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9. Festiwal Produktu Lokalnego  odbył 

się w Nałęczowie w parku zdrojowym 

(przed Starymi Łazienkami) w dniu  

29 lipca. 

Formuła naszej imprezy od 9 lat jest 

niezmienna. Promujemy twórców i 

producentów lokalnych oraz ich 

wyroby rękodzielnicze i spożywcze z 

okolica Kazimierza Dolnego, 

Nałęczowa i Puław. Jak zwykle 

muzycznie i wokalnie nam 

towarzyszyli na scenie tylko lokalni 

artyści tacy jak: Kapela 

Wojciechowska, Kapela Nałęczowska, 

Duet „Dziewanna” z Wojciechowa czy 

Zespół „Cyganeria” z Góry Puławskiej. 

Lokalni wystawcy prezentowali swoje 

wyroby pod festiwalowym namiotem 

oraz na indywidualnych stoiskach. 

9.  

Festiwal 

Produktu 

Lokalnego 
 

Fotorelacja na stronie 2 

Przeważali wystawcy z produktami 

spożywczymi. Wśród nich spotkaliśmy 

m.in. lokalną masarnię „Swojskie 

Wędliny” z Bronic koło Nałęczowa z 

lokalnymi i tradycyjnymi wędlinami 

nagradzanymi na wielu konkursach 

kulinarnych, Gospodarstwo Slowberry z 

Wojciechowa z przetworami z borówki, 

pszczelarzy z „Pasieki Wędrownej” z 

Bochotnicy koło Nałęczowa, 

„Manufakturę Różaną” z przetworami z 

owoców i płatków róży z Końskowoli, 

przetwórnię rodzinną „Moje Owoce” z 

Klementowic, olejarnię „Skarby Natury” 

z Zabłocia koło Markuszowa czy 

rodzinną piekarnię „Alkierz” ze 

Śniadówki koło Baranowa nad 

Wieprzem z tradycyjnym pieczywem. 

 Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel./fax: 81 50 16 140, www.zielonypierscien.eu 

Podwieczorek na trawie w stylu RETRO –  
lata 20-te lata 30-te  XX wieku w Kośminie 

 

Z kocykiem na trawie i z jedzonkiem 

w wiklinowym koszyku. Stylowo 

ubrane panie i panowie – lata 20-te i 

30-te XX w.  

Organizatorzy i partnerzy imprezy: 

Fundacja „Przyroda-Tradycja-

Ludzie”, Koło Gospodyń Wiejskich w 

Kośminie, Gmina Żyrzyn, 

Stowarzyszenie Ekologiczne „Stawy 

Neptuna” w Kośminie i Lokalna 

Grupa Działania „Zielony Pierścień”. 

Wszystkim osobom zaangażowanym 

w organizację pikniku dziękujemy i 

gratulujemy.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajakiem na Święto Pieczonego Ziemniaka 

 

 

Z Białek Dolnych do Kośmina nad 

Wieprzem popłynęło kajakami 

ponad 40 uczestników w różnym 

wieku – od 1 roku do seniora.  

W regatach kajakowych w Kośminie 

na dystansie około 1 km wzięło 

udział 5 dwuosobowych osad i 

jedna trzyosobowa (z dzieckiem). 

Z relacji uczestników 

dowiedzieliśmy się, że piknik z 

ziemniakiem także był udany. 

Serdecznie dziękujemy im za udział i 

pozdrawiamy. 

Współorganizatorami imprezy byli 

lokalni przedsiębiorcy i organizacje 

pozarządowe: Kemping Zielona 

Dolina,  Nakanu - kajak & survival, 

Wypożyczalnia kajaków i kanu 

"Kajakkamil" 
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