


IMPREZA, WYDARZENIE

Orszak Trzech Króli – 
Towarzystwo Przyjaciół 

Michowa
Tradycja organizacji obchodu Orszaku Trzech Króli trwa od 
2016 roku. Organizowana jest wśród para�an Kościoła NMB        
w Michowie. Podczas mszy członkowie Towarzystwa 
Przyjaciół Michowa przebrani w stroje kojarzące się z Bożym 
Narodzeniem, przedstawiają historię Narodzenia Pańskiego. 
Po mszy uczestnicy maszerują ulicami Michowa. 

Towarzystwo Przyjaciół Michowa
Tel. 607 573 868



IMPREZA, WYDARZENIE

Piknik Kajakowy 
nad Wieprzem

Piknik organizowany jest od 2019 roku, dla wszystkich 

mieszkańców Gminy Serniki powiatu lubartowskiego oraz 

przybyłych gości. Polega on m.in. na zawodach kajakowych 

w kategoriach: rywalizacja pomiędzy reprezentacjami szkół                   

i miejscowościami z terenu Gminy Serniki oraz reprezentacji 

samorządów z powiatu lubartowskiego. 

Urząd Gminy Serniki
Serniki 1A

21-107 Serniki
Tel. 81 855 04 50



IMPREZA, WYDARZENIE

Rajd  Rowerowy 
po Gminie Niedźwiada

Rajd corocznie organizowany na terenie Gminy Niedźwiada, 
ma na celu popularyzację aktywnego wypoczynku, 
upowszechnianie jazdy rowerem jako formy rekreacji oraz 
integrację społeczności lokalnej. Impreza z roku na rok cieszy 
się większą rzeszą sympatyków. Na uczestników czeka wiele 
atrakcji, m.in. losowanie nagród, poczęstunek, atrakcje dla 
dzieci. 

Urząd Gminy Niedźwiada 
Niedźwiada-Kolonia 43

21-104 Niedźwiada
Tel. 81 851 20 04



IMPREZA, WYDARZENIE

Rajd Rowerowy dla Uczczenia 
Wyzwolenia Gminy Firlej przez 27 
Wołyńską Dywizję Piechoty Armii 

Krajowej – Stowarzyszenie ToMyRazem

Rajd odbywa się cyklicznie od 2016 roku. Trasa przebiega                  
w całości na terenie gminy Firlej i uwzględnia miejsca 
upamiętniające historyczne wydarzenia. Długość trasy liczy 
ok. 22 km. Ma na celu propagowanie wiedzy historycznej                 
o 27 WDP AK i jej działalności na terenie powiatu 
lubartowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy 
Firlej. 

Stowarzyszenie To My Razem
ul. Północna 4
21-136 Firlej

Tel. 607 706 983
www.tomyrazem.pl



IMPREZA, WYDARZENIE

Rajd Rowerowy Pamięci 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej po Ziemi Lubartowskiej

Idea powstania rajdu szlakiem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK po terenie Gminy 
Kamionka zaistniała z inicjatywy Janusza Karola Cyfrowicza i Krzysztofa 
Sienkiewicza, na początku 2000 roku. Pierwotnie miał to być jednorazowy rajd po 
terenie Gminy szlakiem plutonu Armii Krajowej, który w 1944 roku wyszedł                                      
z Kamionki w kierunku Lublina, by tam dołączyć do oddziałów zamierzających 
wspomóc walczących w Warszawie powstańców. Jednak spore zainteresowanie 
rajdem przyczyniło się do decyzji o organizacji kolejnych. Trasy rajdu wiodą po 
bezdrożach i drogach Gminy Kamionka, uwzględniając na trasie ważne historycznie 
miejsca. Założeniem idei tego wydarzenia było zachowanie i uczczenie pamięci 
żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej wyzwolicieli Kamionki, 
Lubartowa, Kocka, Michowa, Firleja i innych miejscowości powiatu lubartowskiego.

Centrum Kultury w Kamionce
ul. Grobelna 14

21-132 Kamionka
Tel. 81 852 71 54
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IMPREZA, WYDARZENIE

Święto Roweru
Święto Roweru  największa w Europie tego typu impreza 
rekreacyjna organizowana od 26 lat w Lubartowie. Cykliści                
z całej Polski i Europy zjeżdżają do Lubartowa, by wspólnie 
cieszyć się aktywnym wypoczynkiem na dwóch kółkach.               
W święcie biorą udział całe rodziny, kluby sportowe                                       
i uczestnicy indywidualni. 
Impreza ma na celu promocję aktywnego wypoczynku, 
obszaru Gminy Lubartów, powiatu lubartowskiego oraz 
województwa lubelskiego. 

E-mail: poczta@swietoroweru.pl
http://swietoroweru.pl/
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PRODUKT TURYSTYCZNY

Bazylika mniejsza 
pw Św. Anny w Lubartowie

Świątynia ufundowana przez Pawła Sanguszkę została wzniesiona  w latach 
1733-1738, według projektu Pawła Antoniego Fontany. Od 26 lipca 2008 
roku posiada godność Bazyliki.  Elewacja jest bogata w gzymsy i pilastry.                     
W środku świątyni zachwycają zdobienia, obrazy i gra świateł, stworzona 
przez imponujące witraże. Dodatkowo bogato zdobione wnętrze i freski na 
sklepieniu oddają wyjątkowy charakter miejsca. Ta barokowa murowana 
świątynia zachwyca swym pięknem i majestatem mieszkańców i odwiedzających 
miasto. Jest otwarta codziennie od 7:30 do 18:30, z możliwością zwiedzania 
z przewodnikiem. 
Odwiedzając bazylikę warto też wstąpić do muzeum para�alnego.

Para�a Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Lubartowie
ul. Juliusza Słowackiego 6

21-100 Lubartów
Tel. 660 202 208



PRODUKT TURYSTYCZNY

Centrum Miasta Kock
Centrum Miasta Kock jest zachowanym XVIII-wiecznym rozplanowaniem placu 
rynkowego i przyległych ulic. Autorką takiej koncepcji urbanistycznej miasta była 
Anna Jabłonowska, której nazwę nosi ów rynek. Architektem placu był Bogumił 
Zug, który zaprojektował rynek i jego otoczenie. 
Reprezentatywny plac Kocka jest po gruntownej rewitalizacji, która miała miejsce                 
w 2013 roku. Dzięki niej rynek zyskał duży parking, przystanek autobusowy, alejki 
spacerowe wraz z miejscami do odpoczynku oraz fontannę. Innymi wartymi 
zobaczenia elementami rynku są: �gura świętej Heleny, dwa granitowe obeliski: ku 
czci Tadeusza Kościuszki i Żołnierzy Wojska Polskiego, makiety dwóch studni, które 
dawniej istniały na rynku, kamień upamiętniający kontrofensywę w 1920 roku, 
pomnik księżnej Jabłonowskiej oraz zabytkowy kościół para�alny.

Urząd Miejski w Kocku
ul. Jana Pawła II 29

21-150 Kock
Tel. 81 859 10 04
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PRODUKT TURYSTYCZNY

Centrum miejscowości Jeziorzany 
wraz z rozlewiskiem rzeki Wieprz  

Jeziorzany to miejscowość położona na wyspie, utworzonej przez 

rzekę Wieprz. Wiosną wody Wieprza zasilane wodą roztopową 

rozlewają się na dno doliny, tworząc malownicze rozlewiska. Są 

one rajem dla ptactwa wodnego – łabędzi, dzikich gęsi, różnych 

gatunków kaczek, niekiedy żurawi. 

W mieście zachował się XVI-wieczny układ ulic z zabudową 

składającą się z drewnianych domów ze zdobionymi okiennicami 

i gankami usytuowanymi szczytami do drogi. 

Urząd Gminy Jeziorzany
ul. Rynek 22

21-146 Jeziorzany
Tel. 81 857 80 01



PRODUKT TURYSTYCZNY

Centrum Sernik wraz                   
ze stanicą kajakową                   

na rzece Wieprz
Centrum Sernik posiada infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną, na 
którą składają się: stanica kajakowa na rzece Wieprz, wraz z obiektami 
małej architektury (altany ze stołami, grill, miejsce na ognisko), stawy 
rybne z wyspą, altaną i alejkami wokół nich, odnowioną przestrzeń 
publiczną wraz z odbudowanymi budynkami dawnej rządcówki                        
i spichlerza, placem zabaw dla dzieci, siłownią zewnętrzną, alejkami                
i placem rekreacyjno-wypoczynkowym. Przestrzeń ta powstała                      
w kilku etapach w latach 2012-2021 i realizowana była ze środków 
własnych i unijnych. 

Urząd Gminy Serniki
Serniki 1A

21-107 Serniki
Tel. 81 855 04 50
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Firlejowe Sioło
Niezwykle klimatyczne i urokliwe miejsce, przenosi w czasie 

400 lat wstecz, kiedy to w miejscu, gdzie teraz znajduje się 

dworek, kiedyś był pałacyk wraz z zabudowaniami dla służby. 

Pałacyk spłonął, a na jego miejscu wzniesiono Dworek 

Szlachecki, gdzie aktualnie znajduje się restauracja, oferta 

noclegowa oraz rekreacyjna.

Wólka Rozwadowska 5a 

21-136 Firlej

Tel.  81 851 44 00



PRODUKT TURYSTYCZNY

Jezioro w miejscowości 
Firlej

Jezioro o powierzchni 91,3 ha, przyciąga swym pięknem amatorów słońca                       
i wody. Piaszczyste plaże, czysta woda, dobrze rozbudowana infrastruktura 
zapewnia zarówno rozrywkę, jak i wypoczynek. Dla osób lubiących sport, 
sprzęt zapewnią wypożyczalnie. Sezonowo otwarte są punkty 
gastronomiczne i baza noclegowa. Wokół jeziora powstała promenada — 
ścieżka pieszo-rowerowa. Ma ona w sumie 4,5 kilometra długości i 4 metry 
szerokości. Wykonana jest z kostki brukowej, nocą rozświetla ją 170 lamp. 
Podczas spaceru można spocząć na rozstawionych przy ścieżce ławkach.
Również wędkarze znajdą tu coś dla siebie. Wśród licznych gatunków ryb 
występują: leszcz, płoć, szczupak, sandacz, karaś i węgorz.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju
ul. Choiny 1
21-136 Firlej

Tel. 609 336 533



PRODUKT TURYSTYCZNY

Kościół pw św. Wawrzyńca 
wraz z klasztorem 

oo. Kapucynów
Kościół i przylegający klasztor zostały wzniesione w latach 
1737-1741, ufundowali je Mikołaj Krzyniecki i Paweł Karol 
Sanguszko. Świątynia reprezentuje barok toskański. Wnętrze 
zdobią ołtarze w stylu późnobarokowym, wykonane                            
z drewna dębowego oraz obrazy ołtarzowe. 

ul. Lubelska 32

21-100 Lubartów 

Tel. 81 855 24 16
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Ranczo Arka
Gospodarstwo położone jest w miejscowości Serniki, jest to 
kilkuhektarowy atrakcyjnie zagospodarowany teren, prezentujący 
bogactwo roślin, jak i różnorodność zwierząt w czystym i spokojnym 
otoczeniu. Na terenie Rancza znajdują się dwa stawy dla 
pasjonatów wędkarstwa i osób chętnych na przepływ tratwą. Do 
dyspozycji gości jest altanka mogąca pomieścić kilkadziesiąt osób 
bawiących się przy ognisku lub grillu. Dodatkową atrakcją jest 
wystawa maszyn i sprzętów rolniczych. 

Serniki 1c
21-107 Serniki

Tel. 81 855 50 50
Tel. 665 888 788

E-mail: ranczoarka@wp.pl



PRODUKT TURYSTYCZNY

Siedlisko na Rozdrożu
Siedlisko na Rozdrożu to niezwykle urokliwe miejsce położone w miejscowości 

Michów, z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Piękna, staropolska stylistyka 

wnętrz oraz wyśmienita kuchnia tworzą to miejsce idealnym na kameralne 

spotkania rodzinne, przyjęcia weselne, a także imprezy biznesowe.

Przestronne, klimatyzowane pomieszczenia restauracji, świetna akustyka sali, 

starannie dobrane dekoracje oraz nastrojowe oświetlenie zapewniają 

niepowtarzalne wrażenia. Dodatkową atrakcją jest rozległy ogród ze stawem, 

miejscem do grillowania, placem zabaw, oraz intrygującymi ruinami. 

ul. Szkolna II nr 91
21-140 Michów
Tel. 508 228 352

E-mail: siedliskoagroturystyczne@wp.pl



PRODUKT TURYSTYCZNY

Zalew w miejscowości 
Pałecznica

Zalew położony jest w południowo-wschodniej części 
miejscowości, ma powierzchnię 12 ha. Łowisko jest dobrze 
zarybione, występuje tu bardzo duża populacja karpia, amura, 
karasia, szczupaka, suma. Zalew jest nie tylko idealnym miejscem 
do połowu ryb, można tutaj również odpocząć, ciesząc się 
bliskością natury i spokojem. Tereny należne do zalewu są 
zagospodarowane w wiaty i chodniki. 

https://www.facebook.com/zalewpalecznica



PRODUKT TURYSTYCZNY

Zespół pałacowo-parkowy 
w Lubartowie

Zespół pałacowo-parkowy został wzniesiony w 1549 roku z inicjatywy Piotra Firleja. 
Ponad 150 lat później uległ częściowemu spaleniu podczas wojny północnej.                      
Z polecenia księcia Pawła Karola Sanguszki został odrestaurowany według projektu 
Pawła Antoniego Fontany, cenionego architekta włoskiego pochodzenia. Następnie 
posiadłość wielokrotnie zmieniała właścicieli. W 1933 roku pałac uległ ponownemu 
zniszczeniu w wyniku pożaru. Ruinę wykupił Zarząd Miejski Lubartowa i po II Wojnie 
Światowej wyremontował posiadłość. Obecnie pełni funkcję siedziby Starostwa 
Powiatowego. 
Pałac jest jednym z najważniejszych zabytków Lubartowa. Do zespołu należy 
odrestaurowany Park Miejski imienia Książąt Sanguszków, który jest atrakcyjnym 
miejscem do wypoczynku i rekreacji.  

Urząd Miasta Lubartów 
ul. Jana Pawła II 12
21-100 Lubartów
Tel. 81 855 22 73



Burakoliki
Czyli Aga i Ulli wiodą życie na uboczu wsi, bez prądu i blisko 
natury. Uprawiają swój przydomowy ogród — wolny od chemii. 
Wykorzystując produkty z własnego ogrodu, wytwarzają: dżemy, 
syropy, sosy i sałatki, które następnie zamykają w słoikach, by 
dzielić się bio jedzeniem z innymi. 
Oprócz wytwarzania produktów żywnościowych Burakoliki 
zajmują się wyrabianiem biżuterii z poroża jelenia lub renifera, 
kolczyki ze sztucznego jedwabiu oraz różnorodne wisiorki                           
i bransoletki z koralików i sznureczków. 

„Ucieczka z miasta była dobrą decyzją. Tam nie było dla nas 
prawdziwego życia” 

BURAKOLIKI
Agnieszka Zarzycka

Kozłówka 105a
21-132 Kamionka
Tel. 517 376 827

PRODUKT SPOŻYWCZY
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Gospodarstwo Rolne 
Jerzy Słomiński

Gospodarstwo prowadzone z pasją i zaangażowaniem. 

Zajmuje się wydobywaniem z konopi tego, co w nich 

najcenniejsze, czyli wytwarzaniem różnego rodzaju 

produktów konopnych m.in. ziarna konopi łuskane, herbata 

konopna, olej z pestek konopi, proteina konopna.  

Dąbrówka 172
21-132 Kamionka
Tel. 506 150 089
Tel. 81 756 70 12

https://www.odslomy.pl
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Gospodarstwo Sadownicze 
Krzysztof Niećko

Historia samego gospodarstwa sięga jeszcze XIX wieku. Pierwsze sady w rodzinie Niećko 
powstały 70 lat temu, założył je dziadek Czesław, lokalną renomę zdobył ojciec Adam, 
aktualnie wspierający prace w sadzie. Pan Krzysztof jest już trzecim pokoleniem rodziny 
Niećko kontynuującym produkcję sadowniczą. Obecnie gospodarstwo specjalizuje się 
w produkcji owoców. 
Produkcja jabłek odbywa się z udziałem metod biologicznych z zachowaniem zasad 
Integrowanej Produkcji Owoców (IPO) – oznacza to, że produkty uzyskane z sadu nie 
zawierają szkodliwych substancji i są poddane kontroli państwowych organów do tego 
powołanych, oraz �rm certy�kujących, a ich walory potwierdzają certy�katy (IP, Global 
G.A.P). Gospodarstwo jest członkiem Zrzeszenia Producentów Owoców Stryjno Sad.

„Czasem z jabłkiem jest jak z winem: musi poczekać, wtedy dopiero poczujesz pełnię smaku”

Kozłówka 41
21-132 Kamionka
Tel. 81 85 270 94

E-mail: krzysztof@nieckosad.pl 
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Jarosław Proczek – 
Pasieka u „Diabła”

W swojej bogatej ofercie Pan Jarosław oferuje miody: leśny, 
nektarowo- spadziowy, akacjowy, wielokwiatowy leśny, spadź liściastą, 
a także świeczki z pszczelego wosku. Ich kształt uzyskuje, stosując 
silikonowe formy. Dodatkowo przyrządza krople propolisowe, mające 
właściwości prozdrowotne. Powstają one z kitu pszczelego zwanego 
propolisem w połączeniu z 75% alkoholem 12%.
Nowością jest tzw. sekcyjny miód, czyli słoik z plastrem  miodu, 
miodem zalany. Pasieki ustawione są w lasach państwowych daleko od 
pól i ruchliwych dróg, dzięki temu miód jest wolny od chemii.

Rudno, ul. Wspólna 10
21-140 Michów
Tel. 515 104 854 
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KGW Kamienowola – 
Napitek jałowcowy

Bezalkoholowy napój o wyjątkowym smaku i zapachu, 
którego bazowymi składnikami są chmiel i jałowiec. 
Wytwarzany według przepisu przekazywanego z pokolenia 
na pokolenie. Ze względu na smak zabarwiony nutą goryczy 
jest idealnym orzeźwieniem w upalne dni. Napitek posiada 
właściwości zdrowotne. Dobrze wpływa na układ trawienny 
i nerwowy.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamienowoli
Kamienowola, 21-102 Ostrówek

przewodnicząca: Anna Trojak
Tel. 781 881 313, Tel. 661 761 357
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KGW Wola Skromowska – Pierogi 
skromowskie z kaszą jaglaną, serem 

i miętą

Pierogi skromowskie z kaszą jaglaną, serem i miętą według 
podań najstarszych mieszkańców Woli Skromowskiej, 
towarzyszą miejscowej ludności od zawsze i stanowią swego 
rodzaju spuściznę kulinarną. Przysmak zarówno dawniej, jak                        
i dziś przygotowywany jest według starej, niezmienionej 
receptury, ze wszystkich składników dostępnych w regionie. 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
w Woli Skromowskiej

Tel. 503 003 224



PRODUKT SPOŻYWCZY

Lubelskie Słoiki
Ostre papryki zamknięte w słoiku, czyli ostre sosy od 
Lubelskich Słoików. 60 odmian papryk chili, uprawiane we 
własnej uprawie, bez sztucznych nawozów i środków 
ochrony roślin. W styczniu 2021 docenione przez 
międzynarodowy magazyn  The First News, który określił 
Lubelskie Słoiki jako „stojących na czele rewolucji kuchennej 
w Polsce”, a w Krakowie w 2019 roku zdobyli pierwsze miejsce 
w konkursie sosów domowych podczas II Ogólnopolskiego 
Zlotu Chilihead-ów.

Marcel Galiński
Biadaczka 27

21-132 Kamionka
Tel. 517 464 645

www.lubelskiesloiki.pl
Facebook: @lubelskiesloiki, Instagram: @lubelskie_sloiki



PRODUKT SPOŻYWCZY

Miód naturalny Paulina 
i Jarosław Górny

Gospodarstwo pasieczne o długoletniej tradycji, która dba                    
o jakość i zdrowie pszczół. Nektar pochodzi z okolicznych 
kwiatów, które otaczają Kamionkę. Dostępne miody: 
rzepakowy, wielokwiatowy, leśny, lipowy, gryczany                                 
i faceliowy. Właściciele dbają o rozwój, co poświadcza wiele 
certy�katów ukończonych szkoleń z zakresu pszczelarstwa.  

Tel. 577 390 488
Tel. 515 293 157 

Facebook: Pasieka Górny 
www.facebook.com/gornypasieka/

Ul. Wandy Śliwiny 24a [przy torach]
21-100 Lubartów

Stanisławów Duży 16
21-132 Kamionka 
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PRODUKT SPOŻYWCZY

Mleczarnia 
Michowianka

Mleczarnia funkcjonuje od 1957 roku, od tamtej pory zaspokaja nawet 
najbardziej wygórowane oczekiwania oraz potrzeby klientów. 
Przedsiębiorstwo zajmuje sie produkcją: serów twarogowych, serów 
twarogowych krajanka, serów dojrzewających typu holenderskiego                                  
i szwajcarskiego, jak również, masła, maślanki, śmietany 12%, 18% i serwatki. 
Na szczególną uwagę zasługuje ser dojrzewający Hipokryta z kurkami i ser 
dojrzewający Hipokryta z orzechami. 
„Pasję do nabiału o prawdziwie wiejskim charakterze pielęgnujemy już od 
1957 roku. To tutaj, w niewielkim Michowie powstają śnieżnobiałe twarogi         
o kremowej konsystencji, dojrzewają sery o wyrazistym smaku i zmaślają się 
wykwintne masła.”

ul. Tysiąclecia 19
21-140 Michów
Tel. 81 856 61 62



PRODUKT SPOŻYWCZY

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Promocji 

Kierzkówki 
– Kluski Gryczane

Kluski Gryczane wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
województwa lubelskiego. Jest to potrawa wyrabiana ze 
świeżo zmielonej gryki, świeżych jaj, wody, soli, pieprzu oraz 
ziół. Ciasto ugniata się ręcznie. Kluski mogą być podawane                   
z sosem grzybowym, okrasą z boczku lub posypane serem. 

Justyna Bogusz
Tel. 603 115 312



PRODUKT SPOŻYWCZY

Tomasz Grela – 
Ekologiczne Grzyby 

z Dąbrówki  
Z rodzinnego gospodarstwa rolnego, znajdującego się w miejscowości 
Dąbrówka, pochodzi jak dotąd jedyna w Polsce certy�kowana uprawa 
pieczarki brązowej, znanej pod nazwą portobello. Oprócz tej odmiany 
uprawiane są również boczniaki, odmiany azjatyckie: shiitake i eryngii. 
Grzyby tra�ają do sprzedaży w różnej formie: surowe i przetworzone 
w postaci ravioli, zupy i zamarynowane. 

„Dla nas zawsze najważniejsza jest jakość”

Dąbrówka 68
21-132 Kamionka
Tel. 697 084 269

Facebook: Ekologiczne grzyby z Dąbrówki
https://www.facebook.com/ekologiczepieczarkizdabrowki/



PRODUKT SPOŻYWCZY

Urszula Zielińska – 
Pierniki

Swoją pasję wypiekania pierników Pani Urszula zaczęła od 
wykonywania drobnych upominków dla znajomych. 
Z czasem zaczęła rozwijać swoje umiejętności, a jej pierniki 
zdobyły popularność. Ciasto wykonywane według 
autorskiego przepisu oraz lukier powstają z naturalnych 
składników, pozyskiwanych od lokalnych przedsiębiorców.

Lukrem malowane
Urszula Zielińska
Tel. 507 031 741 



PRODUKT SPOŻYWCZY

Winnica Sienkiewicz
Winnica Sienkiewicz została założona w 2016 roku. Położona jest w otulinie 
Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego niedaleko pięknego Pałacu 
Zamoyskich w Kozłówce. Rodzinne podróże po wielu krajach winiarskich 
oraz nabyte doświadczenie praktyczne, stały się inspiracją do podjęcia tego 
projektu. Przypieczętowało to ukończenie przez właściciela rocznego 
Studium Praktycznego Winiarstwa w Jaśle w 2016 roku, organizowanego 
przez Podkarpacką Akademię Wina
Obecnie, w winnicy uprawianych jest 8 odmian winorośli: Souvignier Gris, 
Seyval Blanc, Solaris, Muscat Odeskij, Regent, Cabernet Dorsa, Cabernet 
Cortis, Frontenac. Wybrane odmiany sprawdziły się w pierwszych latach 
uprawy, dając dobre, aromatyczne wina białe i czerwone. 
Od wiosny 2020 winnica oferuje pierwsze wina z owoców zebranych w 2019 
roku. Popozycja obejmuje 6 win z różnych odmian – 3 wina białe (Sei  Bianco, 
Souvi Grigio, Del Sole) i 3 czerwone (Frontierro, Cabernetto, Riserva).

Borek 1
21-132 Kamionka
Tel. 602 433 676

E-mail: wino@winosienkiewicz.pl
www.winosienkiewicz.pl

www.winnicasienkiewicz.pl



PRODUKT SPOŻYWCZY

Wioleta Zalewska – 
Pasieka Staropolska

Pasieka z kilkupokoleniową tradycją i doświadczeniem w dziedzinie 
pszczelarstwa. Aktualnie liczy 70 rodzin pszczelich i stacjonuje w 4 miejscach 
oraz wywozi pszczoły na pożytki. Od 2018 roku ma prawo ochronne                         
o nazwie „Pasieka Staropolska”. Kompetencje i profesjonalizm właścicielki 
pasieki potwierdza wykształcenie pszczelarskie zdobyte na kursie 
kwali�kacyjnym w szkole w Pszczelej Woli. Nektar jest pozyskiwany przez 
pszczoły z pobliskich lasów, łąk i pól usytuowanych w obrębie wsi Dębica i jej 
otoczenia w zakresie lotu pszczół. Wielkim atutem jest bliskość występowania 
obszaru Natura 2000, gdzie kwitnie ogrom ziół, krzewów i drzew.
Pasieka ma do zaoferowania kilka rodzajów miodu: wiosenny, lipowy, 
wielokwiatowy, gryczany i leśny, jak również pyłek pszczeli i pierzgę.

Dębica 104
21-102 Ostrówek
Tel. 695 383 950

E-mail: pasiekastaropolska@gmail.com



PRODUKT USŁUGOWY

Doradztwo w zakresie regeneracji 
Środowiska – Falaem Efektywne 

Mikroorganizmy Dystrybucja
i Promocja

EM, czyli Efektywne Mikroorganizmy jest to nazwa precyzyjnej kompozycji 
mikroorganizmów opracowanej przez Japońskiego profesora Teruo Higa. 
W skład preparatu wchodzi około 80 typów drobnoustrojów. 
Szerzeniem wiedzy na temat EM, Pani Nicole zajmuje się od 10 lat. Prowadzi 
sklep Falaem, gdzie można kupić produkty z Efektywnymi Mikroorganizmami 
oraz wydała własną książkę „Super-mikroby” o dobroczynnym działaniu 
Efektywnych Mikroorganizmów. Jest prekursorką czyszczenia zbiorników 
wodnych i jezior dzięki technologii EM.

Dąbrówka 172 
21-132 Kamionka
Tel. 609 670 196

E-mail: info@emformacja.pl
https://falaem.pl/



PRODUKT USŁUGOWY

Organizacja Cyklicznych Kiermaszy 
Produktów Regionalnych – Fundacja 

„Wczoraj i Dziś dla Jutra”

Produkty regionalne są niewątpliwie bardzo cennym 
dorobkiem kulturalnym. Doświadczenie i wiedza umożliwiają 
bez stosowania chemicznych polepszaczy uzyskanie 
prawdziwej harmonii smaków - naszych regionalnych.
Organizacja kiermaszy z produktami regionalnymi 
niewątpliwie chroni je od zapomnienia i otwiera na szersze 
grono odbiorców.  

Fundacja Wczoraj i Dziś dla Jutra
Tel. 604  200  733

E-mail: fundacja.wczoraj.dzis.jutro (at) poczta.onet.pl



SZTUKA, RĘKODZIEŁO

Anna Bogaczewicz – wyroby 
szydełkowe, makrama

Swoją przygodę z szydełkowaniem zaczęła już w dzieciństwie, a od 14 
lat poświęca swojej pasji każdą wolną chwilę. Tak powstają dziergane 
serwety, obrusy, �ranki, ozdoby szydełkowe, biżuteria i maskotki.  Pani 
Anna zwraca uwagę, by surowce były antyalergiczne i posiadały atesty.  
Oprócz szydełkowania w kręgu zdolności Pani Anny znajdują się 
wiązanie makramy i zdobienie jaj metodą rytowniczą. Metoda ta 
polega na wyskrobywaniu ostrym narzędziem wzorów na 
ufarbowanym wcześniej jajku. 

Tel. 516 070 597
ul. Warszawska 27
21-132 Kamionka 

E-mail: anna.bogaczewicz@onet.pl



SZTUKA, RĘKODZIEŁO

Anna Jóźwiak – 
pisanka-kraszanka

Miłość do zdobienia pisanek rozbudziła w Pani Annie mama, od tamtego 
czasu z pasją oddaje się wyskrobywaniu różnorakich motywów na 
zabarwionych wcześniej jajkach. W bagażu swoich doświadczeniu Pani Anna 
ma uczestnictwo w targach i kiermaszach, a jej pisanki są rozchwytywane nie 
tylko w Polsce, ale również za granicą. 

„Pokazywałam ludziom że nawet na tak małej przestrzeni można zrobić coś 
wyjątkowego, coś co przyciąga wzrok”

Anna Jóźwiak
Tel. 785 800 526

E-mail: andzela335@interia.pl



SZTUKA, RĘKODZIEŁO



SZTUKA, RĘKODZIEŁO

Jacek Niećko 
– wyroby z drewna

Wszystkie drewniane wyroby - misy, patery, świeczniki i inne toczone są 
ręcznie z różnych gatunków dostępnego na naszym terenie drewna. 
Efektowne słoje orzecha włoskiego, niepowtarzalne kolory drewna drzew 
owocowych, czy piękna klasyczna dębina,  sprawiają, że każdy z nich jest 
inny i niepowtarzalny. Wyróżnia się nie tylko kształtem, ale kolorem drewna, 
układem słojów, a nawet ciężarem i zapachem. Ciekawostką jest, że drzewo 
Pan Jacek pozyskuje sam, a zanim będzie mógł je wykorzystać, musi 
wyschnąć, zajmuje to 2-3 lata. 

„Praca w drewnie to hobby, które miało początek w latach 80-tych i po 
długiej przerwie stało się znowu sposobem na spędzanie wolnego czasu.”

ul. Leśna 17
21-132 Kamionka



SZTUKA, RĘKODZIEŁO

Jacek Wiak 
– rzeźby i płaskorzeźby 

„Moje pierwsze próby rzeźbienia miały miejsce w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej, nauczycielka plastyki zaprosiła na lekcję miejscowego 
rzeźbiarza, pana Józefa Kulę. Zafascynowany tym jak przy użyciu prostych 
narzędzi (noży i dłut) potra�ł z kawałka lipowego drewna wykonać postacie 
ludzi i zwierząt, postanowiłem sam spróbować rzeźbić”.
Tak zaczęły powstawać rzeźby i płaskorzeźby w różnych gatunkach drewna 
liściastego, zarówno krajowego (lipa, olcha, topola, grusza, morwa, dąb, wiąz, 
grab, akacja, buk, jesion), jak i egzotycznego (meranti, sipo, kosipo, teak, 
amazaque, machoń). Tematyka rzeźb jest urozmaicona, począwszy od 
sakralnej (anioły, krucy�xy), poprzez ludową (drwale, kowale, rolnicy)                             
i mitologiczną (Hercules, tytan), aż do motywów zwierzęcych (lwy, jelenie, 
antylopy). 

ul. Lubartowska 13
21-143 Abramów 
Tel. 667 194 897



SZTUKA, RĘKODZIEŁO

KGW Fajne Babki 
z Firleja

Połączenie dwóch pasji: fotogra�i i rękodzieła, zrodziło 

pomysł na wytwarzanie drewnianych pamiątek ze zdjęciami 

turystycznej miejscowości Firlej.  Każda z nich jest unikalna                

i wyjątkowa, wytwarzana z dbałością o każdy szczegół.

ul. Kościelna 4
21-136 Firlej

Tel. 81 8575083
E-mail: ewarogala79@o2.pl



SZTUKA, RĘKODZIEŁO

Małgorzata Krupa – 
makrama

Makrama, czyli sztuka wiązania sznurków bez użycia igieł, drutów 
lub szydełka. Pani Małgorzata zaczynała jako mała dziewczynka, 
wyplatając z babcią kwietniki z jutowego sznurka. Następnie 
przerodziło się to w hobby własnoręcznego wyplatania makramy. 
Pani Małgorzata poświęca się pasji bez reszty, tworząc unikalne 
wzory. 

„Dużo wzorów i splotów daje ogrom możliwości, ogranicza nas 
tylko wyobraźnia.”

Tel. 782 656 811
Facebook: Tentegesy Gochy

https://www.facebook.com/people
/Tentegesy-Gochy/100031013214620/



SZTUKA, RĘKODZIEŁO

Maria Misiak – 
wyroby ze słomy

Wyrobami ze słomy Pani Maria zajmuje się od 45 lat. 
Podstawowym materiałem do pracy jest słoma żytnia, z której 
wyplata przedmioty ozdobne i użytkowe. Od prostych, 
małych, tradycyjnych ozdób choinkowych (bombki, aniołki, 
gwiazdki, łańcuchy) przez ozdoby wielkanocne (baranki) po 
różne inne przedmioty np.  kozły, tarcze łucznicze. Wykonuje 
również warkocze służące do uszczelniania nowo powstałych 
domów drewnianych.

Tel. 783 094 354
Luszawa 64

21-102 Ostrówek
E-mail: misiak.henryk@interia.pl



SZTUKA, RĘKODZIEŁO

Renata Szczęch – 
prace szydełkowe

Prace wykonane ręcznie szydełkiem z użyciem kordonków, 
nici i sznurków. Wyroby to szeroki wachlarz ozdób 
świątecznych, serwetek, koszyków, chust, maskotek                                  
i aniołków różnej wielkości.

Renata Szczęch 
Tel. 512 315 793
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SZTUKA, RĘKODZIEŁO



SZTUKA, RĘKODZIEŁO

Wiesława Kucharzyk – 
wyroby ze słomy

Sztukę ręcznego wykonywania wyrobów ze słomy, Pani 
Wiesława przyswoiła od najbliższej rodziny. Wytwarza takie 
produkty jak: ozdoby choinkowe, szopki bożonarodzeniowe       
i kapelusze ze słomy. Jest to zajęcie pracochłonne                                         
i czasochłonne, przykładowo wykonanie jednego kapelusza 
zajmuje 4 dni. Aczkolwiek dzięki precyzji produkty są trwałe 
i solidne.

Majdan Kozłowiecki 29A
21-100 Lubartów
Tel. 793 849 930 
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SZTUKA, RĘKODZIEŁO

Zofia Siudaj – tradycyjne 
ozdoby wielkanocne 
i bożonarodzeniowe

Ozdoby wielkanocne i bożonarodzeniowe są wykonywane 
tradycyjnie na wzór poprzednich pokoleń. Jako surowców 
Pani Zo�a używa różnorodnych akurat dostępnych 
materiałów (np. słoma, wiklina, bibuła, suszone kwiaty). Dzięki 
takiemu zróżnicowaniu produktów, powstają wyjątkowe 
wyroby z duszą.  

Tel. 789 111 685



Kapela 
To i Owo

Kapela powstała w 1994 roku, gra już 27 lat. Założycielem,                       
a zarazem członkiem zespołu był Wiesław Świderski, natomiast 
pomysłodawcą nazwy "To i Owo" grający na skrzypcach Stanisław 
Mazurek. W swoim dorobku zespół ma występy na imprezach 
okolicznościowych, konkursach i przeglądach kapel ludowych.                
W 2013 roku kapela wydała własną płytę „Żeby cię chłopaku”. 
Zespół skupia ludzi zainteresowanych sztuką ludową, integrując 
ze sobą pokolenia. 

Facebook: Kapela Ludowa To i Owo
https://www.facebook.com/people

/Kapela-Ludowa-To-i-Owo/100046268389129/

ZESPÓŁ REGIONALNY



ZESPÓŁ REGIONALNY

Pałecnianki 
Zespół Śpiewaczy powstał w 1979 roku w Pałecznicy. Od 

tego czasu zespół koncertuje systematycznie i czynnie bierze 

udział w uroczystościach gminnych oraz przeglądach 

lokalnych, powiatowych i wojewódzkich. Stroje zespołu to 

tradycyjne stroje Ziemi Lubartowskiej. 

Monika Gąsior 
Tel. 663 493 920
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