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Usługi piekarniczo-cukiernicze

„Muszyński” Piekarnia sp. j. 
Robert Muszyński, Iwona Muszyńska
Ciasto truskawkowe:
Głównym składnikiem jest mus ze świeżych truskawek na biszkopcie, 
udekorowany bitą śmietaną.

57-100 Strzelin, Szczawin, Aleja Lipowa 6, tel. 71 39 22 566

Naturalne produkty pszczele

Miód wielokwiatowy, rzepakowy, akacjowy, lipowy, gryczany, spadziowy, 
nektarowo-spadziowy, nawłociowy, pyłek kwiatowy, świece woskowe.

Miody Jan Branicki

 57-130 Przeworno , Sarby 19 , tel. 691 290 825

Wyroby wędliniarskie - swojskie

Wyroby własnej produkcji przygotowane z wykorzystaniem tradycyjnych 
przypraw takich jak sól, pieprz i czosnek oraz naturalnej marynaty, w której 
składzie znajdziemy liść laurowy, ziele angielskie oraz sól.
Zainteresowanych produktami zapraszamy do sklepu „Wędliny Smakosza” 
w Strzelinie ul. Dzierżoniowska 16e.

Masarnia 3xM Michniewicz
Mariola i Michniewicz Marek

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

Rolada szpinakowa, ciasta z „Doliny Krynki” 

Ciasta z „Doliny Krynki”: Biszkopt, masa, galaretka, migdały (płatki).
Rolada szpinakowa: Szpinak, ser żółty, jajka, serek śmietankowy, szynka 
lub łosoś.

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywinie

57-130 Przeworno,  Krzywina, tel. 660 431 561

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I GASTRONOMIA
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Miód pitny malinowy i jeżynowy, wino z dzikiej róży 

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

Stanisław Kwarciński

57-100 Strzelin, Kazanów 49 , tel. 601 783 302

Ocet jabłkowy 

Naturalny ocet jabłkowy z nutą miodową zrobiony na wodzie źródlanej.

Joanna Kwarcińska

57-100 Strzelin, Kazanów 49 , tel. 601 783 302
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Organizacja uroczystości rodzinnych i fi rmowych, usługi cateringowe, szeroka oferta dań obiadowych

Smalec swoją naturalną barwę zachowuje dzięki peklowaniu mięsa 
wieprzowego. Receptura smalcu oparta jest na kilku lokalnych produktach: 
wieprzowinie, cebuli, czosnku i soli. Nie zawiera środków konserwujących i jest 
do nabycia na zamówienie w restauracji.
Piersi smażone na maślę klarowanym. Na maśle również podsmażamy szynkę 
drobno krojoną lub tartą. Dodatkiem do potrawy jest wyjątkowy sos, w którego 
składzie jest groszek i śmietana. Połączenie tych składników daje słodkawy 
smak sosu.
Restauracja zapewnia obsługę imprez okolicznościowych, catering oraz bogatą 
ofertę menu.

Restauracja „Sezam”

57-100 Strzelin, ul. Wrocławska 37, tel. 71 39 20 216, 609 197 430

Miód pszczeli, miód pitny

Miody wielokwiatowe, lipowe, gryczane z własnej pasieki.
Miód pitny dwójniak i trójniak z zaprawą korzenną.

Andrzej Gryglak

57-100 Strzelin, ul. Brzegowa 20, tel. 71 79 38 698
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Pierniczki miodowe, wyroby z wosku pszczelego

Pierniczki miodowe – ciasto piernikowe z miodem pszczelim i przyprawą 
korzenną.
Wyroby z wosku pszczelego – świece, fi gurki z wosku pszczelego z własnej 
pasieki.

Grażyna Grylak

57-100 Strzelin,  ul. Brzegowa 20, tel. 71 79 38 698

Sok z malin, sok z aronii

Owoce zbierane z własnego ogrodu. Produkowane według rodzinnej receptury.

Eugenia Franczyk

57-100 Strzelin, Kazanów 49 , tel. 601 783 302

Miód pszczeli, miód pitny

Hobbystyczna pasieka, w której poza miodem rzepakowym pozyskiwany jest 
również miód lipowy oraz nawłociowy.

Kamil Sucharski

57-120 Wiązów, Kłosów 28, tel. 663 841 011

Zupa „Dziadówka”, domowe wypieki, twórczość własna

W naszym stowarzyszeniu działa Koło Gospodyń Wiejskich, które propaguje dobrą 
kuchnię staropolską. Do przygotowania potraw wykorzystujemy produkty lokalne, które 
same uprawiamy w naszych gospodarstwach czego przykładem  jest zupa „Dziadówka”.
75dkg kartofl i, 10dkg słoniny, sól, pieprz, 1-2 ząbki czosnku, szczypta majeranku, 5-6 
szklanek wody, natka pietruszki, cebula. Zacierka: jajko, mąka, szczypta soli.
Ziemniaki pokroić w grubą kostkę, zalać gorącą wodą i gotować kilka minut. Z jajka, 
mąki, szczypty soli i odrobiny wody przygotować twarde ciasto, zagnieść w kulkę, a 
później „skubać” z niej jak najdrobniejsze kluseczki. Wrzucić je do ziemniaków , gdy 
będą już prawie miękkie. Drobno posiekaną słoninę stopić na patelni, wymieszać 
z pokrojoną w kostkę cebulą, zrumienić ją, połączyć z utartym z solą i czosnkiem 
majerankiem, dodać do zupy. Zupę jeszcze zagotować, doprawić solą i pieprzem. Przed 
podaniem posypać posiekaną natką pietruszki.
Nasze Koło spotyka się także, aby wspólnie wykonywać rękodzieło i poznawać smak 
dobrych wypieków

Stowarzyszenie Kobiet „Kuropatnik”

57-100 Strzelin, Kuropatnik, ul. Kaczerki 40, tel. 71 39 49 019, 661 841 945, 
teresa.bollweg@gmail.com
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Przysmak ziemniaczano-serowy Babci Ani

Przysmak ziemniaczano-serowy Babci Ani to nawiązanie do tradycji i hołd 
naszym Dziadkom.
SKŁADNIKI: 1 kg gotowanych ziemniaków,2 kg surowych ziemniaków, 200 
dag białego (świeżo ogrzanego) sera, 2 – 3 łyżki mąki ziemniaczanej, 1 kg 
cebuli, 1 jajko, sól, pieprz – do smaku
Cebulę należy pokroić w kostkę i zeszklić na tłuszczu. Ugotowane ziemniaki 
ostudzić i przecisnąć przez praskę. Surowe zetrzeć na tarce. Połączyć ziemniaki, 
do tej masy dodać jajko, mąkę ziemniaczaną, sól, pieprz do smaku.
FARSZ: Do 20 dag białego sera dodać 3 – 4 łyżki gotowanych ziemniaków, 5 
łyżek zeszklonej cebuli, sól, pieprz.
Z masy ziemniaczanej formować krążki, na które kładziemy po łyżce farszu i formujemy owalne kluchy, które wrzucamy 
do wrzącej wody i gotujemy przez 30 min. Podajemy polane cebulką ze swojską śmietaną.
SMACZNEGO!

Małgorzata Oszustowicz, Danuta Szczepańska

57-160 Borów, Kępino, tel. 697 307 969, 603 296 240

Kociołek skrzętnej gospodyni

Jako Koło świetnie się razem bawimy,  spotykamy się by wymieniać się 
doświadczeniami w prowadzeniu domu, czego efektem są ciekawe potrawy 
kulinarne.
Do kociołka lub dużego garnka postawionego nad ogniskiem wlać odrobinę 
oleju, wrzucić mięso wołowe lub wieprzowe pokrojone w kostkę i podsmażyć 
na złoto, wsypać sporo posiekanej cebuli i smażyć mieszając. Następnie dodać 
posiekaną słodką kapustę, cukinię pokrojona w kostkę, paprykę, cząstki fasolki 
szparagowej, garść zielonego groszku, kilka ząbków czosnku oraz pomidory 
lub przecier, zalać wodą i dusić na średnim ogniu. 
Gdy mięso zmięknie doprawić solą, pieprzem, zielem angielskim, liściem 
laurowym, słodką papryką w proszku. 
Można dodać ziemniaki pokrojone w kostkę lub podawać z chlebem.

Koło Gospodyń Wiejskich Gościęcice

57-100 Strzelin, Gościęcice 38, tel. 603 425 370

Konfi tura z rabarbarem z kwiatem bzu, ciasto bożonarodzeniowe, kaczka w kaczce

Rabarbar to pierwsza roślina, z której robiony był kompot, ciasto z jego 
dodatkiem i konfi tura. Konfi tura z rabarbarem to nasza tradycja rodzinna. 
Specjalne jej przygotowanie i smażenie, dodatek kwiatu bzu (lilak), sprawia, 
że jest to wyjątkowa konfi tura. Kwiatki dodają zapachu i w powolnym 
smażeniu są widoczne a konfi tura staje się bardziej wyjątkowa. Przepis: 1 kg 
rabarbaru pokroić w kostkę, zasypać 40 dag cukru na kilka godzin aż puści 
sok. Smażyć na małym ogniu, na końcu nożyczkami naciąć kwiatków bzu 
około szklanki. Jak się ładnie wysmaży nie trzeba pasteryzować. 
Kaczka w kaczce to potrawa z tradycjami rodzinnymi. 
Drobiu w gospodarstwie domowym było dużo więc wymyślono: jedną kaczkę patroszono i luzowano częściowo z kości, 
drugą trzeba zmielić i przyprawić, dodać jajko i dużo zielonej pietruszki, nadziać, zaszyć, posmarować olejem i upiec. 
Można spożywać na ciepło, a po ostudzeniu nadaje się do krojenia w plastry i podania jako zakąska lub na kanapki. 
Ciasto bożonarodzeniowe składa się z dobrej jakości mąki, masła, żółtek, drożdży. Dodatkiem są rodzynki i migdały. 
Po upieczeniu posmarować masłem i posypać obfi cie pudrem. Po dziś dzień pieczone w Dreźnie.

Koło Gospodyń Wiejskich Jutrzyna

57-120 Wiązów, Jutrzyna, tel. 505 949 466
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Ceramika artystyczna

Naczynia ceramiczne ze szkliwionego szamotu, wypalane w temp. 1240°C. 
Miski i patery z cyklu nazwanego: „MARE IMBRIUM” (łac. „Morze Deszczów” 
– położone na Księżycu, drugie co do wielkości morze księżycowe) miski 
nazwane są pieszczotliwie „Tunguskami” oraz doniczki i wazony z cyklu: 
„NASIONA ZIEMI” zwane „Koziołkami”.

Pracownia „IMINUR DESIGN”

57-100 Strzelin, ul. Różana 3, tel. 691 117 955, iminur@wp.pl

TRADYCJA, KULTURA, RĘKODZIEŁO

Pracownia szyldów i reklam, dekoratornia

 Grafi czne i fotografi czne przedstawienie uroków Strzelina na kartach 
pocztowych.

„Green Apple”

57-100 Strzelin, ul. Wrocławska 37A, tel. 698 907 160 
e-mail: reklama-strzelin@o2.pl

Kowalstwo, metaloplastyka

Kowalstwo i metaloplastyka-projektowanie i wykonawstwo balustrad, mebli
oraz elementów dekoracyjnych ze stali czarnej i nierdzewnej, a także
metali kolorowych.

GALERIA CUFER Piotr Sobocki 

57-150 Prusy, Stachów, tel. 603 998 033, www.cufer.pl

Występy wokalne

Śpiewa od zawsze, ale na scenie pojawiła się dwa lata temu. 
Od tego momentu brała udział w wielu koncertach charytatywnych. Odnajduje 
się w wielu gatunkach muzycznych.

Jagoda Kaput

57-150 Prusy, Kowalskie 27A, tel. 665 081 840, jagusia15@gmail.com

ffofotfofotfofo . PPiotr Soboobobb ckickicki
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Pracownia rzeźby, konserwacja dzieł sztuki

Rzeźba w drewnie i kamieniu, modele do odlewów w brązie. Renowacja dzieł 
sztuki, malarstwo ścienne, malarstwo na kafl ach ceramicznych, malarstwo 
portretowe.
Nagrobki, rzeźby ogrodowe i do wystrojów wnętrz, popiersia fi gury oraz 
dowolne motywy według wzorów własnych lub powierzonych przez klienta.

Jarosław Bańkowski

57-120 Wiązów, Księżyce 19, tel. 696 576 576

Twórczość własna

Bombki, biżuteria, ozdoby świąteczne wykonane z wełny czesankowej, 
fi lcu lub sznurka.

Anna Maziak

57-100 Strzelin, anka.n@op.pl

Ogrody i fl orystyka artystyczna

Zakładanie, projektowanie i pielęgnacja ogrodów. Florystyka artystyczna.

Grzegorz Napiórkowski

57-120 Wiązów, Witowice 43, tel. 791 496 733, 509 705 723
www.bellis-ogrody.pl

Malowanie na szkle - „Nowe życie szkła” 

Projekty własnego pomysłu z wykorzystaniem codziennych wyrobów ze szkła, 
poprzez nadanie im nowego przeznaczenia i wizerunku, służące jednocześnie 
jako ozdoby.

Danuta Hobgarska

 57-130 Przeworno, ul. Strzelińska 38/3, tel. 504 376 113
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Twórczość własna 

Świece z wosku pszczelego, obrazy olejne, akwarele i witraże. 
Tynki dekoracyjne stiuk, relief i trawertyn.

Janusz Wierzbicki

57-120 Wiązów, ul. Biskupicka 26a/8, tel. 722 397 817, 
www.januszwierzbicki.pl

Twórczość własna

Produkty wykonane ręcznie przy użyciu papieru, krepiny, sznurków typu sutasz 
i koralików. Oryginalna paleta kolorów oraz staranne wykonanie zadowolą 
każdego.

Genowefa Wojtaczka

57-100 Strzelin, ul. Łokietka 23, tel. 691 268 150

Dziennikarz i pisarz 

Strzelińskie wydawnictwo Paperback. Nie zamykamy się w jednym gatunku. 
Fantastyka, kryminał, powieść dla młodzieży. Przebojem zdobywamy rynek 
wydawniczy. Znani autorzy i debiutanci. Jakość i rozrywka na najlepszym 
poziomie. Staszek i straszliwie pomocna szafa - Tomasza Duszyńskiego, Upalna 
zima - Eugeniusza Dębskiego, Antologia Science fi ction po polsku z Jakubem 
Ćwiekiem - Dariuszem Domagalskim. To część naszej oferty wydawniczej.

Tomasz Duszyński

57-100 Strzelin, www.paperback.com.pl, paperback@poczta.fm

Twórczość własna

Szkatułki, wazony, butelki, obrazy - wszystkie przedmioty wykonane techniką 
decoupage na zamówienie i z dedykacją.

Maria Ozimek

57-130 Przeworno, Jegłowa, ul. Sikorskiego 13, tel. 509 044 738
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Twórczość własna

W moich pracach stosuję techniki: fi lcowania, sutaszu, beadingu oraz 
krywulki. Technika fi lcowania na sucho i mokro daje mi możliwości tworzenia 
fantazyjnej biżuterii artystycznej (naszyjniki, broszki, bransoletki, kolczyki) 
oraz zabawki, torby i inne przedmioty użytkowe. Wymaga to zastosowania 
odpowiednich splotów oraz specjalnych nici, sznurków jedwabnych, koralików 
szklanych, toho i kamieni półszlachetnych. Biżuteria artystyczna łącząca różne 
techniki nadaje się do noszenia nie tylko okazjonalnie, ale do codziennego 
stroju, któremu dodaje blasku.

Liliana Tadych

57-100 Strzelin, Gęsiniec, ul. Akacjowa 28, tel. 607 399 428, 
liliana.tadych@gmail.com, www.ametyst.biz

Twórczość własna 

Haft  krzyżakowy - pejzaże, martwa natura.

Teresa Gaworek

57-100 Strzelin, Ludów Polski 5/6, tel. 71 39 48 132

Twórczość własna

Własnoręcznie wykonane, oryginalne i niepowtarzalne grzybki z kamienia 
polnego. „W lesie takich darmo szukać. Lepiej do mnie zapukać”

Mariusz Grabowicz

57-100 Strzelin, Kuropatnik, ul. Spacerowa 1, tel. 71 39 49 662, 603 811 473

Twórczość własna

Własnoręcznie wykonane bombki, jaja, koszyki, fl akony oraz łabędzie.

Stanisława Markowiak

57-120 Wiązów, Gułów 26a, tel. 511 386 344, 71 39 31 313
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Biżuteria z miedzi

Ręcznie wykonana estetyczna biżuteria z miedzi. 
Tworzona według własnych projektów, inspirowanych biżuterią historyczną.

GALERIA CUFER Katarzyna Sobocka

57-150 Prusy, Stachów, tel. 693 189 349, www.cufer.pl

Twórczość własna

Ręcznie wykonywane kartki okolicznościowe, zaproszenia, pudełka, ozdoby 
decoupage.

ATFM Kreatywnie Ania Tosik

57-100 Strzelin, tel. 698 886 355, www.atfm.pl, facebook.com/atfmkreatywnie

Twórczość własna

Ozdoby choinkowe i wielkanocne, bukiety, robótki na drutach, ozdoby 
z kordonka, bibuły, serwetek oraz włóczki.

Beata Kuder

57-130 Przeworno, ul. Ziębicka 1/1, tel. 663 350 135

Twórczość własna

Lniane torby zdobione ręcznie wykonywanymi ozdobami fi lcowymi.

Anita Nowak

57-100 Strzelin, tel. 505 361 496, nowak.anit@gmail.com
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Twórczość własna

Ręcznie wykonywane czapki, szaliki, rękawiczki, kamizelki i wyroby dziecięce. 
Usługi krawieckie. 

Irena Bober

57-130 Przeworno, ul. Kwiatowa 3, tel. 695 006 803

Twórczość własna

Wykonywanie kompozycji kwiatowych z krepiny. 
Kompozycje wykonywane na indywidualne zamówienie i potrzeby klientów.

Wanda Pochwała

57-130 Przeworno, Rożnów 27, tel. 662 679 678

Twórczość własna

Biżuteria wykonywana z fi lcu i sznurka lnianego.

Agnieszka Buda

57-130 Przeworno, Miłocice 23, tel. 661 059 492

Twórczość własna

Serwetka jest to produkt wykonany szydełkiem z nici (kordonek). 
Wykonuję także ozdoby choinkowe (bombki, gwiazdki, szpice, sople) swetry 
i bluzki na szydełku i drutach, poduszki, narzuty, galanterię łazienkową, 
biżuterię, bieliznę, rękawiczki, szaliki, czapki, kapelusze, 
skarpety oraz pończochy.

Teresa Bollweg-Maciąg 

57-100 Strzelin, Kuropatnik, tel. 71 39 49 019, tel. 661 841 945 
teresa.bollweg@gmail.com
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Twórczość własna

Rękodzieło, prace w technice decoupage (kufry, toaletki, zakładki do książek, 
herbaciarki, anioły drewniane i wiele innych ozdób). Przedmioty posiadają 
wykończenia w formie tasiemek, brokatu - według życzenia klienta.  
W ofercie są również prace szydełkowe: anioły, dzwonki, bombki oraz 
inne ozdoby świąteczne takie jak stroiki czy choinki. Towar jest naprawdę 
unikatowy.

Halina Tetiuk

57-100 Strzelin, Gęsiniec, ul. Gajowa 2, tel. 609 198 745

Gadżety ceramiczne, donice

Produkty z logo fi rm wykonane z masy szamotowej lub porcelitu. 
Mrozoodporne, wypalane w temp 1200°C nadają się do domu
jak i na zewnątrz.

Zakład Aktywności Zawodowej Celestyn

57-100 Strzelin, Mikoszów 9A, tel. 71 39 24 678, www.zaz.celestyn.pl 

Występy wokalne

Pracuje w Zakładach Aktywności Zawodowej ,,Celestyn” w pracowni 
ceramicznej. Jest uczennicą czwartej klasy sekcji wokalnej Społecznego Ogniska 
Muzycznego Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego, uczęszcza na zajęcia do 
Wrocławskiego Studia Piosenki.
,,Praca i śpiew to wszystko co kocham i mam” jak mówi o sobie. Lubi poezję 
śpiewaną, teatr, muzykę musicalową. 

Malwina Pierożek

57-150 Prusy, tel. 602 640 845, malwa1508@interia.pl

Ptaki egzotyczne

Amatorska hodowla ptaków egzotycznych.

Tomasz Bandura

57-100 Strzelin

TURYSTYKA, REKREACJA I INNE USŁUGI
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Organizacja wesel, komunii, przyjęć i imprez fi rmowych

Hacjenda Dolina Żab jest miejscem z niezwykłą aurą – otaczające posiadłość 
łąki, piękny dębowo-świerkowy las,  malowniczy krajobraz, ciekawa 
architektura... i jeszcze „to coś” nieuchwytnego... co sprawia że każdy kto trafi  
do Doliny Żab przyznaje - to miejsce ma duszę...
Od wielu lat profesjonalnie organizujemy  romantyczne, pełne atrakcji 
wesela, komunie, imprezy rodzinne i okolicznościowe.
Rozległy, pięknie położony teren wokół Hacjendy  tworzy idealną przestrzeń 
do przygotowania ślubów w plenerze, wesel pod namiotem, poprawin przy 
grillu i rollbarze. 
Specjalizujemy się także w kompleksowej organizacji dużych, plenerowych imprez fi rmowych.
Jesteśmy znani z bardzo dobrej, obfi tej, bazującej na produktach lokalnych kuchni, pięknych, naturalnych dekoracji, 
sympatycznej obsługi i wysokiej jakości usług. Satysfakcja i zadowolenie naszych Klientów są dla nas powodem do 
dumy i najlepszą reklamą.
Zapraszamy do Hacjendy - niezwykłego miejsca wśród zieleni, gdzie żaby wiosną nie dają spać, a gości wita przy 
bramie sympatyczny osiołek Pansa

„Hacjenda Dolina Żab” 

57-100 Strzelin, Dębniki 38, tel. 602 121 952, 71 39 30 641, www.dolinazab.pl, hacjenda@dolinazab.pl

Uroczystości rodzinne i fi rmowe

Pałac Konary to zabytkowy obiekt, który warto poznać, zobaczyć, 
spędzić w nim miłe chwile.
Można zaplanować tutaj imprezę rodzinną i fi rmową –  na odwiedzających 
czekają okazałe sale, z pieczołowitością odrestaurowane i zaaranżowane. 
Do dyspozycji gości są eleganckie apartamenty i wygodne pokoje gościnne. 
Atrakcją pałacu jest niezwykła, XVIII-wieczna kaplica, w której odbywają 
się również uroczystości ślubne.
Pałac otacza piękny, zadbany park – świadectwo zamiłowania właścicieli – 
zarówno tych dawnych, jak i tych obecnych – do przyrody i docenienia jej 
dobroczynnego wpływu na samopoczucie człowieka. 
Pałac Konary to miejsce, w którym warto zatrzymać się w biegu codzienności, zregenerować siły, przeżyć wraz 
z bliskimi i przyjaciółmi momenty ważne i niezapomniane…
Po urodę chwili i dla smaku życia - zapraszamy do Pałacu Konary

Pałac Konary

57-130 Przeworno, Konary 15,tel.797 601 360, www.palackonary.pl, offi  ce@palackonary.pl

Agroturystyka – „stawy które nie straszą”

Atrakcyjne miejsce położone w cichym zakątku gminy Kondratowice, gdzie 
gościom możemy zaoferować nocleg, salę konferencyjną, łowienie ryb, 
grillowanie, pływanie łódką, a także kontakt z naturą. By w pełni cieszyć się 
urokami okolic i aktywnie spędzać wypoczynek udostępniamy naszym gościom 
boisko do piłki siatkowej oraz badmintona, a także rowery, które można 
wykorzystać na wyprawy po Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich oraz do 
Ogrodu w Wojsławicach.

Stawy Strachów Kazimierz Michta

57-150 Prusy, Strachów, tel. 508 706 612
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Aquapark

Aquapark Granit to powstały w 2011 roku, bardzo nowoczesny kompleks 
sportowo-rekreacyjny na terenie gminy Strzelin. Jest wyposażony w basen 
sportowy, basen rekreacyjny, 2 jacuzzi, brodzik dla dzieci i 72-metrową 
zjeżdżalnię. Centrum oferuje również możliwość korzystania z sauny fi ńskiej, 
sauny parowej, salonu masażu suchego oraz hydroterapii.
To nie tylko atrakcja dla mieszkańców gminy Strzelin, ale także dla osób 
z całego województwa dolnośląskiego, w szczególności z sąsiadujących gmin 
i powiatów. Jest to również doskonała propozycja dla turystów i gości na 
spędzenie zdrowo i aktywnie wolnego czasu.
Obiekt jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Aquapark Granit

57-100 Strzelin, ul. gen. L. Okulickiego 10, tel. 71 79 02 630
www.aquaparkstrzelin.pl, biuro@aquaparkstrzelin.pl

Agroturystyka

„Sady Błotnica” - tak nazwaliśmy nasz dom w małej wsi pod lasem na 
Wzgórzach Niemczańsko - Strzelińskich. Zauroczeni okolicą i sielskością 
tego miejsca, zapragnęliśmy podzielić się przyjemnością bycia tutaj 
z innymi.
Do dyspozycji gości oddajemy piętro naszego domu: 2 apartamenty 
dwupokojowe z łazienkami (każdy z 4 miejscami noclegowymi), 
wyposażone w stare meble i nowe stylizowane, które urządzaliśmy ze 
szczególną starannością aby uzyskać efekt komfortu w rustykalnych 
wnętrzach, salon z częścią jadalną kącik zabaw dla dzieci i bibliotekę pełną 

atrakcyjnych tytułów o różnej tematyce oraz gier na niepogodę, mini galerię zaprzyjaźnionych artystów. W upalne dni 
zachęcamy do relaksu na obszernej werandzie lub w zacienionym sadzie.
Dzięki mariażowi tradycji ze sztuką współczesną nasz dom urządzony jest niekonwencjonalnie, co stanowi o jego 
niepowtarzalności i jest pozytywnie odbierane przez odwiedzających nas gości. Polecamy go gościom szukającym 
alternatywnych form wypoczynku, z dala od komercyjnych i wielkomiejskich atrakcji. O poranku budzi u nas świergot 
ptaków, a wieczory wypełniają nastrojowe koncerty żab i świerszczy. Szczęśliwcy mogą spotkać w naszym sadzie 
rodzinę jeży, a podczas spacerów po okolicznych drogach śródpolnych sarny i zające ...
Nasza wioska jest doskonałym punktem startowym do zwiedzania atrakcji Gór Sowich, Kotliny Kłodzkiej, Doliny 
Zamków i Pałaców Dolnego Śląska, czy dziennych wycieczek w Karkonosze lub do Czech.

„Sady Błotnica” Ola i Maciek Góral

57-150 Prusy, Błotnica 5, tel. 71 39 30 300, 609 584 401, www.sadyblotnica.pl

Ośrodek wypoczynkowy

Obiekt położony na skrzyżowaniu malowniczych tras wędrówek pieszych 
i rowerowych, nad sztucznym zbiornikiem wodnym o pow. 26 ha. 
Domki campingowe (80 miejsc), przyczepa campingowa i pole namiotowe.

Ośrodek Wypoczynku Świątecznego 
Biały Kościół 

57-100 Strzelin, Biały Kościół,  tel. 71 39 26 776T
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Fitness, treningi personalne, Hatha Joga, Zumba, Animacja przyjęć dla dzieci

Zajęcia ruchowe prozdrowotne i odchudzające. 
Profesjonalna kadra instruktorska i sprzęt fi tness.

Klub Strefa Fitness

57-100 Strzelin, ul. Oławska 19, www.mar-fi tt.pl, strefa@mar-fi tt.pl

fotfotfottttt. MMMM. M. M. MM. M. Mariia Ha Ha HHa HHHHHHHHHHHHHHHHHHHorooroooorooroooroororoooooroorrrr dysdyskaka

Imprezy rodzinne i fi rmowe, agroturystyka, Spa

Zasiądź przy szklaneczce dobrego trunku i daj się wciągnąć w atmosferę 
opowieści o barwnej historii tego miejsca i okolic.
Pieszo czy rowerem  zwiedź najbliższą nam okolice, wycieczka po starych 
niemieckich drogach i licznych staroniemieckich majątkach ziemskich, 
będących przedwojennym spichlerzem Rzeszy Niemieckiej, dostarczy wielu 
niezapomnianych wrażeń. Pałac w Oleśnicy Małej, rynek w Wiązowie, 
Witowice, Kalinowa i wiele okolicznych ciekawych architektonicznie 
miejscowości zadowolą niejednego zainteresowanego historią tych ziem.
Nasza kuchnia zapewni wspaniałą ucztę kulinarną utrzymaną w wiejskim 
klimacie z licznymi sezonowymi smakołykami. Zasiąść do stołu możecie zarówno w pięknej Sali Restauracyjnej, jak 
i przed telewizorem w surowych ceglanych ścianach Sali Energetycznej.
A gdy dopadnie Was znużenie znajdziecie wypoczynek w naszych pokojach gościnnych z widokiem na piękny las. 
To jeszcze nie wszystko, by zrelaksować się i w pełni zadbać o siebie polecamy Spa oraz gabinet terapeutyczny z zakresu 
terapii manualnej i masaży leczniczych. 
Młyn Jana to tu jest to miejsce!

EKO AGRO TURYSTYKA MŁYN

57-120 Wiązów, Witowice 49, tel. 71 39 45 759, 502 700 410,  www.mlyn.sisu.pl
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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




