




Produkt lokalny
to wyrób lub usługa, z którymi utożsamiają się mieszkańcy regionu. Jest wizy-
tówką danego terenu czy miejscowości. Wytwarzany jest w sposób niemaso-
wy i z surowców lokalnie dostępnych. 

Co może być produktem lokalnym?
Produktem lokalnym może być:

• potrawy i produkty spożywcze (dżemy, soki, nalewki, sery, wędliny, 
chleby, zioła, potrawy regionalne i inne)

• rękodzieło (wyroby szydełkowe, haft, biżuteria, wyroby z drewna, wi-
traż, obrazy, woreczki zapachowe, zabawki i inne),

• zespoły i stroje ludowe (produkty będące przejawem artystycznych pa-
sji twórców, zakorzenione w tradycji regionów),

• warsztaty rękodzielnicze, twórcze, edukacyjne.

Wszystko to tworzy specyficzną ofertę danego 
regionu i kształtuje patriotyzm lokalny.



Jakie są korzyści z tworzenia 
produktów lokalnych?

• społeczne – to atrakcyjne miejsca, ciekawe zajęcie, realizacja celów ży-
ciowych, wzrost poziomu życia i przywiązania do regionu, aktywizacja  
i integracja mieszkańców,

• ekologiczne - tworzone są z lokalnych i naturalnych zasobów, z posza-
nowaniem środowiska,

• gospodarcze – to nowe firmy, dodatkowe dochody dla mieszkańców, 
podatki dla gminy, rozwój lokalnej gospodarki,

• propagowanie i promocja lokalnej tradycji i kultury.

Cechy wyróżniające produkty lokalne spośród 
lawiny dostępnych dóbr:

• związek z regionem, lokalną kulturą i tradycją,
• przyjazne dla środowiska,
• niepowtarzalny charakter, smak, wygląd, forma,
• tworzenie lokalnych miejsc pracy.



• związek z regionem, lokalną kulturą i tradycją,
• przyjazne dla środowiska,
• niepowtarzalny charakter, smak, wygląd, forma,
• tworzenie lokalnych miejsc pracy.

Metody promocji 
produktów lokalnych:

• rejestracja na Liście Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

• portale internetowe, zakładki na stronach internetowych gmin/miast,
• portale społecznościowe: Facebook, Twitter i inne,
• plakaty, tablice reklamowe, billoardy, bannery,
• tworzenie sieci producentów – wspólna oferta (dostarczanie do skle-

pów, restauracji, szpitali, tworzenie sklepów internetowych, organizacja 
sprzedaży wysyłkowej),

• w gospodarstwach agroturystycznych (pokazy, poczęstunki, poda-
runki wliczone w cenę noclegu),

• dołączenie lub wpisanie produktu do oferty turystycznej (plakietka, 
gadżety),

• jarmarki regionalne, targi ogólnopolskie i międzynarodowe,
• sklepiki lokalne (np. w centrum ruchu turystycznego, informacji tury-

stycznej, gminnym ośrodku kultury),
• stoiska w supermarketach, sklepach, restauracjach (stoiska patronackie, 

gabloty z produktami),
• zestawy prezentów, pamiątki.



Produkty lokalne Pogórza Izerskiego

Spytków – Wioska 
Czarów i Magii 

W ofercie: warsztaty  tworzenia kwiatów 
ze sznurka, zwierzątek z siana, przejazd 
czaro-wozem, gry terenowe, poczęstunek.

Spytkowska gęś 
nadziewana 
naleśnikami 
(wpisana za Listę Produktów 
Tradycyjnych w MRiRW)

Kontakt:
Spytków 31, 59-900 Zgorzelec
tel: 513-058-104
www.spytkow.pl,  
FB: Spytków – Wioska Czarów i Magii



Produkty lokalne Pogórza Izerskiego

Pracownia witraży
W ofercie:
• witraże, 
• warsztaty witrażu, mozaiki  

szklanej, zajęcia plastyczne  
ze szkłem.

Kontakt:
Antoniów 17, 58-512 Stara Kamienica
tel.: 530 567 815, 609 705 557
www.witraze-antoniow.com



Produkty lokalne Pogórza Izerskiego

Pasieka Pszczelarska 
Państwa Piotrowicz 

W ofercie: 
• sprzedaż miodu, figurek woskowych i propolisu,
• warsztaty edukacyjne dla dzieci o życiu i pracy pszczół.

Kontakt:
Osiek Łużycki 26, 59-900 Zgorzelec
tel: 791 735 777



Produkty lokalne Pogórza Izerskiego

Lawenda Na Uboczu
W ofercie:
• lawendowe bukiety i wianki,
• warsztaty wiankowe,
• lawendowe sesje fotograficzne i pikniki.

Kontakt:
Mlądz 15, 59-630 Mirsk
tel. 602 772 306
www.lawendaizerska.com

Kontakt:
Ubocze 249, 59-620 Gryfów Śląski 
tel. 667 310 985
www.facebook.com/lawendanauboczu

Gospodarstwo Rolne
LAWENDA IZERSKA

W ofercie:
• bukiety z różnych odmian lawendy  

(świeże i suszone),
• sadzonki lawendy.



Produkty lokalne Pogórza Izerskiego

Izery Gallery
pracownia mozaiki

W ofercie: warsztaty mozaiki, regionalny design.

Kontakt:
Przecznica 51, 59-630 Mirsk
tel: 605-371-734
www.izerskipotok.pl/kuznia.html

Kontakt:
Kopaniec 71, 58-512 Stara Kamienica
tel. 722 069 019
www.facebook.com/IzeryGalleryKopaniec

Stara Kuźnia
pracownia ceramiczna

W ofercie: warsztaty ceramiczne: lepienie z gliny, nauka pracy na kole garn-
carskim oraz szkliwienie wypalonych prac. Budynek kuźni mieści się na tere-
nie Agroturystyki Izerski Potok.



Produkty lokalne Pogórza Izerskiego

Pracowni Hebel.art
figurki z drewna

W ofercie:
• drewniane figurki zwierząt, wieszaki  

ozdobione motywami zwierząt, 
• drewniane serca, 
• deski do krojenia i drewniane noże do 

smarowania z różnymi motywami.

Kontakt:
Świecie 118, 59-820 Leśna
tel.: 509 238 488
www.facebook.com/hebel.art



Pogórze Izerskie - miejsce 
z klimatem i kraina smaków.

Kontakt:
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic
Spytków 31, 59-900 Zgorzelec
www.spytkow.pl
e-mail: g.legezynska@wp.pl


