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Szanowni Państwo

 Swoje chwalimy, bo cudze znamy i wiemy, że nasze jest lepsze bądź równie dobre. Ta parafraza słów 

Stanisława Jachowicza, była motywacją, która przekonała nas do stworzenia Katalogu Pereł Lokalnych.

 Oddajemy w Państwa ręce kolejną, piątą już, edycję tej publikacji. Mamy nadzieję, że również obecne 

wydanie będzie ciekawą lekturą dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać walory naszego obszaru. W katalogu 

tradycyjnie prezentujemy jego ogromne bogactwo zawarte w niezwykle różnorodnych, lokalnych produktach. 

 W publikacji umieściliśmy m.in. przepyszne miody, syropy, nalewki oraz unikalne lawendowe dżemy. 

Na kartach katalogu staraliśmy się atrakcyjnie pokazać niepowtarzalne owoce pracy lokalnych wytwórców, 

rzemieślników i artystów.                                    

 Każdy ujęty w katalogu  produkt ma swoją unikalną i często fascynującą historię. Wiele z nich powstało 

dzięki wspaniałym recepturom i przepisom, przekazywanym z pokolenia na pokolenie.  Uważamy, że warto je 

szerzej prezentować zarówno mieszkańcom regionu, jak i turystom odwiedzającym gościnną Ziemię Strzelińską. 

Zachęcając wszystkich do lektury mamy świadomość, jak wiele pereł z naszego regionu pozostało jeszcze do 

odkrycia. I tu zadanie dla nas wszystkich… Otwórzmy oczy szeroko i podziwiajmy, bo piękno bardzo często jest 

wyjątkowo blisko nas.

 Przyjemnej lektury i wielu zachwytów! 

Obszar działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik

Borów

Wiązów

Przeworno

Kondratowice

Strzelin
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Jarmark 2010
Kategoria „Natura”
Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Państwa Derejczyk 
z Michałowic - hodowla anturium 
Stanisław Kwarciński  „Strzelińska nalewka”

Kategoria „Artykuł spożywczy
Zofia i  Paweł Krzyżanowscy „Prawdziwy chleb” 
Joanna Kwarcińska  „Jeżynowy miód pitny”

Kategoria „Gastronomia”
Małgorzata Oszustowicz i Danuta Szczepańska „Gołąbki ziemniaczane”
Restauracja Sezam „Szynka w chlebie”

Wyróżnienia
Koło Gospodyń Wiejskich z Zielenic 
Koło Gospodyń Wiejskich z Kuropatnika

Kategoria „Rzemiosło i rękodzieło”
Katarzyna Sobocka „Miedziana biżuteria artystyczna”
Lidia i Marcin Wichilińscy - Autorska Pracownia Szkła Unikatowego  

Wyróżnienia
Zakład Aktywności Zawodowej „Celestyn” 
Jakub Jakubowski „Metaloplastyka” 

Kategoria „Słowo pisane, śpiewane i taniec”
Wojciech Bałwako
Arkadiusz Halama i Paulina Maciejewska

Wyróżnienie
Agnieszka Gwara
Grupa taneczna „VIP’S”
Kategoria „Usługi turystyczne”
„Dom na Wzgórzu” z Białego Kościoła Jadwiga i Eugeniusz Dubaniowscy
Eko –Agroturystyka „MŁYN” w Witowicach Monika i Arkadiusz Drulis

Nagroda Publiczności 
Arkadiusz Halama i Paulina Maciejewska

Jarmark 2011
Kategoria „Artyści”
Mirosława Szychowiak - tomik poezji „Jeszcze się tu pokręcę” 
i Tomasz Duszyński - książka „Staszek i straszliwie pomocna szafa” 

Kategoria „Najlepszy artykuł spożywczy”
Mariola i Marek Michniewicz  „Udziec wieprzowy na zimno” 
Mariola i Marek Michniewicz  „Korona schabowa na zimno” 

Kategoria „Gastronomia”
Małgorzata Oszustowicz i Danuta Szczepańska 
„Pieróg Babci Zosi z czerwonym barszczem” 
Adam i Barbara Babiak, Restauracja „Strzelec”  
„Zupa Germańska z klopsikami” 

Kategoria „Rzemiosło i rękodzieło” 
Elżbieta Janczak-Wałaszek „Psy z ceramiki” 
Lidia Stanek-Wichlińska i Marcin Wichliński, Autorska Pracownia Szkła 
Unikatowego  „Szklana patera w kształcie liścia” 

Kategoria „Atrakcja turystyczna regionu”  
Piknik Rycerski na Gromniku - Gmina Przeworno

Wyróżnienie
„Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca i św. Antoniego” 
w Borku Strzelińskim - Gmina Borów

Nagroda  publiczności 
Andrzej Pawleta i Wspólnicy, Piekarnia „Jędruś” 
z Łojowic  „Sernik Bezowy”

Wyróżnienie
Robert Muszyński - Piekarnia „Muszyński” ze Szczawina 
za „Chleb żytni z żurawiną” 

Nagroda specjalna Jarmarku
Mirosława Szychowiak za całokształt pracy artystycznej

Jarmark 2012  
Kategoria „Atrakcyjne miejsce letniego wypoczynku”
Monika Drulis - Eko Agro Turystyka - „Młyn Jana” 
Maciej Góral - Gospodarstwo Agroturystyczne „Sady Błotnica” 

Kategoria „Gastronomia”
Małgorzata Oszustowicz i Danuta Szczepańska  
„Ziemniaczano-serowy przysmak Babci Ani”
Anna Jankowska  „Kociołek skrzętnej gospodyni”

Kategoria „Koła Gospodyń Wiejskich”
Koło Gospodyń Wiejskich w Jutrzynie 
Koło Gospodyń Wiejskich w Kuropatniku

Kategoria „Produkt Spożywczy”
Anna Choina z Jutrzyny „Konfitura z rabarbaru z płatkami bzu”
Pasieka Wędrowna, Andrzej Gryglak - miód pitny „Dwójniak Grodzki”

Kategoria „Rzemiosło i rękodzieło”
Zakład Aktywności Zawodowej „Celestyn” „Patera ceramiczna duża”
Galeria Cufer, Katarzyna i Piotr Soboccy  - Miedziana kolia „Zielonooki”

Kategoria „Wokaliści”
Malwina Pierożek
Jagoda Kaput

Kategoria „Nagroda Publiczności”
Piekarnia „Muszyński” -  „Ciasto Truskawkowe”

Jarmark 2013
Kategoria „Rzemiosło i rękodzieło”                                                                                                                    
Monika Worsztynowicz i Justyna Kohman (pracownia ceramiki artystycz-
nej „Iminur Desing”)  - zestaw ceramiki artystycznej „Droga Mleczna”

Kategoria „Gastronomia i Produkt Spożywczy”
Władysław Białkowski  - „Babciny Pieróg” 

Kategoria  „Gospodarstwo agroturystyczne”                                                                                                                
Ola i Maciej Góralowie – „Sady Błotnica”

Kategoria „Koło Gospodyń Wiejskich”                                                                                                                      
Koło Gospodyń Wiejskich  Jutrzyna. 

Kategoria „Nagroda publiczności”                                                                                                                           
Anna Krukowska - ręcznie wykonana biżuteria

Jarmark 2014
Kategoria „Gastronomia i produkt spożywczy”                   
„Masarnia 3xM” Mariola i Marek Michniewicz – „Boczek rolowany”                                                   

Wyróżnienie                                                                                                                                         
Piekarnia Muszyński „Chleb czystoziarnisty”                                                                                                      

Kategoria „Atrakcyjne miejsce wypoczynku” 
Aquapark Granit w Strzelinie

Wyróżnienie   
Agroturystyka Ola i Maciej Góral „Sady Błotnica” oraz Łowisko Strachów                                                                                                                

Kategoria „Koło Gospodyń Wiejskich”
Koło Gospodyń Wiejskich z Gościęcic 

Wyróżnienie                                                                                                                                      
Koło Gospodyń Wiejskich w Kuropatniku                                                                                                                 
Koło Gospodyń Wiejskich w Borowie

Kategoria „Rzemiosło i rękodzieło”                  
Anna Jankowska - Komplet ślubny (sukienka + parasolka)                                                                  

Wyróżnienie                         
Jakub Jakubowski  -  „Wypoczynek metalowy”                                                                                     

Kategoria „Restauratorzy - ex aequo Hotel „Maria” oraz Hacjenda 
„Dolina żab” Dębniki

Wyróżnienie
Pizzeria „U Buka”

Nagroda publiczności
Patrycja Żychlińska - naszyjnik zrobiony metodą sutasz zdobiony kryształ-
kami swarovskiego (nazwa naszyjnika „Królowa Śniegu”)

Laureaci Jarmarku Produktu Lokalnego
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Twórczość własna

Adam Zając

Produkty decoupage. Produkty z drewna zdobione ręcznie.

57-100 Strzelin, Karszów tel. 721 205 826

Twórczość własna

Irena Bober

Ozdoby choinkowe, czapki, szaliki wykonywane ręcznie na szydełku. 
Usługi krawieckie na maszynie owerlock. 

57-130 Przeworno , tel. 695 006 803 

Twórczość własna

Agnieszka Buda

Biżuteria z koralików wykonywana metodą beadingu – bransoletki, naszyjniki, kolczy-
ki i zawieszki.

57-130 Przeworno, Miłocice  

Twórczość własna

Beata Kuder

 Ozdoby choinkowe i wielkanocne. Jajka wielkanocne owijane wstążeczką. Bombki 
owijane i na szydełku. Wykonywane na szydełku aniołki i śnieżynki. Kwiaty storczyki 
wykonywane z rajstop.

57-130 Przeworno, tel. 663 350 135 

Tradycja, kultura, rękodzieło 
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Twórczość własna

Patrycja Żychlińska

Biżuteria sutasz, haft koralikowy, ozdoby do włosów.
Biżuteria Sutasz - wykonywane techniką sutasz kolczyki, bransoletki, kolie.
Haft koralikowy – kolie wykonywane techniką beadingu – metodą szydełkowo- 
koralikową.
Ozdoby do włosów – spinki, gumki, opaski robione metodą kanzashi.

57-100 Strzelin, tel. 783 822 287 

Twórczość własna

Ewa Szostek

Kolia beadingowa – wykonana metodą beaded crochet z drobnych koralików 
z wykorzystaniem czeskich TWINS.
Naszyjnik beaded crochet wykonany metodą beaded crochet z drobnych koralików.

57-100 Strzelin, Nowolesie, e-mail: niuniamala1@op.pl, 
www.bizu-ewa.blogspot.com 

Twórczość własna

Artur Białkowski

„Szkic ołówkiem”. Odręczne szkicowanie ołówkiem na papierze.

57-100 Strzelin, Gościęcice, e-mail: bialy227@gmail.com

Twórczość własna

Maria Pietrycha PHU Marynia

Biżuteria wykonana własnoręcznie z użyciem ceramiki, kolorowego drewna, kamieni, 
sznurka, rzemienia oraz innych elementów.

57-160 Borów, Opatowice 12, tel. 604 781 770 

Tradycja, kultura, rękodzieło 
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Florystyka artystyczna

Grzegorz Napiórkowski

Zakładanie i projektowanie ogrodów. Florystyka artystyczna. Zakładanie, projektowa-
nie i pielęgnacja terenów zielonych.

57-120 Wiązów, Witowice, tel. 791 496 733

Moulin Vert – młyn z Ekowyplotów

Gminna Biblioteka Publiczna Wiązów
Zielony wiatrak – Moulin Vert to wielkoformatowa (2,5 m wielkości) praca powstała 
w 100% z makulatury. Pracowała przy niej grupa  plecionkarzy, pod nazwą Eko 
wyploty, działająca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiązowie. Do realizacji użyto 
ponad pięć tysięcy papierowych rurek. W wiązowskiej pracowni powstają różnorodne 
przedmioty dekoracyjne i użytkowe, od drobiazgów po rzeczy imponujących 
rozmiarów – torby, kosze, zegary, ozdoby okolicznościowe itp. Wszystkie wyplatane 
z papieru i zdobione ręcznie. 

57-120 Wiązów, Plac Wolności 22, tel. 71 393 11 57  

Twórczość własna

Stanisława Janiszewska

Eko – wyploty. Sowa wykonana z wikliny papierowej.

57-120 Wiązow,  facebook: wiklina papierowa 

Twórczość własna

Anna Jankowska

Rękodzieło – szydełkowanie - sukienka ślubna z parasolką.
Prezentowana przez modelkę sukienka ślubna z parasolką wykonana jest szydełkiem 
z polskiego kordonka, ozdobiona delikatnymi koralikami i satynowymi różyczkami.

57-100 Strzelin, Gościęcice  

Tradycja, kultura, rękodzieło 

Stanisława Janiszewska

Eko – wyploty. Sowa wykonana z wikliny papierowej.

57-120 Wiązow,  facebook: wiklina papierowa 
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Twórczość własna

Bartłomiej Kałasz KAMIENNE INSPIRACJE

Donice kamienne wykonywane z naturalnego kamienia, ogrodzenia kamienne, grille, 
skalniaki.

57-100 Strzelin, Biały Kościół, tel. 609 168 430, 
www.kamienneinspiracje.pl, e-mail: kamienne.inspiracje@gmail.com

Metaloplastyka

Jakub Jakubowski 

Fotele, stolik, żyrandole, krzesła. Bramy, furtki, przęsła, ogrodzenia. Wyroby są 
wykonane przez wytłoczenie metalu, cynkowanie oraz malowanie.

57-160 Borek Strzeliński, tel. 697 616 155 

Twórczość własna

Mariusz Grabowicz

Grzybki z kamienia. Własnoręcznie wykonana ozdoba do ogrodu.

57-100 Strzelin, Kuropatnik, tel. 603 811 473 

Twórczość własna

Teresa Bollweg - Maciąg

Rękodzieło – Frywolitka – serwetka wykonana na igle starą techniką dworską 
(Koronka Dworska), najstarszą techniką wykonywania koronek.

57-100 Strzelin, Kuropatnik, Kaczerki 40  

Tradycja, kultura, rękodzieło 
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Twórczość własna

Barbara Smarczewska

Wykonuję prace szydełkowe, a także za pomocą drutów: swetry, bluzki, spódnice, 
poncza, haft irlandzki, koronki oraz rożne części ubrań: kołnierzyki, kapelusze, 
kapcie, bolerka, swetry, szale, chusty, ozdoby do domu, szarfy, torebki, kamizelki, 
narzutki na ramiona, abażury. Robię też bransoletki koralikowe na szydełku oraz 
inne wyroby koralikowe. Opanowałam haft koralikowy, tworzę obrazy koralikowe oraz 
łączę koraliki z kordonkami.

57-100 Strzelin, www.handshop.com.pl

Twórczość własna

Zakład Aktywności Zawodowej „Celestyn” 

Anioły ceramiczne, płaskorzeźby ceramiczne.
Anioły wykonane z fajansu, szkliwione, o różnej wysokości, pełne jak i ażurowe pod 
świeczkę tea light. 
Płaskorzeźby do powieszenia na ścianie wykonane z gliny szamotowej, przedstawia-
jące prace znanych artystów sztuki jak i płaskorzeźby o wolnej tematyce. Wypalane 
w temp. 1200°C.

57-100 Strzelin, Mikoszów, 9A, tel. 71 392 46 78  

Wyroby piekarskie 

Jędruś - Andrzej Pawleta i Wspólnicy Sp.J.

Wyroby piekarskie oraz ciastkarskie. Szeroki wybór pieczywa i ciastek, m.in. chleb 
marchewkowy, chleb bawarski, chleb mieszany, chleb barokowy, bułki pszenne, gra-
hamki i żytnie. Drożdżówki, pączki, koperty francuskie oraz strucle drożdżowe.

57-120 Wiązów, Łojowice 5, tel. 71 393 00 95

Dziennikarz i pisarz

Tomasz Duszyński

Książka dla dzieci „Tuzin zajęcy na 12 miesięcy” – wierszyki dla dzieci. Nauka 
poprzez zabawę.
Tuzin zajęcy na dwanaście miesięcy? Przemiłe futrzaki zabiorą cię w podróż przez 
wszystkie, kolorowe pory roku. Te wierszyki bawią i uczą. Książeczka pełna zabawnych 
ilustracji! Poznaj 12 zajęcy i dowiedz się, co robią w każdy, z dwunastu miesięcy. 
Uwaga! Nad futrzastymi bohaterami tych wierszyków trudno jest zapanować! Figle 
i psoty? Kto nie ma na nie ochoty?
Wydawnictwo Paperback – książki dla młodzieży i książki science fiction.

57-100 Strzelin, www.paperback.pl  

Tradycja, kultura, rękodzieło / Artykuły spożywcze i gastronomia
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Syrop z liści mięty

Eugenia Franczyk

Syrop wykonany według rodzinnej receptury na bazie liści mięty, cukru i cytryny.

57-100 Strzelin, Kazanów

Miód pitny jeżynowy na miodzie gryczanym

Stanisław Kwarciński

Miód pozyskiwany z własnej pasieki a owoce z ogrodu oraz lasu. Wszystko 
połączone w odpowiednich proporcjach daje niepowtarzalny smak.

57-100 Strzelin, Kazanów  

Pasta z dzikiej róży 

Joanna Kwarcińska 

Pasta z dzikiej róży. W skład wchodzi dzika róża zbierana w lesie, cukier oraz cytry-
na. Doskonale nadaje się jako dodatek do ciast i innych dań kulinarnych. Rewela-
cyjna bomba witaminowa

.

57-100 Strzelin, Kazanów 49, tel. 71 394 75 94  

Miód pszczeli 

Jerzy Korczyński 

Miód pszczeli z własnej pasieki.

57-100 Strzelin, e-mail: ela-korczynska@wp.pl

Artykuły spożywcze i gastronomia
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Miody

Andrzej Gryglak

Miód z propolisem. Miód wielokwiatowy zmieszany z nalewką spirytusową z propolisu. 
Produkt leczniczy w bólach i zapaleniach gardła, brzucha. Posiada właściwości 
antybiotyczne.

57-100 Strzelin, ul. Brzegowa 20, tel. 71 793 38 698

Nalewka z porzeczko – agrestem

Grażyna Gryglak

Nalewka na owocach porzeczko–agrestu wzbogacanych miodem i cukrem. 

57-100 Strzelin, ul. Brzegowa 20, tel. 71 793 38 698

Ciasta i dżemy

Vladimira Horodyska

Domowe ciasta na zamówienie. Pyszne dżemy, które zimą przygotowujemy z owoców 
egzotycznych

57-100 Strzelin, tel. 785 265 454, www.dzemywladzia.pl

Dżem wiśniowy z nutą lawendy

Justyna Żygadło

Naturalny, sporządzony   z wiśni  z przydomowego sadu doprawionych  wysokiej 
jakości kwiatem lawendy z własnej plantacji /uprawę prowadzimy bez użycia 
pestycydów/.  Dżem wiśniowy wykonany jest metodą tradycyjną, wzbogacony został 
nutą  lawendy, której piękny słodki zapach i smak z lekko cytrusowo- kwiatową nutką 
aromatyzuje wykwintną kwaśną wiśnię. Ze względu na korzystny wpływ lawendy na 
układ pokarmowy i nerwowy, specjał ten oprócz walorów smakowych, wprowadzi 
każdego w doskonały nastrój i ułatwi uzyskanie harmonii i spokoju.
Lawenda. 
Sadzonki, bukiety z lawendy świeżej i suszonej, susz lawendowy, wrzeciona, wianki, 
koszyczki z lawendą.   

57-160 Borów, Opatowice 1B, www.lawenda.edu.pl, tel. 884 651 091 

Artykuły spożywcze i gastronomia
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Prosiak po anielsku

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Sołectwa Gościęcice

Prosiak po anielsku
Po odpowiednim zapeklowaniu i natarciu ziołami prosię jest faszerowane po czym 
pieczone w piecu chlebowym. 

57-100 Strzelin, Gościęcice 99, tel. 71 39 49 006 

Sagan pyszności

Władysław Białkowski i Danuta Białkowska

Sagan pyszności Powiatu Strzelińskiego. Duszone warzywa z dodatkiem 
kabanosów polane sosem czosnkowym. 

Chleb z dynią. Kresowy chleb na zakwasie. Chleb z dodatkiem dyni wypiekany 
w tradycyjny sposób w piecu chlebowym opalanym drzewem.

57-100 Strzelin, Gościęcice 101, tel. 71 394 91 38, e-mail:bialy227@gmail.com

Miody pszczele

Jan Branicki

Miód wielokwiatowy, akacjowy, rzepakowy, lipowy, spadziowy, nawłociowy, 
wrzosowy, pyłek kwiatowy, propolis.
Naturalne miody kwiatowe i spadziowe. Bardzo aromatyczne z okolic leśnych. 
Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich.

57-130 Przeworno, Sarby  

Chleb czystoziarnisty

Piekarnia „Muszyński” sp.j.  
Iwona Muszyńska, Robert Muszyński
Chleb czystoziarnisty to wyjątkowy produkt zmieniający wizerunek pieczywa. Chleb 
bez drożdży, bez mąki, wolny od GMO. Składa się z samych ziaren oraz substancji 
łączącej, którą jest miód. Zawiera większą ilość błonnika pokarmowego, białka, 
kwasów tłuszczowych nienasyconych i wielonienasyconych. Posiada minimalną ilość 
cukrów, co daje w rezultacie niski indeks glikemiczny produktu. Starannie dobrane 
ziarna dają wyśmienity i oryginalny smak.

57-100 Strzelin, Szczawin, al. Lipowa 6, tel. 694 496 201

Artykuły spożywcze i gastronomia
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Ketchup

Beata Długosz

Ketchup zrobiony na bazie pomidorów, papryki i ananasa, dzięki któremu w całości 
smakuje wyśmienicie.

57-130 Przeworno, Sarby 62 tel. 500 382 123

Boczek

Masarnia 3xM Mariola i Marek Michniewicz

Boczek rolowany- faszerowany. Swojski boczek faszerowany mieloną łopatką, którą 
była owinięta polędwiczka wieprzowa.

57-160 Borów, Ludów Śląski 88a, tel. 691 699 677

Przetwory, ciasta

Koło Gospodyń Wiejskich Gościęcice

Przetwory, miody, ciasta, wyroby szydełkowe, rękodzieło różne.

57-100Strzelin, Gościęcice, tel. 603 425 370

Karczoch uprawiany w Kuropatniku

Koło Gospodyń Wiejskich Kuropatnik

Karczoch uprawiany w ogrodzie w Kuropatniku.
Panie wykonują również rękodzieło na zajęciach wtorkowych w bibliotece szkolnej. 

57-100 Strzelin, Kuropatnik, tel. 661 841 945

Artykuły spożywcze i gastronomia
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Ciasto z doliny Krynki

Koło Gospodyń Wiejskich Krzywina

Ciasta z doliny Krynki- ciasto biszkoptowe, szpinak, galaretka, śmietana, owoc 
granatu.  

57-130 Przeworno, Krzywina 

Pierogi, ciasta

Koło Gospodyń Wiejskich Borów

Pierogi, ciasta, rękodzieło – serwetki, wyszywane obrazy.

57-160 Borów,  tel. 605 207 081

Solijanka

SEZAM Helena Kapka

Solijanka – zupa słodko - ostro - kwaśna na bazie produktów lokalnych (pomidory, 
ogórki, papryka, miód, szynka). Polecana na długie jesienno – zimowe popołudnia. 

57-100 Strzelin, ul. Wrocławska 37, tel. 71 392 02 16, 609 197 430

Placki

Restauracja Strzelec

Placki ziemniaczano – cukiniowe. Placki ziemniaczano – cukiniowe polane sosem 
czosnkowo – serowym z pomidorem i bazylią.

Restauracja oferuje również organizację spotkań integracyjnych, przyjęć 
okolicznościowych oraz catering.

57-100 Strzelin, ul. Górnicza 3e, tel. 71 725 51 30

Artykuły spożywcze i gastronomia
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Danie Szefa Kuchni

Restauracja Ambrozja

Danie Szefa Kuchni to jedno z polecanych dań restauracji „Ambrozja”. Są to polędwiczki 
z zawijanym boczkiem i bukietem warzyw. Polecamy je również w sosie z grzybów 
leśnych. Restauracja zapewnia obsługę imprez weselnych, urodzinowych, chrzcin, 
jubileuszy i innych.
Zapewniamy catering oraz dowóz obiadów na terenie Strzelina i okolic.

57-100 Strzelin, ul. Kolejowa 19A, tel. 71 392 21 92 , 604 233 323

Organizacja imprez okolicznościowych

Hacjenda Dolina Żab

Hacjenda Dolina Żab jest malowniczym miejscem z otaczającym je niezwykłym 
krajobrazem  łąk, lasu i ciekawą architekturą.
Od wielu lat zajmujemy się organizacją wesel, komunii, imprez rodzinnych
i okolicznościowych. Specjalizujemy się także w kompleksowej organizacji dużych, 
plenerowych imprez firmowych.
Rozległy, pięknie położony teren wokół Hacjendy  tworzy idealną przestrzeń do 
przygotowania ślubów w plenerze, wesel pod namiotem, poprawin przy grillu.
Jesteśmy znani z bardzo dobrej lokalnej kuchni i wysokiej jakości usług. Zapraszamy 
do odwiedzenia naszej posiadłości…

57-100 Strzelin, Dębniki 38, tel. 602 121 952, 71 393 06 41, www.dolinazab.pl

Jabłuszko Marysieńki

Hotel Maria

Jabłuszko Marysieńki. Znakomity deser, znany w gastronomii dolnośląskiej od daw-
na. Odtworzone ze starej receptury ulubione zakończenie przedwojennego, niedziel-
nego obiadu.

57-100 Strzelin, ul. Wzgórze Parkowe 1, tel. 71 392 15 90

Pizza - zakręcona rozkosz

Pizzeria u Buka

„Zakręcona rozkosz”. Najlepsza pizza w mieście! Wyśmienite ciasto robione w sposób 
tradycyjny, najlepszej jakości sos pomidorowy, wieprzowina przyrządzana na sposób 
węgierski, do tego idealnie dobrane składniki: ser feta, brokuły, czosnek, szczypiorek, 
a to wszystko uzupełnione świeżą bazylią. Klasa wśród pizzy!

57-100 Strzelin, ul. Zamkowa 2, tel. 694 049 885

Artykuły spożywcze i gastronomia
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Agroturystyka

Gospodarstwo Agroturystyczne Sady Błotnica 
Ola i Maciek Góral 
Błotnica to urocza wieś pod lasem, ukryta wśród Wzgórz Niemczańsko – Strzeliń-
skich, z kilkoma domami, która nas zaczarowała. Stała się naszym miejscem na zie-
mi. Nazwaliśmy nasze domostwo Sady Błotnica i chętnie gościmy wszystkich szu-
kających piękna natury, spokoju i wytchnienia. Oddajemy do dyspozycji gości całe 
poddasze domu z dwoma apartamentami czteroosobowymi, ogród i sad ze wszyst-
kim co w nim rośnie. Zapraszamy!

57-150 Prusy, Błotnica 1, tel. 609 584 401, www.sadyblotnica.pl

Agroturystyka

Stawy u Michty

Ciche i urocze miejsce położone w gminie Kondratowice. Naszym gościom możemy 
zaoferować  łowienie ryb, ognisko, grillowanie, pływanie łódką, a także kontakt z na-
turą. By dłużej cieszyć się urokami okolic i aktywnie spędzać wypoczynek udostęp-
niamy nocleg, salę konferencyjną. Oferujemy również boiska rekreacyjne a także 
możliwość wycieczek rowerowych.

57-150 Prusy, Strachów, tel. 570 446 304, 660 739 300 

Aquapark

Aquapark Granit
Aquapark Granit posiada basen sportowy, basen rekreacyjny z masażami wodnymi 
i gejzerami, fontannę kaskadową, leżanki i ławeczki powietrzne, jacuzzi ze słodką 
i słoną wodą oraz 72 m zjeżdżalnię. Centrum sportowe oferuje lekcje pływania na 
każdym poziomie zaawansowania: dla niemowląt, dzieci, młodzieży, dorosłych oraz 
letnie i zimowe turnusy półkolonii. Nasza oferta obejmuje również saunę fińską i pa-
rową, bar z widokiem na halę basenową, sale szkoleniowe i konferencyjne.

57-100 Strzelin, ul. Okulickiego 10, tel. 71 790 26 30  

Fotografia

Fotograf z ulicy Brzegowej 

Fotograf z ulicy Brzegowej czyli Jan Jakub Smarczewski to usługi fotograficzne. 
Zakład wykonuje zdjęcia do dokumentów: dowodów, legitymacji, dyplomów oraz praw 
jazdy. Studio realizuje również sesje ślubne: studyjne, plenerowe oraz reportażowe. 
Dla młodych rodziców Fotograf wykonuje sesje zdjęciowe dzieci w wieku od 2 tygodni 
do 3 miesięcy. Dla firm realizuje zdjęcia produktowe oraz małej architektury a dla 
samorządów zdjęcia promocyjne oraz reportażowe.

57-100 Strzelin, www.fotografstrzelin.pl, www.facebook.com/FotografStrzelin  

Turystyka, rekreacja i inne usługi



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik
ul. Ząbkowicka 11

57-100 Strzelin
tel/fax.: (71) 3921971 wew. 117
e-mail: biuro@lgdgromnik.pl

www.lgdgromnik.pl
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