
Produkty lokalne „Zielonego Pierścienia” w kategorii:

PRODUKT USŁUGOWY

Gospodarstwo agroturystyczne „Przy Wąwozie” 
(z ofertą edukacyjną) w Karmanowicach  
www.przywawozie.pl.tl 

Miniskansen „Wojciechosko Zagroda” w Wojciechowie   
www.wojciechoskozagroda.pl 

Muzeum Nietypowych Rowerów w Gołębiu   
www.muzeumrowerow.pl

Szlak rowerowy „W Krainie Jana Pocka” w Markuszowie
www.markuszow.pl 

Szlak żelaza i kowalskich tradycji w Wojciechowie   
www.kowale.com.pl 

ZESPÓŁ REGIONALNY

Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Wilki” z Osin (gm. Żyrzyn)   
www.wilki.zyrzyn.pl
 
Kapela Wojciechowska z Wojciechowa

Zespół Śpiewaczy „Kotlinianki” z Kotlin (gm. Żyrzyn)

Zespół Śpiewaczy „Oblasianki” z Oblas (gm. Janowiec)

Zespół Tańca Ludowego „Bystrzacy” z Wąwolnicy  
www.wawolnica.pl/next/bystrzacy.html 

WYDARZENIE / IMPREZA

Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” w Kazimierzu Dolnym 
i Janowcu – Stowarzyszenie „Dwa Brzegi” (organizator)    
www.dwabrzegi.pl

Festyn „Od Ziarenka do Bochenka” – w Krainie Jana Pocka” 
– Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Markuszów (organizator)

Impreza Sportowo-Rekreacyjna Sportowy Turniej Miast i Gmin 
– Stowarzyszenie „U Źródeł Ciemięgi” (organizator);

Ogólnopolskie warsztaty kowalskie, 
spotkanie kowali i targi sztuki kowalskiej w Wojciechowie 
– Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie (organizator)  
www.kowale.com.pl

Piknik artystyczny w Gołębiu – Józef Konstanty Majewski (organizator)   
www.muzeumrowerow.pl

Wydarzenie kulturalne „Dziedzictwo Ojców” w Żyrzynie 
– Gmina Żyrzyn (organizator)  
www.zyrzyn.pl

Więcej informacji na temat produktów lokalnych z obszaru LGD 
„Zielony Pierścień” znaleźć można na stronie internetowej:

ww.zielonypierscien.pl

Biuro LGD: 
ul. St. Żeromskiego 1, 

24-150 Nałęczów, 
e-mail: lgd@zielonypierscien.pl  

tel/fax: +48 81 50 16 140

Czym jest produkt lokalny?
Powszechnie określa się go jako coś co mieszkańcy danego 
obszaru uważają za tradycyjne i pospolite, a turyści za wyjątkowe 
i niepowtarzalne. Przykładem są potrawy przyrządzane w jakiejś 
społeczności, w obrębie pewnego obszaru, a poza nim nie znane, 
albo lokalne zwyczaje, pamiątki, rękodzieło, których nie można 
nabyć w super- lub hipermarketach.   

Po co i jak 
promujemy produkty lokalne?
Produkty lokalne przyczyniają się do promocji miejsca, w którym 
powstają oraz do aktywizowania mieszkańców z obszarów 
wiejskich. Dla turystów stają się unikatową atrakcją, którą chcą 
zobaczyć, doświadczyć lub kupić jako pamiątkę. Dzięki temu w 
małych społecznościach wytwarzanie produktów lokalnych 
powoduje rozruch lokalnej gospodarki, a dla mieszkańców to 
dodatkowe źródło dochodu. 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” wspiera 
wytwórców i promuje produkty lokalne, które powstają na 
Lubelszczyźnie na obszarze 11 gmin: Baranów, Janowiec, 
Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, 
Puławy, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn. Dotychczas status 
produktu lokalnego przyznano 47 produktom w 5 kategoriach: 
(1) produkt spożywczy, (2) produkt usługowy, (3) sztuka/rękodzieło, 
(4) zespół regionalny i (5) wydarzenie/impreza. Uroczyste 
wręczenie certy�katów odbyło się w lipcu 2010 r. w Nałęczowie 
podczas I Festiwalu Produktu Lokalnego. Nasze produkty lokalne 
promujemy i będziemy promować na zewnątrz (m.in. na region-
alnych, krajowych i międzynarodowych targach, wystawach, 
konkursach) oraz na naszym obszarze tworząc warunki do 
powstania sieci sklepików produktu lokalnego.  

Szlak rowerowy „W Krainie Jana Pocka” w Markuszowie

Kapela Wojciechowska z Wojciechowa, jej historia zaczyna się w 1926 r.
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Wymogi jakie musi spełniać 
produkt lokalny

Aby wyrób lub usługa z obszaru gdzie działa LGD „Zielony 
Pierścień” uzyskały status produktu lokalnego muszą spełniać 
minimalne wymagania tj.: (1) pochodzić przynajmniej z 1 z 11 
gmin należących do LGD; (2) powinny być ogólnie dostępne, 
wytwarzane i promowane w zgodzie z zasadą „przyjazny dla 
środowiska”; (3) powinny być rozpoznawalne, kojarzone z 
konkretnym wytwórcą i (4) bezpieczne dla ludzi i środowiska. 
Jeśli dany wyrób lub usługa spełniają takie wymagania można je 
zgłosić do oceny na specjalnym wniosku do Biura LGD. Oceny 
dokonuje Kapituła Znaku Promocyjnego „Produkt Lokalny 
Zielonego Pierścienia” powołana przez Zarząd.  Więcej informacji 
o procedurze można uzyskać w Biurze LGD i na stronie internetowej 
www.zielonypierscien.pl.  

Zespół Tańca Ludowego „Bystrzacy” z Wąwolnicy

Interaktywne (jedyne w Europie) Muzeum Nietypowych Rowerów w Gołębiu gdzie odbywają się też Pikniki artystyczne
organizowane przez Józefa Majewskiego

Szlak żelaza i kowalskich tradycji w Wojciechowie

Festiwal Filmowy „Dwa Brzegi” w Kazimierzu DolnymImpreza kulturalna „Dziedzictwo Ojców” w Żyrzynie

Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Wilki” z Osin (gm. Żyrzyn) – Mistrzowie teatru „żywej” historii w plenerze

Miniskansen „Wojciechosko Zagroda”
 pod Wojciechowem


