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Produkt  lokalny

Lokalna Grupa Działania 
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”
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unia nadwarciańska

Legenda:

Legenda:
Obszar LGD 
Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Obszar LGD 
Stowarzyszenia „Unia Nadwraciańska”

Obszar województwa wielkopolskiego

Obszar Polski
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wstęp

Szanowni Państwo!

 Oddajemy w Państwa ręce folder poświęcony tematyce produktu lokalnego. Folder został wy-
dany z myślą o osobach ceniących sobie unikalne produkty spożywcze, użytkowe oraz usługi, które 
wytwarzane są przez producentów w oparciu o naturalne składniki, własny pomysł i inwencję twór-
czą. Mamy nadzieję, że dzięki naszej publikacji zachęcimy Państwa do bliższego zapoznania się 
produktami i usługami wytwarzanymi często w domowym zaciszu i przy wykorzystaniu lokalnych 
składników.

 Nasz folder przedstawia produkty lokalne wytwarzane na terenie pięciu gmin wchodzących 
w skład LGD Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”: gm. Powidz, gm. Strzałkowo, gm. Słupca, gm. 
Lądek oraz gm. Zagórów.

 Z folderu dowiedzą się Państwo m. in. jak wytwarzany jest dżem z czarnego bzu, twaróg śmie-
tankowy „zawijaczek” czy też  jak wyglądają spotkania z historią w Stanicy Rycerskiej. Ponadto 
w prezentowanej publikacji przedstawiamy szczegółowe informacje odnośnie każdego produktu lub 
usługi zgłoszonego na Konkurs pt. „Produkt lokalny – szansą rozwoju polskiej wsi”.

 Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” kierując się w swych działaniach zasadami zrównowa-
żonego rozwoju obszarów wiejskich oraz tworząc warunki sprzyjające wykorzystaniu ponadprzecięt-
nych walorów m.in. kulturowych obszaru swojego oddziaływania postanowiło upowszechnić wiedzę 
o produkcie lokalnym.

Zapraszam do lektury folderu!!!

Obszar LGD 
Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

W imieniu Zarządu

Andrzej Kin

Prezes Stowarzyszenia
„Unia Nadwarciańska”

Andrzej Kin

Prezes Stowarzyszenia
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Staropolskie Jadło / 
Spotkania z historią w Rycerskiej Stanicy 

 – organizacja stoiska ze staropolskim jadłem, napiwkami, 
przepisami kulinarnymi, warsztatami z zakresu przygoto-
wania tradycyjnych potrwa. 

– zajęcia edukacyjne z zakresu historii, etnografi i i eko-
logii skierowane w szczególności dla dzieci i młodzieży 
połączone z zajęciami rekreacyjnymi (bieg rycerski, jazda 
konna, strzelanie z łuku, ognisko, gry, zabawy edukacyj-
ne). Urozmaiceniem spotkań są wykłady multimedialne 
oraz warsztaty. W ofercie istnieje również możliwość wy-
pożyczenia namiotu o powierzchni 80 m². 

4

Świece z wosku 
pszczelego
– wytwarzane są ręcznie, charakteryzują się oryginal-
nym wyglądem. Ciekawostką jest fakt, iż podczas spa-
lania świece nie wytwarzają dymu, a wydzielany z nich 
eliksir oczyszcza i ujemnie jonizuje powietrze. Do pro-
dukcji świec wykorzystywany jest naturalny wosk 
pszczeli po wcześniejszym wytopieniu i oczyszczeniu. 

Spotkania z historią w Rycerskiej Stanicy 

– organizacja stoiska ze staropolskim jadłem, napiwkami, – organizacja stoiska ze staropolskim jadłem, napiwkami, 
przepisami kulinarnymi, warsztatami z zakresu przygoto-
wania tradycyjnych potrwa. 

– zajęcia edukacyjne z zakresu historii, etnografi i i eko-
logii skierowane w szczególności dla dzieci i młodzieży 
połączone z zajęciami rekreacyjnymi (bieg rycerski, jazda 
konna, strzelanie z łuku, ognisko, gry, zabawy edukacyj-
ne). Urozmaiceniem spotkań są wykłady multimedialne 
oraz warsztaty. W ofercie istnieje również możliwość wy-

Świece z wosku 

Elżbieta Matkowska

ul. I-ego Maja 1, 

62-420 Strzałkowo

tel. (63) 275-04-97

USŁUGA

Krzysztof Stachurski

Korwin, gm. Słupca, 

62-400 Słupca

tel. 691-495-727

www.rycerska-stanica.cba.pl
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– usługa skierowana do ogółu konsumentów. Specjalnością 
organizatora jest tradycyjna kuchnia polska i potrawy z ryb 
podawane w scenerii dziewiętnastowiecznego dworu. Z po-
śród specjalności można zasmakować m.in. pieczonego w całości 
dzika, faszerowanego szczupaka, a także pieczoną gęś czy indyka. 
W ramach świadczonych usług dostarczane są wyłącznie wędliny 
i pieczywa od miejscowych rzemieślników. Na zamówienie kuchnia 
serwuje obiady, kolacje, ciasta własnego wypieku i desery. Firma 
organizuje na życzenie klientów bankiety, grill w parku, ucztę staro-
polską w Grodzie Słowiańskim, spotkania na wyspie czy też kame-
ralne koktajle na katamaranie.

Przystań dla Łodzi na 
rzece Warcie

– usługa kierowana jest do wszystkich miłośników spędzania wol-
nego czasu blisko natury. Marina dysponuje basenem portowym 
i nabrzeżem  do cumowania przy pomostach pływających. Na miejscu moż-
na również skorzystać z prysznica, wc, prądu i czystej wody. Ponadto prze-
widziano wiele ciekawych atrakcji, które nie pozwolą się nudzić nikomu. 

– usługa kierowana jest do wszystkich miłośników spędzania wol-

Marina Ląd

Ląd 137, 62-405 Ląd

tel. (63) 276-30-47

www.marinalad.pl Wśród przyjemności na 
wodzie istnieje moż-
liwość rejsu po rzece 
katamaranem oraz or-
ganizacji spływu kajako-
wego. Dla osób, które 
cenią sobie wypoczynek 
na lądzie udostępniono 
do użytku dwa pełno-
wymiarowe boiska do 
gry w bule, tor łuczni-
czy, miejsce na ognisko 
i grilla. 

USŁUGA

Dwór w Lądzie
„Tradycyjna Kuchnia 

Polska”
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agroturystyka

 
 – naturalny jogurt wytwarzany z kozie-
go mleka z dodatkiem owoców, cukru, 
soku z cytryny. Wszystko z produktów 
z własnego gospodarstwa. 

Barbara Gajowiak

Gospodarstwo Agroturystyczne 

„Ranczo pod brzozami”

Radłowo 1, 62-420 Strzałkowo

tel. 607-944-682

www.ranczopodbrzozami.nspace.pl

– produkt wytwarzany w oparciu o naturalne 
składniki, którego podstawą jest lokalnie rosnący 
bez wraz z dodatkiem soku z jabłka oraz czer-
wonego wina. 

Wianek z siana – produkt wytwarzany z natu-
ralnego siana urozmaicony 
ozdobami i suszonymi kwiata-
mi zbieranymi w okresie wio-
senno – letnim, wzbogacony 
własną inwencją twórczą. 

Gospodarstwo agroturystyczne „Ranczo pod Brzozami” zlokalizowane jest na skraju lasu w bliskim sąsiedztwie Jeziora Powidzkiego. 
Można tutaj w ciszy i spokoju doskonale wypocząć, zobaczyć małą hodowlę koni, nauczyć się jeździć konno pod okiem instruktora oraz 
powozić bryczką – zimą saniami. Na miejscu można powędkować, pogrilować oraz wybrać się na grzybobranie do pobliskiego kompleksu 
leśnego. Właściciele gospodarstwa serdecznie zapraszają na pobyty terminowe: Sylwester, Wielkanoc, zimowiska. Specjalnością, z której 
słynie gospodarstwo są zajęcia w siodle skierowane w szczególności dla najmłodszych, którzy pod okiem wykwalifi kowanego instruktora 
mogą zdobyć niezbędną wiedzą do jazdy konnej. Każda z osób przebywających w gospodarstwie ma szanse skosztować specjałów wytwa-
rzanych z naturalnych składników

Dżem z czarnego bzu

Jogurt 
z koziego mleka
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agroturystyka

Żurek
– to produkt wytwarzany 
wg własnej receptury 
z wykorzystaniem m.in. 
wędliny, boczku, cebu-
li, czosnku, majeranku, 
wody, maślanki, śmieta-
ny oraz cytryny.

– jest to ciasto o niepowtarzalnym smaku, do wypieku 
którego wykorzystywany jest niespotykany u innych 
producentów dżem i śmietana.

Małgorzata Hejna, 

Polanowo 10, 62-430 Powidz 

tel. kom. 510-384-491 

www.agroturystka.auto.pl 

Gospodarstwo agroturystyczne Państwa Hejnów znajduje się na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego w bliskiej odległości 
od Jeziora Powidzkiego oraz lasów bogatych w grzyby. Każda osoba ceniąca sobie ciszę i spokój znajdzie właśnie tutaj swoje 
upragnione miejsce wypoczynku. Właściciele gospodarstwa zapewniają osobom lubiącym aktywnie spędzać swój wolny czas nad 
wodą wypożyczenie rowerku wodnego, łódki i pontonu. Pokoje do wynajęcia przygotowane są na wysokim poziomie zapewniającym 
komfort zakwaterowania. Goście przebywajacy w gospodarstwie mają zapewnione m.in 2 łazienki, kuchnię z pełnym wyposażeniem, 
miejsce na ognisko, a także parking zamknięty.

Sernik „Palce lizać”
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Chleb Zwykły 
Strzałkowski
– produkt wytwarzany jest na natu-
ralnym zakwasie z mąki żytniej i we-
dług tradycyjnej własnej receptury. 
Cały proces narabiania i formowa-
nia kęsów ciasta odbywa się ręcz-
nie, a chleb pieczony jest w trady-
cyjnym piecu węglowym.  Produkt 
dostępny jest na terenie gm. Strzał-
kowo, gm. Słupca, gm. Ostrowite, 
gm. Lądek oraz gm. Powidz.

Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska”

ul. Dworcowa 1, 
62-420 Strzałkowo
tel. (63) 275-06-40

www.gs-strzalkowo.pl

Pyłek pszczeli
-  produkt charakteryzuje się kolo-
rowym wyglądem, posiada bogaty 
skład chemiczny. Szczególnie pole-
cany jest ze względu na właściwo-
ści odżywcze i terapeutyczne oraz 
wzmacnia organizm i korzystnie 
wpływa na przemianę materii u czło-
wieka. Pyłek produkowany jest przez 
pszczoły z kwiatów roślin w okresie 
wiosny i lata. 

8

 – produkt charakteryzuje się jasną 
barwą od białej do kremowej. Bardzo 
szybko krystalizuje się, tworząc biały 
smalcowaty krupiec. Miód produkowa-
ny jest przez pszczoły z kwiatów rzepa-
ku na terenie Gminy Strzałkowo.  

Elżbieta Matkowska

ul. I-ego Maja 1, 

62-420 Strzałkowo

tel. (63) 275-04-97

produkt spożywczy

Miód 
rzepakowy



9

– produkt wytwarzany w oparciu o własną re-
cepturę z wykorzystaniem składników pozy-
skanych od miejscowych gospodarzy rolnych. 
Produkcja odbywa się metodą tradycyjną na 
naturalnym zakwasie bez dodatku polepsza-
czy i konserwantów, wypiekany w piecach ce-
ramicznych „na żywym ogniu”. Produkt dostęp-
ny w sieci własnych sklepów oraz wybranych 
sklepach innych podmiotów.

Chleb żytni „Wojewody” Gminna Spółdzielnia 

„Samopomoc Chłopska”

ul. Pyzderska 44, 

62-406 Lądek 

tel. (63) 276-35-35

Twaróg śmietankowy 
„Zawijaczek”

 – produkt jest wytwarzany z wysokiej jakości surow-
ca, który zgodny jest z wymaganiami stawianymi 
przez WE. Mleko surowe do produkcji twarogu śmie-
tankowego jest pasteryzowane a następnie schła-
dzane do odpowiednio niskiej temperatury zaszcze-
piania starannie dobraną szczepionką mleczarską. 
Długi czas koagulacji, staranna obróbka skrzepu 
sprawiają, że otrzymujemy twaróg śmietankowy 
o szczególnych walorach smakowych i zapacho-
wych, o wyjątkowo mazistej, jednolitej strukturze 
i konsystencji. Twaróg zawijany jest w folię lamino-
waną o masie od 300 do 350 g. Produkt dostępny 
jest na terenie całej Wielkopolski.

Spółdzielnia Mleczarska 

Udziałowców

ul. Gen. Sikorskiego 28, 

62-420 Strzałkowo

tel. (63) 275-00-27

www.smu.com.pl

produkt spożywczy
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Wędzona sielawa
 – ryba wędzona metodą tradycyjną przy 
użyciu drewna olchowego oraz soli kamien-
nej. Produkt wytwarzany na zamówienie.  

Henryka Rurek

ul. Baldwina 7, 

62-430 Powidz

tel. 507-046-685

– wyselekcjonowany półstały tłuszcz jadalny pochodzenia 
zwierzęcego otrzymywany ze słoniny wieprza. Do wyrobu 
smalcu wg własnej receptury używa się słoniny, przypraw, 
warzyw i owoców. Produkt wyróżnia się oryginalnym, 
niepowtarzalnym smakiem

– staropolska potrawa z kwaszonej kapusty 
duszonej wraz z dużą ilością różnorodnego 
mięsa. Wytwarzany wg dawnej receptury 
z użyciem m.in. owoców, miodu, ziół i przy-
praw. 

Krzysztof Stachurski
Korwin, gm. Słupca, 62-400 Słupcatel. 691-495-727

www.rycerska-stanica.cba.pl

produkt spożywczy

– ryba wędzona  metodą tradycyjną przy 
użyciu drewna olchowego oraz soli kamien-
nej. 

– ryba wędzona  metodą tradycyjną przy 
Wędzony węgorz

Wykwintne sadło 
(smalec)

Bigos rycerski
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– są wytwarzane z naturalnej wikliny pozyski-
wanej z własnego gospodarstwa. Do sztanda-
rowych produktów, które oferuje Pan Hieronim 
należą: zwiklinowany kangur oraz kosz na 
kwiaty. Wszystkie wyroby z wikliny są realizo-
wane na zamówienie po wcześniejszym kwon-
takcie z producentem.

Wyroby z wikliny

Hieronim Franczak
Produkcja Wyrobów i Ozdób 

Wikliniarskich
Nowa Wieś 14, 62-410 Zagórów

tel. (63) 276-22-80

– produkty wytwarzane są za 
pomocą haftu na cienkim płótnie 
lnianym potrójną muliną.

– produkt wytwarzany jest ręcznie 
na płótnie cieniutką nicią, atła-
skiem lub cienkim kordonkiem.

Krystyna Miczyńska

ul. Strzałkowska 13,

62-430 Powidz

tel. (63) 277-61-83

produkt użytkowy

Wyroby haftem 
Richelieu

Snutki 
wielkopolskie
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– jest to stojąca, kolorowa półka drewnia-
na do pokoju dziecięcego lub przedszkola. 
Produkt wytwarzany jest o własny pomysł 
technologiczny, a farby użyte do malowa-
nia posiadają atest. 

– wazony i misy wykonywa-
ne są z czerwonej gliny po-
kryte transparentnym szkli-
wem.  Produkcja ceramiki 
polega na ręcznym formo-
waniu wyrobów ceramicz-
nych, wypalaniu w piecu 
w temperaturze 800 ˚C 
oraz na szkliwieniu i dal-
szym wypalaniu w tempe-
raturze 1140 ˚C. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz

Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Warsztat Terapii Zajęciowej

Michalinów Oleśnicki 1, 62-410 Zagórów 

tel. (63) 276-11-08

e-mail: zk.zagorow@psouu.org.pl

Ceramika 
użytkowa

na do pokoju dziecięcego lub przedszkola. 
Produkt wytwarzany jest o własny pomysł 
technologiczny, a farby użyte do malowa-
nia posiadają atest. 

– wykonywane są ręcznie metodą szydełko-
wą. Każdy z produktów jest niepowtarzalny 
i z pewnością może stać ozdobą domu każ-
dego z nas.

Aniela Reszelewska

ul. Witkowska 3, 

62-430 Powidz

tel. (63) 277-62-62

produkt użytkowy

Półka 
drewniana

Serwetki i koronki
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– mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla brojlerów 
kurzych. Wytwarzane są trzy rodzaje mieszanki: 
STARTER – do 3 tygodni życia, GROWER – od 4 do 
6 tygodnia życia oraz FINISZER na ostatni tydzień 
tuczu brojlerów. Do produkcji mieszanki używane są 
zboża paszowe produkcji lokalnej, olej, śruta sojowa 
oraz dodatki witaminowo – mineralne. Produkt do-
stępny jest na obszarze całej Wielkopolski.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”ul. Dworcowa 1, 62-420 Strzałkowotel. (63) 275-06-40www.gs-strzalkowo.pl

produkt użytkowy

Brojler Strzałkowski
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przydatne adresy

Lokalna Grupa Działania 
STOWARZYSZENIE: 

Unia Nadwarciańska”
ul. Poznańska 15 A, 

62-400 Słupca
tel. (63) 241 00 73

www.unianadwarcianska.pl

URZĘDY:
Starostwo Powiatowe 

w Słupcy
ul. Poznańska 20, 

62-400 Słupca
tel. (63) 275 86 00 

www.powiat.islupca.pl

Urząd Gminy w Słupcy
ul. Sienkiewicza 16, 

62-400 Słupca
tel. (63) 274 36 76

www.gmina.slupca.pl

Urząd Miasta i Gminy 
w Zagórowie

ul. Kościelna 4, 
62-410 Zagórów

tel. (63) 274 88 01
www.zagorow.pl

Urząd Gminy w Strzałkowie
Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 

62-420 Strzałkowo
tel. (63) 275 06 19
www.strzalkowo.pl

Urząd Gminy w Powidzu
ul. 29 Grudnia 24, 

62-430 Powidz
tel. (63) 277 62 72

www.powidz.pl

Urząd Gminy w Lądku
ul. Rynek 26, 
62-406 Lądek

tel. (63) 276 35 12
www.gmina-ladek.pl

Gospodarstwa 
Agroturystyczne 

Gmina Słupca:
Michalina Jarzyńska „U Michaliny”                                                                                                                                       

Kochowo 16 A, 62-402 Ostrowite                                                                                                                                  
tel. (63) 276 60 71, tel. kom. 663 485 685                                                                                                                         

e-mail: umichaliny@op.pl
www.wakacje.agro.pl/wielkoplskawsch

Iwona i Stanisław Rajkowscy „AGRO-RAJ”
Niezgoda 27, 62-402 Ostrowite

tel. (63) 248 86 41, tel. kom. 602 408 739
www.agroraj.eu

Gmina Zagórów:
Małgorzata i Andrzej Fajkowscy 

“Pod Lipami”                                                                                                                                  
Stawisko 1, 62-410 Zagórów

tel. (63) 276 26 64, tel. kom. 603 053 208
www.wakacje.agro.pl/wielkoplskawsch

Wanda Rydlichowska „Padok” 
Szetlewek 37, 62-410 Zagórów

tel. (63) 276 28 96, tel. kom. 608 689 431
www.wakacje.agro.pl/wielkopolskawsch

Małgorzata i Dariusz Mirowscy 
ul. Słupecka 9, 62-410 Zagórów

tel. 505 960 885
e-mail: mirowscy1@interia.pl

Gmina Powidz
Janusz Bocheński                                                                                                                  

Wybudowanie 13, 62-430 Powidz
tel. (63) 276 01 08, tel. kom. 606 641 325

www.wakacjepowidz.pl
Maria i Bogdan Piotrowscy

ul. Park Powstańców Wlkp. 24, 
62-430 Powidz

tel. kom. 662 276 297
www.wakacje.agro.pl/wielkopolskawsch

Roman i Małgorzata Morzyńscy
ul. Jeziorna 6, 62-430 Powidz

tel. (63) 277 63 33
www.noclegiwpowidzu.pl
Sławomir Przychodzki                                                                                                                

ul. Kolejowa 28, 62-430 Powidz
tel. (63) 277 61 34

e-mail: przychodzkis@o2.pl
Ewa i Marian Choryan

ul. Park Powstańców Wlkp. 5, 
62-430 Powidz

tel. (63) 277 62 56
e-mail: marianiewa@wp.pl

www.wakacje.agro.pl/wielkopolskawsch

Emilia i Marek Nawroccy
ul. 29 Grudnia 47, 62-430 Powidz

tel. (63) 277 63 17, tel. kom. 609 365 722                                                                                                                          
www.nawroccy.republika.pl

Romuald Cieślewicz „Leśna Polana” 
Anastazewo 28 A, 62-436 Orchowo

tel. (63) 276 03 16, tel. kom. 667 727 948
www.wakacje.agro.pl/wielkopolskawsch                                                                     

www.reges.pl/lesnapolana.htm

Włodzimierz Białas 
Anastazewo 33, 62-436 Orchowo                                                                                                                                   

tel. kom. 601 744 414                                                                                                                     
www.anastazewo.pa.pl

Małgorzata Hejna                                                                                                                                            
      Polanowo 10, 62-430 Powidz                                                                                                                                 

tel. 510 384 491                                                                                                                            
www.agroturystyka.auto.pl

Halina i Piotr Pankros „Pod Palmą” 
Przybrodzin 6, 62-430 Powidz 

tel. (63) 276 01 02, tel. kom. 782 377 035                                                                                                 
www.pankros.prv.pl

Gmina Strzałkowo
Barbara i Jacek Gajowiak 
„Ranczo pod brzozami”                                                                                                                                        

Radłowo 1, 62-420 Strzałkowo
tel. kom. 607 944 682

www.ranczopodbrzozami.nspace.pl
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Wydawca
LGD Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”

ul. Poznańska 15 A
62-400 Słupca

tel./fax (63) 241 00 73
biuro@unianadwarcianska.pl
www.unianadwarcianska.pl

Tekst
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, 

Marcin Pietrzykowski

Zdjęcia
Archiwum Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, 

„Leon Studio” Dariusz Sobczak

Projekt grafi czny
„Leon Studio” Dariusz Sobczak

unia nadwarciańska

Klasztor w Lądzie
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