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Ciasto „Pawełek”

Krystyna Lubecka

Biszkopt: 4 jaja, ½ szkl. mąki tortowej, 1 łyżka mąki ziemniaczanej, 1 łyżka kakao, 
½ szkl. cukru, ½ łyżeczki proszku do pieczenia. Białka ubić z cukrem, dodać żółtka, 
dalej ubijać. Mąki, kakao i proszek przesiać przez sito, połączyć z ubitymi jajkami, 
lekko wymieszać. Upiec dwa jednakowe biszkopty, gdy wystygną przekroić na pół.
Krem: 3 batony „Pawełek” toffi, 1 gorzka czekolada, ¾ szkl. mleka, 10 łyżek wódki, 
1 szkl. cukru. Składniki rozpuścić, na końcu dodać alkohol. 
2 margaryny utrzeć z 4 żółtkami dodając stopniowo zimną masę z czekolady, chwilę 
ubijać. Masą przekładać biszkopty i wierzch posypać startą czekoladą.

57-120 Wiązów, Wyszonowice 30, tel. 667 084 739

Miód pszczeli

Jan Branicki

Miód rzepakowy, wielokwiatowy, lipowy, spadziowy, gryczany oraz nawłociowy.

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

Pierogi pieczone w cieście drożdżowym z oregano

Stowarzyszenie „Wyszonowice – Wspólna Sprawa”
Stowarzyszenie oprócz wskazanych do konkursu produktów, proponuje 
przetwory z ogórków, czerwonych buraków, cukini oraz owoców.
Ciasto: 1 ½  kg mąki, ¾ litra mleka, 4 łyżki cukru, 1 ½ łyżeczki soli, 3 łyżki oregano, 
15 dkg drożdży, 1 ½ kostki margaryny – z podanych składników zarobić ciasto.
Farsz: 1 kg piersi  z kurczaka, przyprawa gyros, 30 dkg pieczarek, 20 dkg żółtego 
sera, 3 papryki, 3 łyżki słodkiej papryki, 1 puszka kukurydzy, 2 pory, sól, pieprz. 
Mięso oraz warzywa drobno pokroić i udusić. Do ostygniętego farszu dodać ser 
żółty, starty na grubych oczkach. Całość dobrze wymiesząć z solą i pieprzem. 
Ciasto rozwałkować, wykroić krążki , nałożyć farsz, dobrze skleić. Piec w piekarniku 
w temp. 160 – 170˚C. Smakują na gorąco i na zimno. Polecamy podawać z sosem 
czosnkowym.

57-120 Wiązów, Wyszonowice 36, tel. 662 770 721

Pieróg granitowy

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywinie

1 pierś podwójną z kurczaka kroimy w kostkę, podsmażamy z 1 opakowaniem 
przyprawy gyros. 20 dkg pieczarek, 2 białe pory, 2 cebule pokroić i podsmażyć. 1 
papryka czerwona i 3 łyżki słodkiej papryki połączyć z podsmażonymi wcześniej 
składnikami. Do schłodzonego farszu dodajemy 30 dkg żółtego sera.
Zagnieść ciasto z 1 kg mąki, 1 margaryny, 10 dkg drożdży, ½ litra mleka, 2 łyżek 
oregano, 4 łyżeczki cukru oraz 2 łyżeczki soli.

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

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I GASTRONOMIA
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Kapuśniaczki

Stanisława Kordybacha

Nadzienie: kiszona kapusta, kasza gryczana, suszone grzyby, przysmażony 
boczek, zarumieniona cebula, przyprawy (sól, pieprz, kminek)
Ciasto drożdżowe formowane w kształcie pasztecików, posypane kminkiem.

57-160 Borów

Nalewka wiśniowa

Helena Górniak

Produkt wykonany według przepisu babci z dodatkiem zapachu roży. 
Na własny użytek wykonuję także nalewki z aronii, derenia, malin oraz jeżyn.

57-160 Borów

Ciasto Sylwii

Sylwia Szydło

Ciasto serowo-makowe. 3 biszkopty przełożone smażoną masą – makową 
i serową. Wszystko udekorowane roztopioną czekoladą.

57-160 Borów, ul. Konstytucji 3 Maja

Barszcz kiszony z czerwonych buraków na miodzie

Zofia Maćkiewicz
Składniki: 3 ½ kg buraków czerwonych pokrojonych w plastry lub słupki, 1 cebula 
pokrojona w plastry, 2 łyżki miodu, główka wyciśniętego czosnku polskiego, 6 liści 
laurowych, 10 ziaren ziela angielskiego, kilka ziaren pieprzu czarnego, 2 łyżeczki 
soli, 1 łyżka majeranku, 1 kromka chleba razowego na zakwasie, dodatkowo 
można dodać gałązkę kopru z nasionami.
Przygotowanie: Wszystkie składniki włożyć do naczynia o pojemności ok. 8 litrów 
i zalać letnią przegotowaną wodą z rozpuszczonym miodem i solą (5 litrów), 
pozostawić w ciepłym miejscu na 4-5 dni. Po zakończeniu procesu kiszenia 
przecedzić i przechowywać w dzbankach lub butelkach w lodówce (wychodzi ok. 5 
l barszczu czystego). Używać jako napój do picia lub koncentrat do przygotowania 
czerwonego barszczu. Przepis wielokrotnie przetestowany i zawsze wychodzi.
Barszcz czerwony jest bardzo dobry przy anemii, zapobiega zakrzepom krwi, przeciwdziała rozwojowi bakterii, 
wspomaga pracę wątroby i nerek. 
Zaleca się picie barszczu dla zdrowia dwa razy dziennie po pół szklanki przed posiłkiem.

57-120 Wiązów, Gułów

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I GASTRONOMIA
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Pieróg granitowy z kaszą gryczaną i kapustą kiszoną

Koło Gospodyń Wiejskich Borów

Ciasto: 1 kg mąki, 3 jajka, ½ kostki margaryny, ¾ litra ciepłego mleka, szczypta soli 
i cukru, jedna kostka drożdży. Ciasto wyrobić, odczekać aż wyrośnie.
Farsz: 3 kg ziemniaków, 20 dkg kaszy gryczanej, 30 dkg kapusty kiszonej lub 
słodkiej, 20 dkg słoniny, 20 dkg cebuli. Do ugotowanych ziemniaków dodajemy 
surową kaszę gryczaną, kapustę i podsmażoną cebulę ze słoniną a także sól 
i pieprz do smaku. Piec około 60 minut w temp. 180 – 200˚C.

57-160 Borów, tel. 725 207 867

Konfitura z bakaliami, wyroby z wosku pszczelego

Grażyna Gryglak

Świece z naturalnego wosku pszczelego mające właściwości oczyszczania i 
jonizowania powietrza, dodatnie dla zdrowia.
Wyśmienita konfitura bakaliowa, którą uzyskamy klarując bakalie w miodzie pitnym.

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

Sok jeżynowy

Joanna Kwarcińska

Sok jeżynowy wytworzony z leśnych owoców zbieranych w okolicznych lasach.

57-100 Strzelin, Kazanów 49, tel. 71 39 47 594

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I GASTRONOMIA

Wyroby cukiernicze i piekarnicze

„Muszyński” Piekarnia Sp. j. 
Robert Muszyński, Iwona Muszyńska

Zajmujemy się piekarnictwem od 1992 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
i ciągłemu rozwijaniu naszych piekarzy i cukierników u najlepszych technologów 
z całej Polski, nasze wyroby są coraz lepsze.
Zapraszamy do piekarni w Szczawinie oraz punktów firmowych w Strzelinie przy 
ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Okulickiego, gdzie będą Państwo mogli skosztować 
naszych wyrobów.
Wyroby piekarnicze:
W swojej ofercie posiadamy chleby, bułki pszenne, żytnie, mieszane, z ziarnami, 

batony wieloziarniste, pieczywo dla diabetyków, dbających o linię. 
Wyroby cukiernicze:
Pączki, bułki słodkie, ciasta, ciastka na wagę, torty na każdą okazję. 
Ciasto W-Z – ciasto czekoladowe z bitą śmietaną i polewą czekoladową.

57-100 Strzelin, Szczawin, Aleja Lipowa 6
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Pieróg z mąki gryczanej nadziany mięsem z pieczonej gęsi, kapusta czerwona kiszona

Koło Gospodyń Wiejskich w Jutrzynie
Gęś przyprawić solą i majerankiem następnie upiec. Po ostudzeniu zmielić lub posiekać 
i doprawić. Ciasto: zmielić kaszę gryczaną (w młynku), wymieszać z mąką pszenną 
w proporcji pół na pół, dodać drożdże, margarynę i sól. Zagnieść ciasto drożdżowe. 
Po wyrośnięciu rozwałkować, nadziewać farszem robiąc małe pierożki lub wyłożyć farsz na 
ciasto i zrolować. Piec w piekarniku. Do tego sos z grzybów leśnych na śmietanie i ogórek 
kiszony. Pierożki są bardzo pachnące i sycące. 
Kapusta kiszona czerwona z cebulą i liściem laurowym o bardzo intensywnym kolorze, 
doskonała na surówkę do obiadu lub na zakąskę.

57-120 Wiązów, Jutrzyna 61, tel. 505 949 466

Pieróg granitowy

Koło Gospodyń Wiejskich Gościęcice
Pieróg z ciasta francusko-kruchego z nadzieniem z bobu.
Ciasto : 4 szkl. mąki, 5 dkg drożdży, 1 margaryna, szczypta soli, łyżka cukru, 3 jaja, kwaśna 
śmietana – zagnieść ciasto, wykroić krążki według uznania i nadziać farszem: drobniutko 
posiekanych kilka plastrów chudego boczku podsmażyć, dodać do tego odgotowany bób, 
posiekaną drobno nać pietruszki, doprawić solą i pieprzem, dokładnie wymieszać. Sklejone 
pierożki ułożyć na wysmarowanej tłuszczem blaszce, posmarować rozbitym jajkiem i upiec 
na złoto w temp. 180˚C. Najsmaczniejsze są z sosem serowym lub czosnkowym.

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

Różne gatunki miodu, wyroby pszczele

Andrzej Gryglak

Miód wielokwiatowy, rzepakowy, lipowy i gryczany.

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

Udziec po diabelsku

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Sołectwa Gościęcice

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Sołectwa Gościęcice powstało 13 kwietnia 
2012 roku i podejmuje działania na rzecz rozwoju Gościęcic, gminy Strzelin oraz 
regionu. W skład członków stowarzyszenia wchodzą: Sołtys, Rada Sołecka, Koło 
Gospodyń Wiejskich oraz wszyscy, którym zależy na rozwoju naszej miejscowości. 
Naszym pierwszym projektem była Promocja Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej 
poprzez organizację Dożynek Sołeckich. W ramach projektu nasze stoisko było 
obecne na Jarmarku Produktu Lokalnego w Strzelinie. W tej chwili realizujemy 
projekt „Wioski tematyczne jako idea realizacji ekonomii społecznej na obszarach 
wiejskich Dolnego Śląska”. W ramach projektu powstała wioska tematyczna „Gościęcice Kraina Smakowitego 
Kasztana”.
Głównym atutem pieczonego udźca jest tradycyjny sposób peklowania oraz pieczenia w piecu chlebowym. 
Piec chlebowy nagrzewany jest drewnem a następnie, po usunięciu popiołu, na rozgrzanej płycie pieczemy udziec.

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

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I GASTRONOMIA
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Maminy pieróg

Władysław Białkowski

Przepis ściśle według receptury przywiezionej z kresów wschodnich. 
Pieczony tradycyjnie w piecu chlebowym opalanym drewnem.

57-100 Strzelin, Gościęcice 101, tel. 71 39 49 138

Dary lata Powiatu Strzelińskiego

Danuta Białkowska

Przetwory, bukiet warzyw lata w zalewie słodko-kwaśnej.

57-100 Strzelin, Gościęcice 101, tel. 71 39 49 138

Pieróg makowy

Stowarzyszenie Kobiet „KUROPATNIK”

1 kg sera białego, ½ kg maku, rodzynki, 3 łyżki miodu. Mak przygotować jak 
do makowca lub użyć gotowego. Wymieszać ser z makiem. Zagnieść ciasto 
i przygotować pierogi, po ugotowaniu polać masłem. Życzymy smacznego.

57-100 Strzelin, Kuropatnik, ul. Kaczerki 40, tel. 661 841 945

Ciasto czekoladowe

Beata Długosz

Pieczenie ciast na zamówienie. Ciasta są dopracowane i bardzo smaczne. Jednym 
z ciast, które mogę polecić jest ciasto czekoladowe składające się z siedmiu 
placków czekoladowych przekładanych swojskim serkiem utartym z masłem 
i polanym czekoladą. Zapraszam.

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

Wino z dzikiej róży, miód pitny malinowy

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 49, tel. 601 783 302

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I GASTRONOMIA
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Nalewka malinowa

Janina Graniczka

Nalewka malinowa i inne nalewki są wykonywane z własnych ekologicznych
domowych owoców. Nalewki produkowane na własny użytek.

57-160 Borów

Chleb wiejski wieloziarnisty

Koło Gospodyń Wiejskich w Rożnowie

Gotujemy i pieczemy „smacznie, zdrowo, odlotowo”. Tradycyjnie według przepisów 
naszych mam i babć. 
Chleb wiejski składa się z naturalnych składników, a jego przyrządzenie jest bardzo 
proste:
1 kg mąki pszennej typ 650, 6 łyżek siemienia lnianego, 6 łyżek łuskanego słonecznika, 
1 szklanka otrąb pszennych lub żytnich, 3 łyżki sezamu, 2 łyżki pestek dyni, 1 łyżka 
soli, 1 łyżeczka cukru, 5 dkg świeżych drożdży, 1 litr ciepłej wody, kwaśnego mleka 
lub serwatki.  
Zagnieść ciasto, pozostawić do wyrośnięcia, wyłożyć na blaszki. Z podanej porcji 
wychodzą 2 bochenki. Piec około 1 godziny w 160˚C. Podawać z masłem lub smalcem 
ze skwarkami i cebulką. Do tego koniecznie kiszony ogórek. Smacznego.

57-130 Przeworno, Rożnów, tel. 74 81 02 202

Syrop z kwiatu bzu

Eugenia Franczyk

Syrop wykonany według rodzinnej receptury na bazie kwiatów bzu, cukru i cytryny.

57-100 Strzelin, Kazanów 49, tel. 71 39 47 594

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I GASTRONOMIA / TRADYCJA, KULTURA, RĘKODZIEŁO

Twórczość własna

Adam Zając

Niepowtarzalne przedmioty wykonane ręcznie techniką decoupage idealne 
na każdą okazję: chrzciny, śluby, prezenty dla bliskich. Dodatkowo wykonuję 
również bukiety z róż krepinowych oraz ozdoby z surowców wtórnych a także 
ozdoby świąteczne, które upiększą każdy dom, dając radość domownikom.

57-100 Strzelin, Karszów 39/1, e-mail: adamo68@interia.pl
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Twórczość własna

Kamienne Inspiracje

Wykonuję donice kamienne, ogrodzenia, studnie, grille, schody, skalniaki i klomby. 
Oferowane produkty wykonuję z kamienia naturalnego a projekty wykonywane 
są dla każdego klienta indywidualnie.

57-100 Strzelin, Biały Kościół, ul. Akacjowa 1, tel. 609 168 430, 
e-mail: kamienne.inspiracje@gmail.com

Twórczość własna

Elżbieta Błogowska

Serwetki wykonane z nici (kordonek). Wykonuję także ozdoby choinkowe 
(gwiazdki, aniołki). Swetry i bluzki, poduszki oraz szaliki na szydełku i drutach. 
Wyszywam obrazy a także robię jaja wielkanocne.

57-160 Borów, ul. Konstytucji 3 Maja 16

Twórczość własna

Mariusz Grabowicz

Dzięki oryginalności i artystycznemu wykonaniu nadają ogrodowi uroku 
i specyficznego charakteru. Swój wdzięk przenoszą na całe otoczenie sprawiając, 
że nabiera ono wyjątkowego klimatu

57-100 Strzelin, Kuropatnik, ul. Spacerowa 1, tel. 603 811 473

Twórczość własna

Sołectwo Lipowa-Sadowice

Wykonujemy własnoręcznie według autorskiego pomysłu origami, wyroby 
metodą Qullingu, kwiaty z krepiny i rajstop. Produkty, które wykonujemy idealnie 
nadają się jako wystrój wnętrz i ozdoby świąteczne.

57-150 Prusy, Sadowice, tel. 71 39 36 534, 515 459 643

TRADYCJA, KULTURA, RĘKODZIEŁO



9

Zakładanie ogrodów, pielęgnacja ogrodów, projektowanie ogrodów, systemy nawadniające, florystyka

Grzegorz Napiórkowski

Wykonujemy ogrody od projektu do efektu finalnego, kompleksowo dostarczamy 
wszystkie potrzebne do tego materiały. Spełniamy wymagania nawet najbardziej 
wymagających klientów. Wykonujemy aranżacje florystyczne z okazji ślubu, 
wesela, a także aranżacje świąteczne i okolicznościowe.

57-120 Wiązów, Witowice, tel. 791 496 733, 509 705 723, 
e-mail: bellisogrody@gmail.com, www.bellisogrody.pl

Twórczość własna

Teresa Gaworek

Obrazy wykonane metodą haftu krzyżykowego, oprawiane w ramę i szkło. 
Materiały: kordonek perłowy, płótno. W swojej ofercie posiadam szale, które 
wykonuję na indywidualne zamówienie i potrzeby klienta.

57-100 Strzelin, Ludów Polski 5/6, tel. 71 39 48 132, 793 080 918

Komplety mebli ogrodowych

LAS-DAR

Komplety mebli ogrodowych z litego drewna. Każdy produkt jest wyjątkowy, 
a ponadto wykonany częściowo rękodzielniczo z wyselekcjonowanego drewna. 
Meble zachowują naturalne piękno drewna i trwałość w zmiennych warunkach 
atmosferycznych.

57-130 Przeworno, Jegłowa, ul. Witosa 16B, tel. 74 81 01 135, 602 706 321, 
e-mail: las-dar.mebleogrodowe@gmail.com, www.las-dar.pl

TRADYCJA, KULTURA, RĘKODZIEŁO

Twórczość własna

Maria Ozimek

Wazony, dzbanki, butelki, szkatułki, stoliki oraz inne meble wykonane metodą 
decoupage. Przedmioty wykonywane na zamówienie i z dedykacją.

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

Małgorzata Bieniek

Ręcznie malowane i ozdabiane jaja gęsie, bombki, dzbany gliniane itp., według 
własnych aranżacji. Wszystko malowane farbami akrylowymi.

57-100 Strzelin, tel. 697 729 750, e-mail: groszka1@vp.pl

Twórczość własna

Genowefa Wojtaczka

Produkty wykonane ręcznie z bibuły, krepiny, papieru origami oraz innych 
podobnych, przy użyciu ozdób brokatowych i korali. Oryginalna paleta kolorów 
oraz staranne wykonanie zadowolą każdego.

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

Twórczość własna

Dorota Wojciechowska

Wykonuję biżuterię i dodatki oraz akcesoria z różnych materiałów, również tych 
pochodzących z recyklingu.

57-100 Strzelin, Pęcz, tel. 792 066 623, e-mail: lupus@interia.eu

Twórczość własna

Maria Pietrycha

Kolczyki, bransoletki, naszyjniki z drewna, bransoletki modułowe. 
Biżuteria wykonana w różnych zestawach kolorów, również na zamówienie 
indywidualne.

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

TRADYCJA, KULTURA, RĘKODZIEŁO
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Twórczość własna

Agnieszka Buda

Z pasją i zamiłowaniem wykonuję bransoletki, naszyjniki, kolczyki i zawieszki. 
Biżuteria wykonana jest techniką beadingu. Wszystko wykonuję według pomysłów 
własnych lub na zamówienie klienta.

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

Twórczość własna

Irena Bober

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

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

Twórczość własna

Anna Krukowska

Koralikowa biżuteria ręcznie wykonana: ślubna, codzienna i nie tylko…

57-100 Strzelin, e-mail: ankakruq@wp.pl, butterchilli.blogspot.com

TRADYCJA, KULTURA, RĘKODZIEŁO

Dziennikarz i pisarz

Tomasz Duszyński

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 fiction po polsku z Jakubem Ćwiekiem – 
Dariuszem Domagalskim. To część naszej oferty wydawniczej.

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

Damian Długosz

Wykonujemy meble ogrodowe na zamówienie klientów. Meble są solidne, 
przykładamy ogromną uwagę, aby nasze meble były wytrzymałe i efektownie się 
prezentowały.

57-130 Przeworno, Sarby 62, tel. 512 936 595

Twórczość własna

Pracownia ceramiki artystycznej „IMINUR DESIGN”

Zestaw ceramiki artystycznej o nazwie: „Droga Mleczna”.
Inspirację stanowią niezwykłe twory natury. W ofercie przedmioty artystyczne, 
dekoracyjne jak i użytkowe - wykonywane ręcznie, z gliny szamotowej, wypalane 
w temp. 1240°C.  Ozdabiane najwyższej jakości szkliwami. Wysoka jakość wykonania 
i niepowtarzalność.

57-100 Strzelin, ul. Różana 3, tel. 691 117 955, iminurdesign@gmail.com

Twórczość własna

Patrycja Żychlińska

Niepowtarzalna, niepodwajalna biżuteria sutasz, haftowane bransoletki i kolczyki, 
kolie, komplety ślubne i okolicznościowe.

57-100 Strzelin, tel. 783 822 287, e-mail: patrycjahelena@interia.pl

TRADYCJA, KULTURA, RĘKODZIEŁO

Eko-wyploty

Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązowie

Sekcja Eko-wyploty czyli warsztaty wyplatania z papieru, powstały przy Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Wiązowie w styczniu 2013 roku. Prowadzone są przez 
instruktorkę – Dorotę Jarosz-Franczak, absolwentkę Akademii Plastycznej. 
Sekcja powstała z myślą o pobudzaniu aktywności twórczej wśród mieszkańców 
gminy. Spotkania organizowane są dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki 
w godz. 16.30-18.00, na które z zaangażowaniem przychodzą zarówno dzieci 
jak i dorośli, tworząc wspólnie koszyki, kosze, drobne akcesoria dekoracyjne 
i użytkowe z makulatury. Wyroby sekcji  zachwycają pomysłowością, finezją 
i artyzmem, dlatego też często reprezentują gminę na zewnątrz, a tym samym 
promują kulturę wiązowską.

    57-120 Wiązów, pl. Wolności 22, tel. 71 39 31 157
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Twórczość własna

Dorota Jarosz-Franczak

Plecionki fiore d’or. Autorskie wyroby ręcznie wyplatane z papieru: kosze, torby, 
zegary, kufry, skrzynie, parawany, itp. 
Wytwarzane przedmioty powstają dzięki połączeniu tradycyjnych technik 
wyplatania z innymi metodami obróbki papieru. 
Niepowtarzalne, trwałe, dekoracyjne i użytkowe.

57-120 Wiązów, tel. 507 956 171, e-mail: jaroszd@poczta.onet.pl,
www.plotesobie.blogspot.com

Twórczość własna

Anna Strzelecka

Moje prace to świat zamknięty w skrawkach barwnych tkanin. W domowej 
pracowni powstają niebanalne zabawki i akcesoria dla dzieci, ale nie tylko, także 
dla mam (i nie mam) znajdzie się niejedna rzecz. Krótkie serie lub pojedyncze 
egzemplarze czynią z produktów unikalne egzemplarze, zaś proces twórczy nie 
nastawiony na masową produkcję sprawia, że wszystkie przedmioty są wykonane 
z należytą starannością i dbałością o detale.

57-130 Przeworno, Romanów, www.oszyciu.blogspot.com, 
www.facebook.com/miludki

Twórczość własna

Powiatowy Ośrodek Wsparcia 
Środowiskowy Dom Samopomocy
W Powiatowym Ośrodku Wsparcia Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Strzelinie prowadzone są różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne między innymi 
arteterapia. Podczas zajęć podopieczni wykonują ciekawe prace typu: witraże, 
robótki ręczne, obrazy, stroiki, kartki okolicznościowe oraz dekoracje i ozdoby 
świąteczne. Uczestnicy terapii wykorzystują surowce naturalne jak szyszki, 
żołędzie, siano, drewno, liście oraz gotowe elementy jak korale, wstążki, nici. 
Przy wykonaniu prac stosowane są następujące techniki: malowanie na szkle, 
szydełkowanie, decoupage, quilling, haft krzyżykowy. Arteterapia to ciekawa 
i przyjemna forma pracy oraz dobry sposób na rozwijanie cierpliwości, zdolności 
manualnych, koncentracji, uwagi oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

57-100 Strzelin, ul. Pocztowa 17, tel. 71 39 20 924, 669 120 267, 
www.sdsstrzelin.pl, e-mail:pow.strzelin@neostrada.pl

TRADYCJA, KULTURA, RĘKODZIEŁO

Twórczość własna

Anna Jankowska

Parasolka ślubna – ręcznie wykonana, na szydełku, parasolka dekoracyjna.

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

Fotograf z ulicy Brzegowej

Fotograf z ulicy Brzegowej czyli Jan Jakub Smarczewski to bardzo szerokie 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

Twórczość własna

Wanda Pochwała

Ręcznie wykonywane kompozycje kwiatowe z krepiny, drutu, rajstop oraz bibuły. 
Kompozycje tworzone według autorskich pomysłów na indywidualne zamówienie 
i potrzeby klientów.

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

Twórczość własna

Teresa Bollweg-Maciąg

Serwetki, kołnierzyki są to produkty wykonane z nici (kordonka). Wykonuję także 
ozdoby choinkowe (bombki, gwiazdki, szpice, sople, aniołki). Swetry, bluzki, 
chusty, szaliki, czapki, kapelusze, skarpetki, pończochy, poduszki, narzuty, 
galanteria łazienkowa, biżuteria, bielizna, rękawiczki są wykonane na drutach 
i szydełku różnymi technikami i z różnych materiałów, włóczek i nitek.

57-100 Strzelin, Kuropatnik, ul. Kaczerki 40, tel. 71 39 49 019, 661 841 945

Twórczość własna

Zakład Aktywności Zawodowej „CELESTYN”

Popiersie ceramiczne ręcznie wykonane z masy szamotowej, szkliwione. 
Anioły wykonane z szamotu lub masy lejnej. Mrozoodporne donice ręcznie 
wykonane z form gipsowych.

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

TRADYCJA, KULTURA, RĘKODZIEŁO / TURYSTYKA, REKREACJA I INNE USŁUGI
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Aquapark

Aquapark Granit
Strzeliński Aquapark posiada basen sportowy, basen rekreacyjny z masażami 
wodnymi i gejzerami, fontannę kaskadową, leżanki i ławeczki powietrzne, 
jacuzzi ze słodką i słoną wodą oraz 72m zjeżdżalnię. Oferta Aquaparku 
obejmuje również saunę fińską i parową, bar z widokiem na halę basenową, 
sale szkoleniowe i konferencyjne. Centrum Sportowe oferuje lekcje pływania 
na każdym poziomie zaawansowania: dla niemowląt, dzieci, młodzieży, 
dorosłych i seniorów, zajęcia Aqua Aerobiku, kursy nurkowania, letnie i zimowe 
turnusy półkolonii na pływalni i nie tylko.  W celu popularyzacji dyscypliny 
sportu jaką jest pływanie Aquapark organizuje cykliczne zawody pływackie. 
W Aquaparku działa także Szkoła Językowa ALFA, która oferuje kursy dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych z angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, 
hiszpańskiego, niderlandzkiego, serbskiego, chorwackiego, rosyjskiego oraz czeskiego na różnym poziomie 
zaawansowania. Aquapark Granit w Strzelinie zaprasza codziennie w godz. 6:00-22:00. Strefa saun czynna jest od 
pon. do pt. w godz. 16:00-22:00 oraz w weekendy w godz. 8:00-22:00

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

Fitness, trening personalny, odchudzanie

Klub Strefa Fitness

Zajęcia dla grupy wiekowej 18-65 lat. Ćwiczenia wspomagające odchudzanie 
i zdrowie kręgosłupa. Trening personalny to kompleksowa usługa, żywienie + 
trening oraz coaching + motywacja = widoczne efekty.

57-100 Strzelin, ul. Oławska 19, tel. 724 624 345, 693 621 837, 
www.strefa-fitness.com, e-mail: strefa@mar-fitt.pl

TURYSTYKA, REKREACJA I INNE USŁUGI

Agroturystyka

„Sady Błotnica” Gospodarstwo Agroturystyczne

„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.

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



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

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik powołane zostało, 
aby wspierać istniejące zasoby naturalne, krajobrazowe, kulturowe oraz 
historyczne naszej ziemi. Dąży do promocji środowiska naturalnego, rozwoju 
turystyki oraz identyfikacji coraz popularniejszych w naszym regionie produktów 
lokalnych. W wyniku tej działalności oddajemy w Państwa ręce kolejną edycję 
Katalogu Pereł Lokalnych, który cieszy się od samego początku ogromnym 
zainteresowaniem. 
 Na naszym obszarze mogą Państwo zasmakować pysznych potraw 
kulinarnych tworzonych z pasją i zamiłowaniem, opierających się na tradycyjnych 
przepisach, a także poznać bogatą ofertą miodów i innych produktów pszczelich. 
Nasze lokalne dzieła sztuki zainspirują nawet najbardziej wymagających. 
Pracownie ceramiki, metalu, artyści tworzący w drewnie, filcu, za pomocą 
miedzi oraz papieru potrafią zaskoczyć pomysłem oraz niesamowitym efektem. 
Aby w pełni cieszyć się atrakcjami naszego obszaru, zachęcamy do pozostania 
u nas na dłużej, z dala od hałasu, zgiełku aglomeracji oraz codziennych 
problemów. Doskonałym miejscem będą zlokalizowane na naszym obszarze 
obiekty agroturystyczne, które zagwarantują wypoczynek i spokój w otoczeniu 
przyrody.
 Serdecznie zapraszamy do lektury Katalogu Pereł Lokalnych 2013 oraz 
poznawania obszaru LGD Gromnik. 


