisko A-53
25-033 Kielce, ul. Ściegiennego 2/32
Tel. 41 361 80 57
rot@swietokrzyskie.travel
www.rot.swietokrzyskie.travel
www.swietokrzyskie.travel
Organizacja została powołana i działa w celu rozwoju turystyki w Województwie
Świętokrzyskim,
integracji środowiska
turystycznego,
promocji Województwa
Świętokrzyskiego, prowadzenia badań rynkowych oraz analiz i monitorowania ruchu
turystycznego, integracji środowiska turystycznego Województwa, promocji Województwa
Świętokrzyskiego, doskonalenia kadr turystycznych, prowadzenia badań rynkowych, analiz
i monitorowania ruchu turystycznego, inicjowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie
świadomości ekologicznej, wspieranie inicjatyw ekologicznych i działań mających na celu
zrównoważony rozwój turystyki, wspieranie wszelkich inicjatyw, mających na celu rozwój
gospodarczy społeczności regionu, w tym rozwój przedsiębiorczości.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Muzeum Przyrody i Techniki
Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach

Stoisko A-106

ul. Wielkopiecowa 1
27-200 Starachowice
Tel. 41 275 40 83 / 783 730 094
Strona internetowa: www.ekomuzeum.pl
Adres e-mail: mpt@ekomuzeum.pl
Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach powstało w 2001 r. Tworzą go dwa zakłady
wielkopiecowe: Starszy zakład z 1841 r. stanowił ważny element tzw. Ciągu Fabryk Żelaza
na Rzece Kamiennej oraz nowszy z 1899 r. z jedynym w Europie zachowanym kompletnym
ciągiem technologicznym do wytopu surówki żelaza. Muzeum posiada też kolekcję
samochodów ciężarowych STAR produkowanych w Starachowicach w latach 1948 - 2007. Są
wśród nich: pierwsza polska ciężarówka STAR 20, uczestnik X Rajdu Paryż – Dakar z 1988 r.
STAR 266R, czy replika jedynego polskiego papamobile z okresu I Pielgrzymki Jana Pawła II
do Polski w 1979 r. Przyroda w starachowickim Muzeum to nowoczesna wystawa
paleontologiczna z naturalnej wielkości modelami płazów i gadów oraz oryginalnymi tropami
zwierząt żyjących w Górach Świętokrzyskich w epoce triasu i jury. Miary realizmu dopełniają
fotopanoramy oraz ścieżki dźwiękowe pozwalające przenieść się odbiorcy o miliony lat
w przeszłość.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
"PRZEWOZY REGIONALNE" SP. Z O.O.

Stoisko A-48

ul. Wileńska 14A, 03-414 Warszawa
Oddział Świętokrzyski z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej
Al. Niepodległości 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna
e-mail: sekretariat.kielce@p-r.com.pl
http://polregio.pl
Budujemy dobrą kolej,
Budujemy dobre relacje
Istniejemy po to, aby ludzie w Polsce mogli każdego dnia wygodnie i sprawnie przemieszczać
się i swobodnie realizować swoje plany. Bez względu na to, gdzie mieszkają – w małym czy
dużym mieście – chcemy im ułatwić dojazd do ważnych miejsc takich jak praca, szkoła,
urzędy, sklepy i oczywiście dom.
Codziennie w trasę wyrusza 1600 naszych pociągów i podróżuje z nami 220 tysięcy osób.
Dzięki najszerszej siatce połączeń do wielu miejsc docieramy jako jedyni, ponieważ zależy
nam na tym, aby każdy bez wyjątku, mógł korzystać z kolei w swoim regionie.
Modernizujemy się, ponieważ chcemy rozwijać kolej, która będzie bezpieczna i komfortowa
dla klientów, a dla regionów będzie atrakcyjnym partnerem pierwszego wyboru. Dokładamy
wszelkich starań, aby być blisko ludzi i ich spraw, wspierając w ten sposób organizację
codziennego życia i pobudzając ruch w regionach, a w konsekwencji ich rozwój.
Wierzymy, że nasze doświadczenie i odpowiedzialność pozwolą budować przyjazną kolej,
z której my Kolejarze i Wy – nasi Klienci będziemy mogli być dumni.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Agencja Turystyki Geo Travel

Stoisko A-53

Polna 9/32
Końskie 26-200
692 139 416, 882 507 020
biuro@geotravel.com.pl
http://geotravel.com.pl
http://sandomierz.geotravel.com.pl
Jesteśmy liderem turystyki przyjazdowej w Góry Świętokrzyskie, do Sandomierza,
Lublina oraz całą Ziemię Lubelską. Na rynku wycieczek działamy od 9 lat. Naszymi Klientami
są szkoły, biura turystyczne, instytucje, urzędy, stowarzyszenia, uniwersytety trzeciego
wieku, firmy, związki emerytów, grupy kadry nauczycielskiej. To, co wyróżnia GEO TRAVEL
spoza konkurencji to fakt, że wszystkie imprezy są zawsze „szyte na miarę”.
Specjalizujemy się w lokalnych eventach. Działamy regionalnie (m.in. świętokrzyskie kuligi,
gry miejskie, terenowe, świętokrzyskie animacje), jednakże nie zapominamy również
o propozycjach wycieczek po Polsce i wycieczek zagranicznych m.in. dla firm, seniorów
i szkół po Europie.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Bałtowski Kompleks Turystyczny

Stoisko A-53

Bałtów 8a
27-423 Bałtów
41 264 14 20, 41 264 14 21
rezerwacja.baltow@jurapark.pl
www.juraparkbaltow.pl
Bałtowski Kompleks Turystyczny to największy w Polsce obiekt o charakterze rozrywkowo edukacyjnym. Kompleks tworzą takie atrakcje jak: JuraPark, Muzeum Jurajskie,
Prehistoryczne Oceanarium, Zwierzyniec Bałtowski, Park Rozrywki, Ośrodek Jazdy Konnej
Kraina Koni, Wioska Czarownic i wiele innych. Już 1 maja rusza zupełnie nowa atrakcja "Polska w Miniaturze" czyli historia zaklęta w murach zamków. Zostań w Bałtowie na dłużej skorzystaj z urokliwej bazy noclegowej na terenie kompleksu.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Gmina Masłów

Stoisko A-64

ul. Spokojna 2
Masłów 26-001
(41) 311 00 60
gmina@maslow.pl
www.maslow.pl

Gmina Masłów to wyjątkowe miejsce w województwie świętokrzyskim, gdzie
tradycja przenika z nowoczesnością. Tu młodość spędził Stefan Żeromski.
Zapraszamy do dworu w Ciekotach, w którym prezentowane są pamiątki po
pisarzu, oraz na spacer wokół zalewu z widokiem na Łysicę i Radostową. Góry
Świętokrzyskie można podziwiać też ze szczytów i szlaków. Gmina jest jedną
z nielicznych w Polsce, które odwiedził św. Jan Paweł II, przypomina o tym Szlak
Papieski. Dysponujemy bardzo dobrym zapleczem noclegowym. Funkcjonują tu
hotele, gospodarstwa agroturystyczne, hostel i schronisko młodzieżowe.
Stawiamy na sport, który można uprawiać w halach sportowych, na ścieżkach
rowerowych i masłowskim lotnisku.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Gmina Piekoszów

Stoisko A-71

Ul. Częstochowska 66A
26-065 Piekoszów
TEL. 41/ 300-44-00
e-mail: gmina@piekoszow.pl
adres strony: www.piekoszow.pl

Piekoszów to pełna uroków gmina, leżąca na zachodnim skraju Gór Świętokrzyskich,
w widłach rzek Bobrzy i Łososiny, zwanej Wierną Rzeką. Jej południowa część kryje w sobie
ciekawe zakątki Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego:
 najdłuższa poza Tatrami jaskinia “Chelosiowa Jama” (ok. 5 km)
 kamieniołom Stokówka (Gałęzice),
 Rezerwat Przyrody “Moczydło”,
 kamieniołom w Jaworzni,
Wizytówką gminy są ponadto zabytki architektury: pałac Tarłów w Podzamczu
Piekoszowskim oraz Sanktuarium w Piekoszowie z cudownym, XVII-wiecznym obrazem
Madonny Dzieciątkiem.
Miłośnicy wypoczynku na łonie natury skorzystać mogą z bogatej oferty agroturystycznej.
Od zgiełku dnia codziennego doskonale odpocząć można w gospodarstwach w Jeżynowie,
Lasku, Gałęzicach, Jaworzni, Łosienku i Zajączkowie. W Gminie Piekoszów od 1968 roku
działa Koło Gospodyń Wiejskich w Rykoszynie.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”

Stoisko A-52

Trzemosna 27
26-021 Daleszyce
tel./fax 41 307 26 44
e-mail: biuro@bialelugi.pl
http://www.bialelugi.eu
Obszar Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” obejmuje 7 sąsiadujących ze sobą gmin:
Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Pierzchnica, Raków, Staszów i Szydłów. LGD promuje swój
obszar szczególnie pod względem walorów turystycznych, kulturalnych, produktów
lokalnych, a także kładzie nacisk na rozwój przedsiębiorczości oraz aktywizację i integrację
lokalnej społeczności. Za pośrednictwem LGD można pozyskać środki finansowe z PROW
2014-2020 w ramach Programu RLKS na: tworzenie i rozwój firm, publiczną infrastrukturę
czy też granty na działania społeczne.
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”
(Local Action Group „Biale Lugi”) includes
7 municipalities susch as Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Pierzchnica, Raków, Staszów and
Szydłów. This institution promote our region in respect of tourist, cultural and local products
aspects. The development of entrepreneurship, elicitation and integration of local people
are very important to LAD “Biale Lugi”. By LAD people can get money from PROW 20142020 and they can start a new company or expand their company, renovate public
infrastructure and investing money on social activities.
Office is open from Monday to Friday in hours 7am - 3 pm.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”

Stoisko A-4

Kostomłoty II, ul. Kościelna 2A
26-085 Miedziana Góra
Tel.: 41 303 22 44,
dorzeczebobrzy1@wp.pl
www.dorzeczebobrzy.eu
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” powstało 10 grudnia
2005 r. Teren objęty jej patronatem położony jest w zachodniej części Gór
Świętokrzyskich. Obejmuje obszar 5 gmin: Miedziana Góra, Mniowa, Piekoszowa,
Strawczyna i Zagnańska. Głównym celem statutowym LGD jest działalność na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich w szczególności poprzez realizację Lokalnej Strategii
Rozwoju. Grupa stawia sobie za zdanie aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich
poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi, rozwój turystyki i gospodarki na
swoim terenie.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły

Stoisko A-67

ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec
tel. 15 8650 216
fax. 15 8650 216
email: biuro@dorzeczewisly.pl
www.dorzeczewisly.pl
Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły działa na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz
Osiek, a także gmin Łubnice, Oleśnica i Rytwiany. Obszar działalności jest spójny
terytorialnie, łączą go tradycje kulturowe i przyrodnicze, a także chęć do współpracy oraz
wspólny pomysł na rozwój. Obszar działalności LGD Dorzecze Wisły zajmuje około 466 km2,
w jego skład wchodzi ok. 34 tys. mieszkańców i leży na południowy wschód od stolicy
województwa świętokrzyskiego - Kielc.
Przyrodniczym elementem dominującym w krajobrazie jest Wisła wraz z dopływami malowniczymi rzeczkami wijącymi się wśród pagórkowatych terenów pokrytych polami
i lasami. Jest to więc raj dla wędkarzy i grzybiarzy, amatorów spacerów i wędrówek pieszych i rowerowych. Czyste ekologicznie tereny sprzyjają rozwojowi rolnictwa
i sadownictwa, dlatego też pola uprawne i sady są tak charakterystyczne dla tego obszaru,
a miejscowe dożynki wciąż obchodzone i zakorzenione w świadomości ludzi zamieszkujących
tę okolicę.
Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły powstała w celu wykorzystania potencjału
rozwojowego gmin członkowskich, poprawy ich atrakcyjności jako miejsca do prowadzenia
działalności gospodarczej czy miejsca zamieszkania oraz aktywizacji i rozwoju współpracy
wśród społeczności lokalnej. Długofalowym celem jest również rozwijanie i ugruntowanie

ŚWIĘTOKRZYSKIE
poczucia identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, upowszechnianie inicjatyw
związanych z aktywizacją ludności na obszarach objętych LGD.
LGD Dorzecze Wisły działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz
promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwój
turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Chcemy poprawić
jakość życia na obszarach wiejskich i różnicować gospodarkę wiejską na obszarze gmin członków LGD.
Długofalowym celem jest również rozwijanie i ugruntowanie poczucia identyfikacji
mieszkańców z własnymi miejscowościami. Poprzez organizowanie promocji regionu
i działań będzie można zachęcić społeczności do aktywnego udziału w inicjatywach
realizowanych przez LGD, a przyjezdnych gości do korzystania z walorów i uroków
przyrodniczo-kulturowych jak również atrakcji położonych na jego obszarze.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - Gryf"

Stoisko A-67
ul. Armii Krajowej 9
28-300 Jędrzejów
tel/fax 41 3864114
e-mail: lgdjedrzejow@onet.eu
www.jedrzejow.pl
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - Gryf” powstało 21 listopada
2007r. Jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora
publicznego, gospodarczego i społecznego. Działa na obszarze całego powiatu
jędrzejowskiego, składającego się z 9 gmin. Celem działania Stowarzyszenia jest rozwój
obszaru LGD w oparciu o aktywność lokalnej społeczności, a w szczególności: zwiększenie
aktywności ekonomicznej mieszkańców obszaru LGD; pobudzanie aktywności społecznej
przedstawicieli grup defaworyzowanych; tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie
wykorzystania lokalnych zasobów; współpraca na rzecz rozwoju obszaru LGD; sprawne
zarządzanie realizacją LSR i działania aktywizacyjne. Bardzo ważnym zadaniem jest
promowanie obszaru działania LGD i budowanie jego „marki”.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Lokalna Grupa Działania “Królewskie Ponidzie”

Stoisko A-67

Ul. Grotta 3
28-100 Busko Zdrój
(041) 3787177
biuro@krolewskieponidzie.pl
www.krolewskieponidzie.pl

Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie” obejmuje swym zasięgiem cały powiat buski.
Każda w gmin tworzących LGD „Królewskie Ponidzie” posiada cenne zasoby – czy to
przyrodnicze, czy kulturowe czy historyczne i we wzajemnej współpracy dostrzega szansę na
zrównoważony rozwój. Zadaniem LGD w tej kwestii jest budowanie i wspieranie lokalnych
partnerstw celem uzyskania efektu synergii, nawiązywania i umacniania współpracy
międzysektorowej oraz zwiększenia zasięgu oddziaływania projektów. LGD „Królewskie
Ponidzie” podejmuje wysiłki i wspiera inicjatywy służące wykreowanie rozpoznawalnej marki
obszaru objętego LSR.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Lokalna Grupa Działania “Nad Czarną i Pilicą”

Stoisko A-4

ul. Żeromskiego 28,
26-230 Radoszyce
Adres do korespondencji:
Biuro LGD "Nad Czarna i Pilicą"
ul. Konecka 12,
26-070 Łopuszno
tel. +48 41 380 81 33
e-mail: biuro@nadczarnaipilica.pl

Lokalna Grupa Działania “Nad Czarną i Pilicą” została powołana na obszarze pięciu gmin
Fałków, Krasocin, Łopuszno, Radoszyce i Słupia Konecka leżących w województwie
świętokrzyskim. Obszar ten jest spójny terytorialnie. Łączą go także tradycje historyczne,
kulturowe i przyrodnicze oraz pomysły na rozwój i chęć współpracy. Teren naszej LGD
położony jest na malowniczym skraju Wzgórz Koneckich i Wyżyny Przedborskiej. Obszar ten
charakteryzuje się dużą malowniczością i różnorodnością krajobrazu. Naturalne i nieskażone
środowisko, spokój oraz ciekawe zakątki są atutami rozwijającej się agroturystyki.
Local Action Group „At Czarna and Pilica Rivers” includes the territory of five commune’s:
Fałków, Krasocin, Łopuszno, Radoszyce and Słupia Konecka, which are located in the
świętokrzyskie voivodeship. This territory is coherent. It is also connected by historic,
cultural and natural traditions as well as the willingness to cooperate and the shared idea for
development. The territory of our LAG is situated on the picturesque edge of Koneckie Hills
and Przedborska Uplands. This territory is characterized by a picturesque and diversified
landscape. Natural and unpolluted environment, quietness and attractive places are the
assets of the development of rural tourism.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”

Stoisko A-67

ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
tel. 41 311 46 91 wew. 304, 305
www.perlycn.pl
biuro@perlycn.pl

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” powstała w czerwcu 2008 roku w celu
wspierania rozwoju własnego regionu w oparciu o lokalne zasoby. Swoim zasięgiem
obejmuje gminy: Chęciny, Morawica i Sitkówka-Nowiny. Zrzesza 50 członków –
przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. Misja
stowarzyszenia brzmi: LGD realizatorem wspólnej strategii podnoszącej jakość życia
i aktywizującej mieszkańców do działania na rzecz regionu i lokalnej społeczności.
Local Action Group „Pearls of Czarna Nida” was established In June 2008 in order to support
development of local region based on local resources. It gathers municipalities such as:
Chęciny, Morawica and Sitkówka Nowiny. It has 50 members – representatives of three
sectors: social, economic and public. Mission of the association is: Local Action Group (Polish
translation – LGD) the executer of mutual strategy aimed to increase the quality of life and
activate citizens to take action on behalf of region and local community.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”

Stoisko A-52

ul. Szkolna 3
28-530 Skalbmierz
tel. 41 35 29 077
e-mail: biuro@perlyponidzia.pl
www.perlyponidzia.pl
Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” jest trójsektorowym partnerstwem, działającym
jako Stowarzyszenie, zawiązanym na obszarze ośmiu gmin: Bejsce, Czarnocin, Opatowiec,
Skalbmierz, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów i Olesno. W jego skład wchodzą
przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańcy.
Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju terenów wiejskich zawierających się w obszarze jego
działania.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego

Stoisko A-52

ul. Bronisława Ostrowskiego ps. Cichy 1
27-500 Opatów
Tel./fax (15) 868 20 87
www.lgdopatow.pl
e-mail: lgdopatow@o2.pl
W skład Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego wchodzą następujące gminy:
Opatów, Ożarów, Wojciechowice, Tarłów, Sadowie. Obszar ten jest niezwykle różnorodny
i malowniczy. Oryginalnym walorem przyrodniczym i estetycznym jest urozmaicona rzeźba
terenu - łagodnie pofałdowane wzgórza poprzecinane licznymi wąwozami.
Charakterystyczną cechą dla tego terenu jest pokrywa lessowa, dzięki której powstała
urodzajna Wyżyna Opatowska i Sandomierska.
Naszym celem jest działanie na rzecz obszarów wiejskich, a w szczególności:
- promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
- udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania
projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,
- podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności
lokalnych oraz ich czynny udział w realizacji LSR,
- upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności
na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
- propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Lokalna Grupa Działania Razem na Piaskowcu

Stoisko A-7

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
Biuro w Szydłowcu
ul. Kolejowa 36 B
26-500 Szydłowiec
www.razemnapiaskowcu.pl
e-mail biuro@razemnapiaskowcu.pl
Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu powstało w lipcu 2015 r. Jest organizacją która
w ramach europejskiego programu LEADER – działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
ośmiu sąsiadujących ze sobą gmin tj. Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec,
Orońsko, Skarżysko-Kościelne, Szydłowiec.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”

Stoisko A-4

ul. Wiśniowa 23
29-100 Włoszczowa
tel/fax. 41 39 41 405
e-mail: lgd_wloszczowa@wp.pl
www.lgd-region-wloszczowa.pl
Zapraszamy do Regionu Włoszczowskiego!
Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” obejmuje swym zasięgiem 11 gmin
położonych na terenie województwa świętokrzyskiego, łódzkiego i śląskiego. Są to gminy:
Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin, Włoszczowa, Żytno, Gidle, Koniecpol, Kobiele
Wielkie, Radomsko, Ładzice. Region posiada duże walory przyrodnicze i kulturowe oraz
tradycje historyczne i folklorystyczne. Ponadto teren sprzyja do rozwoju różnych form
turystyki i rekreacji. Korzystając z dobrodziejstw rzeki Pilicy na naszym terenie organizowane
są spływy kajakowe, które każdego sezonu przyciągają tysiące amatorów tego rodzaju
sportu. Niebanalną formą zwiedzania naszej okolicy może być lot balonem, oferowany przez
jednego z lokalnych przedsiębiorców. Popularną atrakcją jest także nauka jazdy konnej,
a także zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem hipoterapii. Sieć naszych gospodarstw
agroturystycznych oferuje atrakcyjne noclegi, wyżywienie oraz specjalistyczne zajęcia np.
warsztaty tkactwa artystycznego.
Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” powstała, ponieważ stawia
na zrównoważony rozwój terenu, na którym działa poprzez promocję i wspieranie lokalnych
twórców kultury, pomoc przy organizowaniu cyklicznych wydarzeń kulturalnych, organizację
pozaszkolnych form aktywności kulturalnej, pomoc w rewaloryzacji i rewitalizacji obiektów
zabytkowych, pomników i innych. Wspiera gospodarstwa agroturystyczne i publiczną
infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną. LGD służy pomocą i informacjami wszystkim
zainteresowanym.
Zapraszamy!

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Lokalna Grupa Działania – „U Źródeł”

Stoisko A-52

ul. Piotrkowska 30,
Modliszewice,
26-200 Końskie
e-mail:uzrodel@uzrodel.pl
http://www.uzrodel.pl
z siedzibą w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30 , 26 - 200 Końskie, działa na terenie 9 gmin:
Bliżyn, Stąporków, Końskie, Smyków, Gowarczów, Ruda Maleniecka (woj. świętokrzyskie),
Paradyż, Białaczów, Żarnów (woj. łódzkie).
Wykorzystujemy i rozwijamy walory turystyczne. Wspieramy rozwój przedsiębiorczości
na obszarach wiejskich. Dbamy o szanse dla ludzi młodych.
Propagujemy ekologiczny styl życia. Promujemy nasze dziedzictwo kulturowe i historyczne.
Inspirujemy społeczność do działań na rzecz rozwoju własnego regionu.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”

Stoisko A-52
Biuro Zarządu
ul. Partyzantów 3
26-004 Bieliny
Tel.41 26 08 153/Fax 41 26 08 167
e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl
Gminy: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów i Wąchock
www.wokollysejgory.pl
Trafić do nas łatwo! W samym centrum Polski, tam - gdzie zlatują się wszystkie czarownice,
dumnie wznosi się Łysa Góra. Wokół niej mieszkamy my – świętokrzyscy górale. Łysogóry - to
idealne miejsce na odpoczynek o każdej porze roku, dla osób w każdym wieku, zarówno dla
aktywnych, jak i dociekliwych. Turysta pozna tu smak dobrej kuchni, kosztując potrawy
przyrządzone przez nasze babcie i mamy, zazna rozkoszy kontaktu z naturą i aktywnego
wypoczynku, które odwdzięczą się zdrowiem i urodą.
Association „Local Action Group – Around the Bold Peak”
Office
ul. Partyzantów 3
PL 26-004 Bieliny, Poland
Tel. 41 26 08 153/Fax 41 26 08 167
e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl
Communes: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów & Wąchock
www.wokollysejgory.pl
You can find us very easily! In the centre of Poland, where all witches usually land for
Sabbaths, there is the Bold Peak. Around this mountain we – Swietokrzyskie mountaineers –
love to live. It is an ideal place for rest during the whole year at every age. for active as well
as inquisitive people…

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej

Stoisko A-8

Łoniów 56
27-670 Łoniów
Tel./fax 158320944
e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu
www.lgd-sandomierz.eu
LGD Ziemi Sandomierskiej to niezwykłe, dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych,
stowarzyszeń, samorządów lokalnych, przedsiębiorstw. Celem LGD ZS jest wspieranie
wszelkich inicjatyw społecznych mających na celu szeroko rozumiany rozwój gmin powiatu
sandomierskiego oraz gminy Lipnik, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych zasobów
przyrodniczych, kulturowych i społecznych.
Na naszym terenie znajduje się wiele zabytków historycznych, ciekawych miejsc i atrakcji
przyrodniczych. Można tu spędzić czas zwiedzając interesujące zakątki sandomierszczyzny,
uprawiając aktywny wypoczynek na szlakach turystycznych, łowiąc ryby, jeżdżąc konno a na
koniec odpoczywając w gospodarstwach agroturystycznych i rozkoszując swoje podniebienia
tradycyjnymi wyrobami z produktów pochodzących z sandomierskich ogrodów i sadów.
Zapraszamy do odwiedzenia wielu ciekawych miejsc położonych na terenie gmin należących
do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.
Zapraszamy na Sandomierski Szlak Jabłkowy - to wyjątkowa trasa turystyczna, prowadząca
po najpiękniejszych i najciekawszych zakątkach Ziemi Sandomierskiej. Szlak biegnie przez
urokliwe miasteczka i wsie, bogate sady owocowe i malownicze krajobrazy lessowych
wąwozów, doliny rzek i łany kolorowych pól. Pozwala turystom poznać wspaniałą spuściznę
kulturową tego regionu, zachęcając do zwiedzania obiektów zabytkowych, muzeów czy izb
regionalnych. Na szlak zapraszają gospodarstwa sadownicze, agroturystyczne, winiarskie,
rybackie i pasieki. Ziemia Sandomierska pełna jest niezwykłych i urokliwych miejsc, które
„swoją duszą” przenoszą nas na chwilę w dawne czasy.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Lokalna Organizacja Turystyczna „ Ziemia Jędrzejowska”

Stoisko A-53
ul. Armii Krajowej 9
28-300 Jędrzejów
Tel. 504226405
e-mail : lot.jedrzejow@gmail.com
www.lotjedrzejow.pl
facebook: Lokalna Organizacja Turystyczna “Ziemia Jędrzejowska”
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska” została założona w 2016 roku
z inicjatywy powiatu jędrzejowskiego, samorządów gminnych oraz instytucji
i przedsiębiorstw, działających na tym terenie.
Głównym celem LOT jest promocja Ziemi Jędrzejowskiej jako miejsca atrakcyjnego
turystycznie oraz wspieranie rozwoju rynku turystycznego w tym regionie. Lokalna
Organizacja Turystyczna stanowi platformę współpracy pomiędzy administracją a branżą
turystyczną, instytucjami kulturalnymi oraz podmiotami gospodarczymi, których działalność
ma istotne znaczenie dla lokalnego rynku turystycznego. Aktualnie Stowarzyszenie liczy
blisko 40 członków.
LOT przyczynia się do kreowania i promowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Ziemi
Jędrzejowskiej m.in. poprzez udział w najważniejszych krajowych targach turystycznych.
Członkowie stowarzyszenia podejmują także działania na rzecz rozwoju lokalnej
infrastruktury turystycznej oraz poprawy jakości obsługi gości.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Stoisko A-52

Ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
41 30 74 938
adres e-mail: biuro@lgd-srws.pl
adres strony www: www.lgd-srws.pl
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej obejmuje swym działaniem gminy: Baćkowice,
Brody, Iwaniska, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów. Obszar ten ma szczególne
znaczenie na mapie turystycznej województwa świętokrzyskiego. Znajdują się tutaj takie
atrakcje turystyczne jak: Święty Krzyż, Zamek Krzyżtopór, Centrum KulturowoArcheologicznie ze wspaniałą rekonstrukcją obozu rzymskiego oraz dymarką świętokrzyską.
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie, ponadto obszar obejmuje urokliwe
przyrodniczo i krajobrazowo tereny gór świętokrzyskich, gdzie znajdują się liczne lasy
z bogatymi zasobami runa leśnego, zalewy z miejscami wypoczynku i wiele innych atrakcji.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

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

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach

Stoisko A-162

Piotrkowska 30
26-200 Końskie
(+48) 41 372 22 84 do 86
modliszewice@sodr.pl
www.sodr.pl i www.swietokrzyskakuzniasmakow.pl
ŚODR Modliszewice prowadzi doradztwo w zakresie nowoczesnych i efektywnych
technologii w produkcji rolniczej a także działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich. Wspomaga realizację zadań wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej,
w tym umożliwiających korzystanie przez rolników ze środków Unii Europejskiej. Jednym
z działań służących budowie rynku żywności tradycyjnej w regionie jest projekt pn.
„Świętokrzyska Kuźnia Smaków - lokalna marka” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa
Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi

AGROTRAVEL

AleBabeczka Cukiernia

Stoisko A-65

ul. Św. Leonarda 11, 25-311 Kielce
tel. 784 628 076
e-mail: ola@alebabeczka
www.facebook.com/alebabeczka
www.instagram.com/alebabeczka_cukiernia
AleBabeczka Cukiernia – przygotowuje słodkie bufety, torty weselne i urodzinowe, na co
dzień AleBabeczka oferuje klientom wypieki tworzone z pasją i z naturalnych składników.
Klienci doceniają AleBabeczkę za tradycyjne przepisy, różnorodność, wysoką jakość
i domowe smaki.
Cukiernia specjalizuje się w wypiekach dla alergików, diabetyków i wegan. Spośród
konkurencji AleBabeczkę wyróżniają zdrowe ciasta - fit, bezglutenowe, bez cukru, bez laktozy
i bez alergenów. W oparciu o wskazania Klienta cukiernia przygotowuje ciasta, ciasteczka
i torty eliminując alergenne składniki.

AGROTRAVEL

ECCE HOMO XXI

Stoisko A-58

ul. Rosy 3
Lublin 20-516
Tel. /fax : +48 81 503 28 45
Mobile: + 48 502 234 425
e-mail : homo21@wp.pl
www.eccehomo21.eu
Ecce Homo XXI powstała w 2002, nadając formę organizacyjno-prawną poprzednim
działaniom szkoleniowym, wydawniczym, akcjom obozowym i medialnym, prowadzonym
w różnej formie i intensywności w obszarze kreatywnego uczenia, twórczego myślenia
i autorozwoju. Jest znana dzisiaj i utożsamiana z wysokiej jakości szkoleniami dla firm,
wykładami akademickimi, radami szkoleniowymi, turnusami letnimi i zimowymi (dla dzieci,
młodzieży, dorosłych i seniorów) oraz działalnością wydawniczą (bestsellery książkowe).
Zgodnie z przesłaniem „Lepsze myślenie - Lepsza pamięć - Lepsze życie.”

AGROTRAVEL
Browar „EDI”

Stoisko A-54

Edward Wilk
Nowa Wieś 5e,
67-400 Wschowa
tel. +48 65 5404408
www.browaredi.pl
BROWAR "EDI" jest to rodzinny browar działający od 1998 roku , w ofercie mamy piwo
niepasteryzowane warzone tradycyjną metodą.
Piwo Wschowskie jasne wpisane jest na Krajową Listę Produktów Tradycyjnych, posiada
znak JAKOŚĆ TRADYCJA.
Piwo wschowskie ciemne zdobyło I miejsce w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo,
ponadto Godło Złotej Jaskółki , Brązowy medal na 40-leciu Chmielaki Krasnystawskie , Perłę
na targach Polagra Smaki, Medal MTP 2012, w roku br. Nagrodę Publiczności na targach
PIWOWARIA 2015, oraz wiele innych wyróżnień.
W ofercie mamy również piwa smakowe : Malinowe, Wiśniowe, Miodowe, Imbirowe,
Migdałowe, Miętowe i Czekoladowe.

AGROTRAVEL

Adrian Małek BROWAR SANDOMIERZ

Stoisko A-110

Rzeczyca Mokra 69
27-600 Sandomierz
791-940-691
email: browarsandomierz@gmail.com
www.browarsandomierz.com
Jesteśmy pierwszym rzemieślniczym browarem Ziemi Świętokrzyskiej. Warzeniem piwa
zajmujemy się od ponad dekady, najpierw jako zapaleni piwowarzy domowi, następnie
będąc browarem kontraktowym. Obecnie budowany przez nas browar ma szanse ruszyć z
własną produkcją jeszcze w tym roku. Nasze piwa powstają przy udziale lokalnych
produktów regionalnych. Opierając się na własnym doświadczeniu, czerpiąc inspiracje z
historii regionu sandomierskiego i świętokrzyskiego, współpracując z lokalnymi wytwórcami
budujemy jakość naszego rzemiosła, dlatego wszystkie receptury piw są naszym autorskim
dziełem.

Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury
„Dworek Mikołaja Reja”
ul. Kacpra Walewskiego 7
28-362 Nagłowice
tel.: 503 991 814
fax: 41 3814570
e-mail: dworekreja@wp.pl

Stoisko A-9

AGROTRAVEL
Produkcja Serów Mariusz Małkiewicz “Dziedzic”

Stoisko A-56

Drygulec 3
27-532 Wojciechowice
tel.: 15 861 41 00
E-mail. serydziedzic@o2.pl

Farma Łukasików

Stoisko A-127

Teresa i Piotr Łukasik
Strzałków 17
28-130 Stopnica
Tel. 692 954 301
mlekostrzalkow@wp.pl
Farma Łukasików jest Gospodarstwem Rodzinnym o produkcji mlecznej. W gospodarstwie
produkowane jest między innymi świeże wiejskie mleko, Ser Buncok Strzałkowski naturalny
i z ziołami, sery wędzone oraz marynowane, sery dojrzewające, masło z maselnicy, maślanki
i jogurty, serwatki i żentyce. Mleko od naszych krów jest wyjątkowo zdrowe, ponieważ
karmimy je trawą i lucerną z terenów ekologicznych koło Buska-Zdroju. Właśnie z takiego nie
pasteryzowanego mleka robimy naszego ,,Buncoka Strzałkowskiego’’.

AGROTRAVEL
IZI Michał Izydorczyk

Stoisko A-11

ul. Akacjowa 24,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.+48695883645
e-mail: michalizi78@gmail.com
www.nalewki-izi.pl
Firma "IZI' mieści się na Kujawach i działa od 2011 r. Specjalizujemy się w produktach
z Kwiatów Czarnego Bzu takich jak : nalewka, likier wódka oraz syrop.
Bazujemy na własnej recepturze, dzięki której alkohol staje się unikatowy i doceniany przez
konsumentów.
Jesteśmy rozpoznawani na imprezach tematycznych oraz targach.
Wybierając Nas - wybierasz najwyższą jakość naszych produktów.
www.nalewki-izi.pl

AGROTRAVEL
Marzena Kaczorowska KORABIA

Stoisko A-5

Barycz 18
95-082 Dobroń
tel. 505 036 059
Piwa z Rodzinnego Browaru Koreb, warzone metodą tradycyjną, z produktów naturalnych
według najlepszych zasad sztuki piwowarskiej. Właściciele Browaru Koreb z wielką pasją
pieczołowicie odtwarzają znane historyczne i lubiane gatunki piw Łaskich.
Nasze przepyszne piwa zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zdobywają nagrody i wyróżnienia na targach krajowych
i zagranicznych. Posiadają Certyfikat Najwyższa Jakość.

Koło Gospodyń Wiejskich Grudzyny
Grudzyny
28-313 Imielno
tel. 783 088 186
e-mail: lgdjedrzejow@onet.eu

Stoisko A-73

AGROTRAVEL
Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

Stoisko A-129

Mikołajówka 11, 23-250 Urzędów
zacydrowani@interia.pl,
tel. +48 509 232 842
Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru funkcjonuje od czerwca 2015 roku i opiera
swoje działania na trzech podstawowych filarach tj.:
1. Legislacyjne – WPROWADZENIE USTAWOWEGO ZAPISU O NATURALNEJ PRODUKCJI
CYDRU WYŁĄCZNIE ZE ŚWIEŻEGO SOKU.
2. Inwestycyjne – WSPARCIE PRODUKCJI SADOWNICZEJ Wizja rozwoju polskiego cydru
jest oparta na wykorzystywaniu bogactwa polskich jabłek i rozwoju produkcji cydru
przez sadowników.
3. Promocyjne – PROMOCJA POLSKIEGO CYDRU NATURALNEGO ; „ZACYDROWANI.PLWSPIERAMY POLSKI CYDR NATURALNY”
oraz inne działania informacyjnoszkoleniowe.

AGROTRAVEL
Pensjonat Wczasowo – Leczniczy

Stoisko A-59

Margaretka Świętokrzyska
Brzezinki 83
26-001 Masłów
tel.: 532 377 832
www.margaretka-swietokrzyska.pl
Dieta warzywno-owocowa i zdrowe odchudzanie.

Olejarnia Zagłoby
Mikułowice 336,
28-100 Busko Zdrój
tel. +48791632390
e-mail: olejarniazagloby@gmail.com
Tradycyjne metody tłoczenia olejów i ich właściwości.

Olimax NT Sp. z o.o.

Stoisko A-161

ul. Bukowa 2
26-026 bilcza
tel. 600454787
e-mail: office@olimax.pl
www.olimax.pl
Produkty z konopi siewnych – oleje, herbata, protein konopne itp.

AGROTRAVEL

"Pasiasty Krzemień"

Stoisko A-2

Kucharczyk Martyna
Ruda Zajączkowska 49
26-070 Łopuszno
Tel. 885 774 784
E-mail martyna.kucharczyk88@gmail.com

Produkcja i sprzedaż sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych.

AGROTRAVEL
Park Rozrywki FlySky

Stoisko A-108

Park Trampolin - tel.: 880-330-200, mail: biuro@fly-sky.pl
Plac Zabaw - tel.: 737-165-561, mail: urodziny@fly-sky.pl
Park Rozrywki FlySky to jedyny w Polsce całoroczny obiekt łączący Park Trampolin z Placem
Zabaw. Przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno najmłodszych dzieci, jak
i młodzieży oraz osób dorosłych. Uruchomiony w styczniu 2018 r. w Kielcach cieszy się coraz
większą popularnością. Skoki na trampolinach to znakomity rodzaj aktywności fizycznej,
sprzyjający rozwojowi, koordynacji ogólnej i sprawności ruchowej. Podczas zabawy
oddajemy do dyspozycji: 70 trampolin, w tym m.in.: boisko do gry w zbijaka w nowoczesnym
wydaniu, trampoliny z koszami do wsadów, dwupoziomową platformę do skakania
na poduszkę powietrzną, baseny z gąbkami połączone z różnymi atrakcjami, ścieżkę
trampolinową, airtrack, trampoliny profesjonalne do wykonywania bardziej
zaawansowanych akrobacji.
FlySky to także wyjątkowy Plac Zabaw - to ogrom atrakcji na dużej powierzchni,
niepowtarzalny wielopoziomowy labirynt, wiele szybkich zjeżdżalni oraz zakamarków
do odkrycia. U nas nie ma miejsca na nudę! Zarówno dzieciom, jak i ich opiekunom
dostarczamy samych radosnych chwil. Profesjonalni animatorzy tworzą niezapomnianą
i wspaniałą atmosferę podczas pobytu na Placu zabaw FlySky, organizują gry, zabawy,
konkursy, dbając jednocześnie o komfort i bezpieczeństwo naszych małych Gości.
Dla najmłodszych (do 2 lat) mamy specjalnie wydzieloną strefę, gdzie maluchy mogą
beztrosko bawić się z rodzicami.

AGROTRAVEL
Winnica Piwnice Antoniego

Stoisko A-57

33-162 Wola Lubecka 15
woj. małopolskie, powiat tarnowski
tel: 608-017-274 / 606-908-404
e-mail: damianmarcinek@wp.pl
www.piwniceantoniego.pl
Piwnice Antoniego - kameralna winnica, położona we wsi Wola Lubecka w gminie
Ryglice. Zajmuje obszar ok 0.5 ha u stóp najwyższego wzniesienia w okolicy Kokocz
434 m.n.p.m. Winnica jest częścią gospodarstwa rolnego, w którym znajduje się jeszcze
plantacja borówki amerykańskiej oraz pasieka. Winnica grawituje w kierunku win słodkich
i półsłodkich, z których białe Danutie i czerwone Vermell są winami autorskimi z wyraźnym
miodowym akcentem. Nasze wina są wielokrotnie nagradzane medalami na ogólnopolskich
jak i międzynarodowych konkursach winiarskich.

AGROTRAVEL
Polska Ekologia 24

Siekierki ul. Spokojna 14,
62-025 Kostrzyn Wielkopolski
tel.: +48 61 897 82 64
tel./fax: +48 61 897 82 42
tel. kom.: 602 29 59 52
e-mail: robert.debicki@polskaekologia.com.pl
W ubiegłym roku uruchomiliśmy nowy portal internetowy Polska Ekologia 24, na którym
możecie Państwo rozwiązać problem odpadów w Państwa firmie, błyskawicznie znajdując
odbiorcę przy pomocy bezpłatnej giełdy odpadów. Ponadto na portalu znajdziecie Państwo
najciekawsze informacje dotyczące zielonych technologii oraz kompleksowo zaplanujecie
Państwo wypoczynek."

AGROTRAVEL
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Stoisko A-109

ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
+48 22 826 0156,
e-mail: poczta@pttk.pl
www.pttk.pl
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie
skupiające turystów i krajoznawców. Od powstania w 1950 r. PTTK rozwija i upowszechnia
krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach, od turystyki pieszej
górskiej i nizinnej począwszy, po przez kolarską, kajakową, żeglarską, konną i narciarska, aż
po motorową. Towarzystwo troszczy się o bazę dla turystyki kwalifikowanej, prowadzi
schroniska, stanice wodne, a także domy wycieczkowe i hotele.

Polish Tourist Country-Lovers’Society
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
+48 22 826 0156, e-mail: poczta@pttk.pl
www.pttk.pl
Polish Tourist Country-Lovers’Society is the oldest in Poland association of tourists and
sightseers. Since its inception in 1950. PTTK develops and disseminates touring and
sightseeing in all its forms, from hiking the mountain and lowland starting after by cycling,
canoeing, sailing, riding and skiing, to a motor.
Society cares about the basis for qualified tourism, leading hostels, riverside hostels, as well
as dormitories and hotels.

AGROTRAVEL
PolskiePortale.pl Sp. z o.o.

Stoisko A-107

ul. Storrady Świętosławy 1
71-602 Szczecin
tel: 91 462 52 03
email: biuro@polskieportale.pl
internet:
www.nawakacje.pl
www.nadmorze.pl
www.spanienamazurach.pl
www.wpolskichgorach.pl
NaWakacje.pl, NadMorze.pl, SpanieNaMazurach.pl, WPolskichGorach.pl to grupa portali
turystycznych przeznaczonych dla osób planujących wypoczynek w Polsce. Serwisy
prezentują kompleksową bazę noclegową na każdą kieszeń. Przed wyjazdem warto obejrzeć
ośrodki wypoczynkowe, domki letniskowe, apartamenty, pensjonaty, hotele, campingi, pola
namiotowe, kwatery agroturystyczne oraz kwatery prywatne. Rezerwacji można dokonać
online, mailem lub telefonicznie.
Istniejemy od 2001 r. Ofert we wszystkich portalach ciągle przybywa.

AGROTRAVEL
Pracowania Rzeźby Ręcznej

Stoisko A-112

Poręba Żegoty
ul. Przy Galerii 2
mail. zofia.edward@gmail.com
www.drzewiej.pl
Twórcza rodzina:
Zofia i Edward Góreccy- rzeźba
Syn Krzysztof Górecki –zabawki
Córka Emilia Górecka – malowanie zabawek
Córka Barbara Kramarz- malarstwo
Naszą działalność kontynuujemy po dziadku . Wizytówką naszego stoiska są ptaki i zabawki
z drewna. Jesteśmy Twórcami Ludowymi zrzeszonymi w Lublinie . Realizujemy zamówienia
na rzeźby ,płaskorzeźby, statuetki i puchary różnej wielkości, malowane obrazy, oraz
portrety. Bierzemy udział w różnych wystawach i konkursach, zdobywając nagrody. Prace
wystawiamy na imprezach kulturalnych w całej Polsce.
Prowadzimy „Galerię Drzewiej.” w której można zobaczyć prace twórców z różnej dziedziny.
W Galerii prowadzimy warsztaty artystyczne dla grup : przedszkolnych, szkolnych i dorosłych.
Dodatkowo udostępniamy ogród: grill, strzelanie z łuku, strzelanie z wiatrówki, mini zoo.

AGROTRAVEL
Renata Kaczmarzyk

Stoisko A-49

Wólka Bałtowska Kolonia 69
27 - 423 Bałtów
Nip: 8111585172
tel. 501 133 705
e-mail: kaczmarzyk.rr@wp.pl
Strona www: sutasz-baltow.pl.tl
Witam. Na imię mam Renata i od kilku lat zajmuję się tworzeniem unikalnej biżuterii sutasz.
Sutasz to rodzaj haftu ręcznego, do którego wykorzystuje się paski z wiskozy zwane
sutaszami. Jest to bardzo modna technika, która z miejsca zawładnęła sercami miłośników
ręcznie robionych ozdób, kochających niebanalne wzory, piękne kolory, nieograniczoną ilość
szczegółów i dodatków. Biżuteria ta oczarowuje bogactwem materiałów, barw, faktur
i deseni. Fantazyjne esy floresy, przeplatające się kolorowe sznurki, ozdobione kamieniami
i kryształami wyglądają zjawiskowo i zawsze przykuwają wzrok.
Firma reprezentowana na stoisku:
Anemon Pracownia Biżuterii

AGROTRAVEL
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

Stoisko A-111

ul. Kolejowa 24
62-100 Wągrowiec
tel./fax: 67 254 74 41
tel. kom: 506 256 186
e-mail: stowarzyszenie7ryb@wp.pl oraz biuro@7ryb.pl
http://www.7ryb.pl/
Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” powstało w 2009 roku i obejmuje obszar 9 gmin: Gołańcz,
Kiszkowo, Margonin, Oborniki, Rogoźno, Skoki, Szamocin, Wągrowiec (wiejska) i Wyrzysk.
Stowarzyszenie w ramach priorytetu 4 Programu PO Rybactwo i Morze pozyskało środki
w kwocie 12 mln zł. na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru 9 gmin członkowskich.
Podejmowane przez nas działania aktywizacyjne i promocyjne są dążeniem do poprawy
warunków życia na danym terenie, wzrostu znaczenia sektora rybackiego, zwiększenia
zatrudnienia oraz rozwoju turystyki i rekreacji. Obszar gmin wchodzących w skład LGR
„7Ryb” może poszczycić się pięknymi zabytkami architektury, bogatą i ciekawą historią,
wspaniałą przyrodą oraz pięknymi krajobrazami lasów i jezior, które zachęcają do uprawiania
wszelkich form turystyki i odwiedzenia naszych terenów.

AGROTRAVEL

Sery Anna Pajerska

Stoisko A-159

34-471 Krauszów 8B
tel. 515458758
e-mail: m.pajerski@interia.pl

FTH „Strandża” Agroturystyka –
Przetwory Rolne, Wiejskie

Stoisko A-3

Barwinek 8/53
25-150 Kielce
tel. 796441808
e-mail: ksero.barwinek@o2.pl

Kompleks Świętokrzyska Polana

Laskowa 95
Zagnańsk, 26-050
41 260 50 60
recepcja@polanika.pl
www.swietokrzyskapolana.pl

Stoisko A-53

AGROTRAVEL
Świętokrzyskie Winnice

Stoisko A-158

Wola Żyzna 50A
28-225 Szydłów
biuro@swietokrzyskiewinnice.pl
www.swietokrzyskiewinnice.pl
Świętokrzyskie Winnice to projekt realizowany przez 3 winnice z 3-ch powiatów
województwa świętokrzyskiego. Winnica AVRA z powiatu staszowskiego, Winnica
SANDOMIERSKA z powiatu sandomierskiego, oraz Winnica TERRA z powiatu opatowskiego.
Wśród enoturystów i branży turystycznej promujemy zwiedzanie Świętokrzyskich Winnic,
które położone są pomiędzy największymi atrakcjami turystycznymi regionu. Kurozwęki,
Ujazd, Sandomierz. Co roku zapraszamy do naszych winnic, oraz na kilkanaście wydarzeń
okołowiniarskich, które organizujemy w wielu miejscach w regionie. Więcej informacji
na naszej stronie www.swietokrzyskiewinnice.pl

AGROTRAVEL
Usługi Turystyczne “ ULA” Urszula Puzio

Stoisko A-66

Mokra 22
Sandomierz , 27-600
600 981 985
biuro@ulameleksy.pl
www.ulameleksy.pl
Nazywam się Urszula Puzio. Jestem właścicielką firmy - Usługi Turystyczne „ULA”, którą
prowadzę od września 2011 r. Oferuję usługi z zakresu zwiedzania miasta Sandomierza –
meleksami. Jestem pomysłodawczynią zwiedzania miasta tymi elektrycznymi pojazdami,
rodowitą sandomierzanką i licencjonowanym przewodnikiem turystycznym. W 2011 r.
zaobserwowałam duży ruch turystyczny w Sandomierzu, w tym osoby starsze, rodziny
z małymi dziećmi, osoby niepełnosprawne. Wzmożony ruch turystyczny od kilku lat, to
zasługa popularnego serialu „Ojciec Mateusz” nagrywanego właśnie w Sandomierzu.
Położenie Sandomierza na siedmiu wzgórzach sprawia, że zwiedzanie miasta wymaga dużej
kondycji lub innego rozwiązania – właśnie zwiedzanie meleksem. Meleksy to pojazdy o
napędzie elektrycznym – ciche i ekologiczne mogą się poruszać w strefie starego miasta,
gdzie ruch samochodowy jest ograniczony. Oferujemy dwie trasy zwiedzania „ szlakiem
sandomierskich zabytków”: pierwszą – standard i drugą – dłuższą. Informacje o zabytkach
odtwarzane są z systemu audio w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim
i rosyjskim. Dla uczniów w różnych grupach wiekowych zostały opracowane 4 nowe
„tematyczne” trasy zwiedzania tj. „Śladami sandomierskich legend”, „Królowa Jadwiga w
Sandomierzu”, „Król Kazimierz Wielki w Sandomierzu”, „Ścieżki pisarzy: St. Żeromski, J.
Iwaszkiewicz, W. Myśliwski”. Obecnie tworzymy dużą firmę rodzinną co pozwala nam
obsłużyć jednorazowym przejazdem meleksów dużą grupę turystów do ok. 100 osób wraz

z usługą przewodnika.
Miejsce parkingu meleksów – Rynek Starego Miasta. Polecam str. Int. www.ulameleksy.pl
Jesteśmy otwarci na współpracę z instytucjami z branży turystycznej.
Sezon turystyczny w Sandomierzu trwa od długiego weekendu majowego po jesień. Początek
i koniec sezonu turystycznego wyznacza często pogoda. Dodatkowo oprócz meleksów
posiadam 8-osobowego busa, którym można się wybrać na wycieczkę w atrakcyjne okolice
Sandomierza pod względem historycznym, kulturowym i przyrodniczym. Dzięki wycieczkom
busem firmy „ULA” można poznać malownicze wsie położone nad rzekami z dworami
w środku wsi i średniowiecznymi kościołami, pejzaże z sadami owocowymi i winnice
położone na wzgórzach. Na trasach wysłuchacie Państwo ciekawych tekstów odtwarzanych
z systemu audio.

AGROTRAVEL
Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.

Stoisko A-53

Rzewuskiego 1
28-100 Busko-Zdrój
41 370 38 00
rezerwacja@ubz.pl
www.uzdrowiskobusko.pl
Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. to świętokrzyska perła przyrodolecznictwa, jeden
z największych podmiotów działających w branży uzdrowiskowej w Polsce. Od blisko 200 lat
skutecznie wspomaga leczenie schorzeń reumatologicznych, neurologicznych, ortopedycznourazowych, kardiologicznych oraz dermatologicznych. Największymi bogactwami są wody
siarczkowe, solanki jodkowe oraz borowina. W ramach Spółki funkcjonują sanatoria oraz
szpitale uzdrowiskowe z najbardziej znanym obiektem Sanatorium Marconi. Uzdrowisko dba
o najwyższe standardy obsługi swoich gości, którzy skorzystać mogą z gamy 80 rodzajów
zabiegów leczniczych. Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. oferuje leczenie uzdrowiskowe, szpitalne,
rehabilitacyjne, sanatoryjne, ambulatoryjne, turnusy rehabilitacyjne na skierowania
i pełnopłatne.

AGROTRAVEL
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kielcach

Stoisko A-61
Jagiellońska 68
Kielce, 25 - 734
sekretariat: tel.: 41 345 09 44centrala: 41 365 54 00; 41 345 67 81
sekretariat@wsse-kielce.pl
wsse.kielce@pis.gov.pl
http://www.wsse-kielce.pl/
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach realizuje zadania Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, która powołana jest do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,
w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, higieny
pracy, higieny radiacyjnej, procesów nauczania i wychowania, wypoczynku i rekreacji,
warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
nadzorem
przeciwepidemicznym. Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi,
koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania
odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

