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O ,,Wrzosowej Krainie’’
Szanowni Państwo!
Obszar Wrzosowej Krainy znajduje się we wschodniej części Borów
Dolnośląskich – największego kompleksu leśnego w Europie Środkowej.
Swoją nazwę zawdzięcza rozległym obszarom wrzosowisk, które są
wyjątkowe na skalę europejską. Jest to piękny, malowniczy obszar, który
posiada wiele niezwykłych walorów przyrodniczych. Wrzosowa Kraina
swoją autentycznością i niepowtarzalnością przyciąga wielu turystów.
Oprócz malowniczych terenów, Wrzosowa Kraina może się szczycić
wyjątkowymi produktami i usługami lokalnymi.
Publikacja edukacyjno-promocyjna o producentach z regionu Wrzosowej
Krainy to skarbnica wiedzy o bogatej ofercie lokalnych przedsiębiorców,
wytwórców i artystów, z których usług warto korzystać. Nasze
Stowarzyszenie od zawsze promowało działania i inicjatywy, które są
regionalne, powstają z pasji, stanowią część dziedzictwa kulturowego, a ich
wytwórcy wkładają w swoją pracę całe serce.
Katalog ma za zadanie zinwentaryzować lokalnych przedsiębiorców, którzy
są promowani i wspierani przez Wrzosową Krainę, chcemy, aby informacja
o nich dotarła do jak największej liczby osób z całego regionu i nie tylko!
Celem publikacji jest zachęcenie do sięgania po tradycyjne przepisy,
przetwory i produkty oraz do poznawania dziedzictwa kulturowego.

W imieniu Zarządu
Barbara Sulma
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RESTAURACJE
I PRODUKTY SPOŻYWCZE

Fit-Oil Angelika Kuboń
FIT-OIL powstał z myślą o zrobieniu produktu najwyższej jakości. Naszą
maksymą jest słowo „JAKOŚĆ”. Dlatego też już od kupna surowca
zaczynamy budować jakość, poprzez tłoczenie w odpowiednich
warunkach, proces sedymentacji aż po przelewanie w butelki.
Cała produkcja oleju odbywa się w Naszej rodzinnej tłoczni. Znajdujemy
się w malowniczej miejscowości Kunice w województwie dolnośląskim.
Oleje uzyskiwane są poprzez prasy ciśnieniowe. Stawiamy na wysoką
jakość. Kupując Nasz olej wspieracie Państwo małą, lokalną, polską firmę
bez kapitału zagranicznego.
Oferujemy takie produkty jak: olej rydzowy, olej z gorczycy (musztardowy),
olej konopny, olej z wiesiołka, olej lniany, olej z czarnuszki, olej z pestek
dyni i wiele innych ciekawych propozycji.

Kontakt:
Fit-Oil Angelika Kuboń
59-216 Kunice, ul. Zimna 8
telefon: +48 661 838 089
e-mail: biuro@fit-oil.pl
www.fit-oil.pl
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Kawiarnia LUPUS
W październiku 2019 w Chocianowie przy ulicy Żeromskiego otworzono
kawiarnię z własnym wypiekiem ciast. Właścicielka kawiarni, Pani Agata
Wilk, jest z wykształcenia biologiem i prowadzi kawiarnię w stylu eko.
Kawiarnia znana jest z 3 podstawowych zasad:
1. BEZ OLEJU PALMOWEGO
Bo dbamy o lasy deszczowe i wasze zdrowie!
2. TRADYCYJNE CIASTA
Prosty skład jak u babci, bo one znają się na rzeczy!
3. PRODUKT LOKALNY
Tak! Chocianów ma swoje lokalne ciastko!
W kawiarni honorujemy Kartę Dużej Rodziny i udzielamy 10% rabatu na całe
zamówienie. Wspieramy też ruch ZERO WASTE i dlatego kupując dowolny
napój we własnym termosie / kubku termicznym dajemy rabat 20% na
zakupiony napój, w ten sposób staramy się ograniczyć produkcję śmieci.
Zespół kawiarni poza Panią Agatą tworzą także Pani Kamila Jessa i Pani Paulina
Słupik. W ofercie kawiarni dostępna jest kawa jakości specialty, naturalna
herbata w formie suszu, lody naturalne, domowe ciasta oraz w sezonie
jesienno-zimowym samodzielnie przygotowywana gorąca czekolada.
Wykonujemy także torty okolicznościowe zarówno te małe jak i duże
kilkupiętrowe torty weselne. Cenę każdego tortu ustalamy indywidualnie
z osobą zainteresowaną. Przy produkcji wypieku zwracamy dużą uwagę na
skład użytych produktów (podobnie jak przy produkcji ciast) dlatego nie
używamy margaryny, masy cukrowej i syntetycznych barwników.

Kontakt:
Kawiarnia Lupus
ul. Żeromskiego 2/1a, 59-140 Chocianów
telefon: 886 946 852
e-mail: kawiarnia.lupus@gmail.com
@kawiarnialupus
#kawiarnialupus
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„Miód i Malinka”

Restauracja „Miejska”

,,Miód i malinka’’ to cukiernia z przepysznymi, domowymi wypiekami. W swojej
ofercie ma smaczne ciasta, oryginalne torty z ręcznie wykonywanymi
dekoracjami oraz ozdobne, tematyczne ciastka, babeczki i inne wypieki.
W ofercie posiadamy również słodkie zestawy upominkowe, które mogą być
oryginalnym i bardzo smacznym prezentem na różne okazje (Dzień Matki,
Chrzciny, Święta Bożonarodzeniowe, Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet i wiele
innych).

W restauracji serwowana jest kuchnia staropolska, a także kuchnia z innych
regionów świata. Zjesz tu zarówno tradycyjne polskie śledzie, rosół, kotlety
schabowe i inne potrawy mięsne, jak i przepyszne włoskie pizze i makarony,
zdrowe sałatki oraz słodkie desery. Restauracja cieszy się nienaganną opinią,
a osoby, które ją odwiedzają, wychodzą zawsze syte i zadowolone.

Realizujemy zamówienia na torty i ciasta. Każdy wypiek jest personalizowany
i dostosowywany do wymagań klienta. Zamówienia można składać
telefonicznie lub osobiście.

Kontakt:
,,Miód i Malinka’’
Szklary Górne 62A, 59-335 Lubin
telefon: 696 665 087
e-mail: miodimalinka@gmail.com
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Restauracja ceni sobie przede wszystkim jakość oraz świeżość serwowanych
dań i produktów, co jakiś czas zaskakując klientów nowymi propozycjami
potraw.
Restauracja ,,Miejska’’ organizuje również imprezy okolicznościowe takie
jak: wesela, chrzciny, komunie, imprezy cateringowe i wiele innych.

Kontakt:
Restauracja ,,Miejska’’
ul. Żeromskiego 13, 59-140 Chocianów
telefon: 76 818 55 67
e-mail: fraber@wp.pl
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Restauracja „Kuźnia Smaku”

Spiżarnia „Kuźnia Smaku”

Restauracja serwuje codziennie inne, smaczne dania obiadowe. Wszystkie
posiłki przygotowywane są na miejscu, ze świeżych i zdrowych składników
najwyższej jakości.

Spiżarnia ,,Kuźnia Smaku’’ to wyjątkowe miejsce, gdzie można zakupić
domowe przetwory i wyroby.

Nasza kuchnia opiera się głównie na domowych przepisach, ale menu
urozmaicone jest o zdrowe sałatki, desery i ciasta.
Serwujemy takie dania jak: placek po węgiersku, kotlety schabowe
i drobiowe, rolady i inne dania mięsne, łazanki, gołąbki, dania rybne,
kopytka, zupy i wiele innych. Do każdego dania obiadowego serwujemy
również ziemniaczki, ryż lub kaszę a także surówki. W naszej ofercie
znajdziecie rewelacyjne naleśniki zarówno na słodko jak i wytrawne
z różnym farszem oraz wyśmienite pierogi (ruskie, szpinakowe, mięsne,
z kaszą czy z kapustą i grzybami), które cieszą się ogromną popularnością.

Smalczyk ze skwarkami, bigos myśliwski, ryba w zalewie czy fasolka po
bretońsku to tylko nieliczne z oferowanych produktów.
Tradycyjne przetwory sprawią, że oderwiesz się od pędu dnia codziennego
i powrócisz do dawnych smaków z dzieciństwa i domu rodzinnego.
Spiżarnia specjalizuje się w staropolskich potrawach, do wyrobów używa
najwyższej jakości produktów. Przetwory nie zawierają konserwantów, są
zdrowe i naturalne.

Każde danie jest w przystępnej cenie, a porcje są duże, tak by każdy klient
był zadowolony i najadł się do syta.
Na stałe oferujemy sprzedaż na miejscu, na wynos jak i na dowóz pod
wskazany adres.

Kontakt:
Restauracja ,,Kuźnia Smaku’’
ul. Wesoła 12b, 59-140 Chocianów
telefon: 517 519 011
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Kontakt:
Spiżarnia „Kuźnia Smaku”
ul. Wesoła 12b, 59-140 Chocianów
telefon: 517 519 011
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Winnica Alvarium
Niewiele osób wie, że Wrzosowa Kraina, a szczególnie pasmo Wzgórz
Dalkowskich, to idealne miejsce do uprawy winorośli i wytwarzania z nich
naturalnych win gronowych.
Alvarium to nie tylko rodzinna winnica, ale także przydomowa
pasieka. Nasze niewielkie gospodarstwo prowadzimy na skraju Borów
Dolnośląskich oraz na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego
i Wzgórz Dalkowskich.
Stosujemy ekologiczną uprawę winorośli, a nasze wina wytwarzamy
tradycyjnymi metodami, dzięki czemu utrzymujemy bliski kontakt z naturą.
Oprócz wina produkujemy też naturalny miód pszczeli, suszone zioła
i ozdoby z lawendy oraz octy owocowe.
Wstąpcie do nas, jeśli szukacie rodzinnej atmosfery i odpoczynku od
codziennego zgiełku. Oferujemy m.in. zwiedzanie winnicy i pasieki,
degustację naszych win i miodów, warsztaty z prac winnicy i przy przerobie
owoców. Mamy też miejsca do rozbicia namiotu lub ustawienia przyczepy
kempingowej wśród winorośli, jeżeli odwiedzicie nas w lecie.
Oferujemy:
•
•
•
•
•

wina białe, ze szczepów solaris, johanniter, riesling i gewurztraminer
wina czerwone, ze szczepów rondo i regent
miody z własnej pasieki: wielokwiatowy, lipowy, gryczany, akacjowy,
rzepakowy
suszone zioła, herbaty ziołowe, ozdoby z lawendy
naturalne octy owocowe

Kontakt:
Winnica Alvarium
Ostaszów 23a, 59-170 Przemków
telefon: +48 691 576 363
e-mail: winnicaalvarium@gmail.com
facebook.com/winnicaalvarium/
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Przemkowskie Pierniczki Wandy Kuzyszyn

Pasieka w Miłosnej

Przemkowskie Pierniczki wyróżniają się długoletnią rodzinną tradycją
ich wytwarzania, regionalnością oraz charakterystycznym, przepysznym
smakiem!

Paulina Myśków jest pszczelarzem i wytwórcą octów smakowych oraz
prowadzi ,,Pasiekę w Miłosnej’’.

Swoją wyjątkowość pierniki zawdzięczają naturalnym składnikom, takim jak
lokalny miód wrzosowy, dzięki swojej niepowtarzalności zostały wpisane
na Listę Produktów Tradycyjnych.
W swojej ofercie posiadamy zarówno gotowe pierniki oraz całe zestawy.
Dodatkowo istnieje możliwość indywidualnych zamówień i personalizacji
wyglądu piernika oraz jego dekoracji.

Ocet to produkt, bez którego trudno obejść się w kuchni. Ale ocet niejedno
ma imię. Pasieka w Miłosnej produkuje naturalnie mętne octy, których smak
już znasz i takie, które spróbujesz po raz pierwszy i które Cię zachwycą.
Jabłkowy, pigwowy, ale też melisowy, pokrzywowy, czy z kwiatów
stokrotki. Zrób z nich sos do sałatki, zakwaś ulubione potrawy, wykorzystaj
w marynacie do mięsa, albo po prostu dopraw swój posiłek już na talerzu.
Przede wszystkim jednak octy z Pasieki w Miłosnej sprawią, że Twoje
potrawy nabiorą głębi i niepowtarzalnego smaku. Nasze octy różnią się
od najbardziej znanego octu spirytusowego – są delikatniejsze, bardzo
aromatyczne, mętne, owocowe, kwiatowe lub ziołowe, po prostu pyszne!
Dostępne octy:
• ocet winogronowy, pigwowy, • ocet z kwiatów lilaka, • mniszka, akacji,
dzikiego bzu, • nagietka, cukinii, lipy, • ocet z płatków róży, • ocet z ziela
skrzypu, • ocet z dziurawca i krwawnika, • ocet z czarnej porzeczki.

Kontakt:
Wanda Kuzyszyn
ul. Osiedle Głogowskie 57, 59-170 Przemków
telefon: 663 811 397

16

Kontakt:
Paulina Myśków - Pasieka w Miłosnej
Miłosna 11, 59-323 Miłosna
telefon: 609 328 121
www.facebook.com/pasiekawmilosnej
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Pasieka Yogi Miody i Sery

Ranczo Szalony Koń

Mała serowarnia, która z pasją wytwarza świeże sery podpuszczkowe
z mleka krowiego. Sery produkowane są w sposób tradycyjny, z najlepszej
jakości mleka, bez dodatku konserwantów. Sery są pełnowartościowym,
zdrowym produktem, wyróżniają się swoim wyjątkowym i niepowtarzalnym
smakiem, którego nie znajdziecie w produktach z supermarketu.
Dostępne są różne warianty smakowe, m.in.: ser naturalny, w ziołach,
w przyprawach.

Ranczo Szalony Koń to wyjątkowe miejsce położone w malowniczej wsi
Brunów. W tym miejscu odpoczniesz od zgiełku miasta, zrelaksujesz się
po ciężkim dniu pracy.

Zapraszamy do Serowego Pawilonu nr 88 na lubińskim Targowisku przy
ul. Łukasiewicza.
Czwartek od 9.00 do 16.00 i Sobota od 8.00 do 12.00
(godziny mogą ulec zmianie – wszystkie informacje znajdą Państwo na
Facebooku Pasieka Yogi Miody i Sery)

Kontakt:
Pasieka Yogi Miody i Sery
telefon: 697 933 400
pasiekayogi@gmail.com
Fb Pasieka Yogi Miody i Sery
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Nasze ranczo oferuje takie aktywności jak: warsztaty dla dzieci, hipoterapia,
nauka jazdy konnej, urodziny i pikniki, oprowadzanki na kucykach,
plenerowe przyjęcia okolicznościowe.
Dodatkowo zapraszamy do skorzystania z naturalnych produktów
wytwarzanych w naszym gospodarstwie.
W sprzedaży mamy:
Mleko krowie pełne, Serki twarogowo- podpuszczkowe krowie (naturalne
i z dodatkiem ziół), Jaja od kur z wolnego wybiegu oraz ciasta wytwarzane
z produktów pozyskanych w naszym gospodarstwie.

Kontakt:
Ranczo Szalony Koń - Karolina Duć
Brunów 23, 59-140 Chocianów
telefon: 790 224 149
Karolina.duc11@gmail.com
Ranczo Szalony Koń
Rolniczy Handel detaliczny nr weterynaryjny 02163523
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Fryderyk Oleksy - ręcznie wykonywane noże
Tworzeniem noży zajmuję się od 3 lat i robię to hobbystycznie. Noże oraz
pochewki wykonuję własnoręcznie od początku aż po efekt końcowy.
Do produkcji używam naturalnych materiałów takich jak różnego rodzaju
drewno (głównie egzotyczne) oraz skóry naturalnej, którą sam farbuję
oraz obrabiam. Tworzę różnego rodzaju noże kuchenne, myśliwskie,
bushcraftowe oraz modele indywidualne na życzenie zamawiającego.
Produkowane noże mają najwyższą jakość, wykonane są z bardzo dobrej
i solidnej stali, dobrze wyglądają oraz są przystępne cenowo.
Ceny ustalane są indywidualnie przy każdym zamówieniu, ponieważ jest
wiele czynników, które wpływają na jego cenę – zamawiający ma szeroki
wybór materiałów, z których będzie wykonany nóż.

PRODUKTY
I USŁUGI

Dodatkowo zajmuję się również ostrzeniem oraz renowacją noży i ostrzy.

Kontakt:
Fryderyk Oleksy
Krzyżowa 8a, 59-706 Gromadka
telefon: 660 960 847
ero198413@gmail.com
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Lawendowa Piwniczka
Lawendowa Piwniczka zrodziła się z fascynacji lawendą i zamiłowania
do rękodzieła. W swojej małej rodzinnej plantacji położonej pomiędzy
Chocianowem a Polkowicami mamy prawie 500 krzewów lawendy
w 15 rodzajach. Wszystkie Nasze sadzonki pochodzą z certyfikowanej
plantacji lawendy i w większości jest to lawenda lekarska. Plantacja jest
prowadzona w stylu ,,eko’’ bez zastosowania jakichkolwiek nawozów,
dbamy o najwyższą jakość naszej lawendy.
Lawenda lekarska dzięki swoim właściwościom ma szerokie zastosowanie
co w pełni wykorzystujemy. Używamy jej w rękodziele, przetworach
i ozdobach. Piękny wygląd i ziołowy zapach to tylko namiastka zalet lawendy
lekarskiej. W lawendzie to co najcenniejsze, to olejek eteryczny o wyjątkowo
złożonej budowie. W jego skład wchodzą substancje dość rzadkie w świecie
roślinnym, ale o szerokim spektrum działania – linalol, geraniol, furfurol,
pinen, cyneol, borneol, a ponadto garbniki, cukry i związki mineralne.
Dlatego kwiaty lawendy mają wielorakie zastosowanie. Lawenda uspokaja,
odpręża, łagodzi ból, działa przeciwbakteryjnie, pomaga na problemy skórne
i w problemach ze snem.
Lawendę stosujemy w każdej postaci i staramy się pokazać ją z jej
najlepszych stron i dlatego mamy dla was w ofercie:
• woreczki jutowe, z organzy, lniane wypełnione lawendą
• olejek lawendowy, sól lawendowa
• poduszeczki z lawendą, wiaderka z lawendą, fusetki
• świeczki sojowe o zapachu lawendy
• ozdobne świeczki, mydełka, ramki ozdobne
• ocet lawendowy, sok z lawendy
• zestaw do smużenia lawendy
• zestawy prezentowe, bukiety, wianki

Kontakt:
Lawendowa Piwniczka
lawendowapiwniczka@gmail.com
Facebook: Lawendowa Piwniczka
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Paula Prezentuje - Paulina Celejewska
,,Paula prezentuje’’ jest firmą, która zajmuje się wykonywaniem
spersonalizowanych prezentów, ozdób sezonowych, topperów, pamiątek
okolicznościowych na laserze, frezarce i drukarce 3D.
Oferta jest szeroka, wykonujemy głównie produkty spersonalizowane, na
zamówienie, często z indywidualnym tekstem/motywem/grafiką podanymi
przez klienta.
Wybrane produkty z oferty:
• toppery na torty (naturalne i malowane)
• pudełka na pieniądze z życzeniami wewnątrz, na różne okazje
• oferta ślubna (skrzynki na pieniądze, pudełko na obrączki, zawieszki
na alkohol, winietki, tabliczki na stół wiejski/słodki)
• drewniane kartki okolicznościowe z wygrawerowanymi wewnątrz
życzeniami
• ramki metryczki na zdjęcie 10x15 cm
• pudełka wspomnień z metryczką z okazji chrztu, urodzenia dziecka
(w środku 6 przegródek na pamiątki z dzieciństwa np. pierwszy
smoczek, zdjęcie USG, pierwszy ząbek)
• aniołki na różne okazje
• prezenty na Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca
• ozdoby bożonarodzeniowe
Ponadto wykonujemy produkty na zamówienie na laserze, frezarce
i drukarce 3D. Materiały na jakich pracujemy: drewno, pleksi, metal, szkło,
plastik.

Kontakt:
„Paula prezentuje”– Paulina Celejewska
ul. Pileckiego 16a/4, 59-140 Chocianów
– adres odbioru zamówień, możliwa także wysyłka.
telefon: 696 506 108
e-mail: paulaprezentuje@gmail.com
Zamówienia można składać na facebooku:
https://www.facebook.com/paulaprezentuje/
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„Gajówka Głuszec”

Dom Wczasów Dzięcięcych w Przemkowie

Gospodarstwo agroturystyczne ,,Gajówka Głuszec’’ to miejsce, które
oferuje przytulny nocleg, pyszne, domowe jedzenie, to miejsce, w którym
prowadzone są warsztaty zielarskie i zajęcia edukacyjne dla dzieci.

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie to placówka oświatowa
zajmująca się profesjonalną organizacją śródrocznych turnusów
dydaktyczno-wypoczynkowych, tzw. zielonych szkół dla dzieci
i młodzieży z terenu całej Polski. Dom Wczasów Dziecięcych jest również
organizatorem wypoczynku letniego i zimowego. Placówka posiada dwa
budynki, w których zakwaterowanie znajdzie 97 dzieci. Dom Wczasów
Dziecięcych zapewnia dzieciom nocleg, wyżywienie, zajęcia opiekuńczowychowawcze i edukacyjne oraz całodobową opiekę pedagogiczną.
W naszym Domu uczymy dzieci umiejętności bycia z drugim człowiekiem
i obcowania z przyrodą. W zasobach placówki mamy: Edukacyjną Ścieżkę
Przyrodniczą z ogrodem dendrologicznym, tereny rekreacyjno-sportowe,
place zabaw, pracownię przyrodniczą, rowery do aktywnego poznawania
Przemkowskiego Parku Krajobrazowego oraz salę zabaw.

Nasza oferta opiera się na lokalnych, naturalnych i zdrowych produktach.
W swojej ofercie posiadamy takie produkty jak:
•
•
•

Woreczki zapachowe (o zapachu lawendy oraz kompozycji ziół
z ogrodu)
Olejki do kąpieli (o zapachu kompozycji ziół z ogrodu)
Oleje ziołowe (kompozycje smakowe przypraw i ziół z ogrodu)

Kontakt:
,,Gajówka Głuszec’’
Borówki 25, 59-506 Gromadka
telefon: 75 738 24 60, 691 728 419
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Kontakt:
Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie
ul. Leśna Góra 1 A, 59-170 Przemków
telefon: 768 32 06 13, 506 064 498
e-mail: sekretariat@dwdzprzemkow.eu
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Pracownia Ceramiki Unikatowej „Ceramikon”

Permakultura Chocianów

,,Pracownia Ceramiki Unikatowej Ceramikon’’ - artysta plastyk Małgorzata
Somerfeld-Lasko

Permakultura Chocianów to projekt nastawiony na promowanie szeroko pojętej
samowystarczalności żywieniowej, działań proekologicznych, regenerację
lokalnych ekosystemów. W naszej ofercie można znaleźć między innymi:
• Kompleksowe projektowanie ekosystemów - ogrodów warzywnych,
sadów regeneracyjnych, przestrzeni dla dzikiej przyrody, pomoc
rolnikom w ekologicznej uprawie pól.
• Zakładanie oraz pielęgnacja ogrodów ekologicznych - oferujemy
zakładanie ogrodów będących stabilnymi ekosystemami, gdzie
wszystkie elementy wzajemnie ze sobą współgrają zapewniając
zdrową żywność, warunki bytowe dla owadów i dzikich zwierząt oraz
unikalne walory estetyczne.
• Sprzedaż płynnych nawozów - nasze płynne nawozy powstają głównie
z roślin rosnących w naszym ogrodzie lub na pobliskich terenach.
Oryginalna kompozycja składników sprawia, że nasze płynne nawozy
zawierają w sobie nie tylko składniki pokarmowe dla roślin, ale przede
wszystkim lokalne, efektywne mikroorganizmy odpowiadające za zdrowie
gleb. To właśnie dzięki nim rośliny są zdrowe, a ekosystemy stabilne.
• Edukacja ekologiczna - prowadzimy również szeroko pojętą edukację
ekologiczno - ogrodniczą połączoną z warsztatami praktycznymi. Nasza
oferta obejmuje wachlarz tematyczny począwszy od kompostowania,
poprzez uprawę własnych warzyw, pomoc owadom i zwierzętom,
kończąc na spacerach ekologicznych i wizytach u rolników.

Oferujemy:
• Warsztaty ceramiczne dla grup zorganizowanych, przedszkoli, szkół,
instytucji, firm.
• Zajęcia odbywają się w przestronnej, profesjonalnie wyposażonej
pracowni ceramicznej, przygotowanej do przyjęcia 43 osobowej
grupy.
• Terminy i tematyka warsztatów do uzgodnienia, na przykład:
upominki z okazji Dnia Babci itp., prezenty pod choinkę, jesienne
inspiracje itp.
• Zajęcia terapeutyczne w formie Arteterapii również dla osób
z niepełnosprawnościami.
• Warsztaty rodzinne.
• Warsztaty prowadzone są przez artystów plastyków
z przygotowaniem pedagogicznym oraz terapeutów.
• Nauka toczenia na kole garncarskim.
• Sprzedaż ceramiki artystycznej, realizacja indywidualnych zamówień.
W pracowni podczas zajęć pracuje oczyszczacz z jonizatorem powietrza.

Kontakt:
Pracownia Ceramiki Unikatowej ,,Ceramikon’’
Ostaszów 28, 59-170 Przemków
telefon: 696 874 128, e-mail: somerfeld.lasko@gmail.com
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Kontakt:
Permakultura Chocianów
Wizyty w miejskim ogrodzie pokazowym – Rotmistrza Pileckiego 5, Chocianów.
telefon: 883 785 564, permakultura.chocianow@gmail.com
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Elżbieta Buganik - malarstwo
Malarstwo jest pasją artystki. Zajmuje się nim od blisko trzydziestu lat.
W otoczeniu Borów Dolnośląskich, które są wyjątkową inspiracją, powstają
obrazy olejne na płótnie i płycie pilśniowej. Tematyka obrazów jest
różnorodna, począwszy od powielania klasyki, na sztuce współczesnej
kończąc. Prace dostosowane są także do indywidualnych zamówień
klienta. Dzieła pani Buganik można podziwiać na imprezach lokalnych,
regionalnych oraz za granicą, np. na organizowanych przez Muzeum
Regionalne Związku Krajoznawczego Rheinland w Niemczech.

ARTYŚCI
I RĘKODZIEŁO

Kontakt:
ul. Dębowa 13, 59-706 Gromadka
telefon: 75 738 25 01
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Leokadia Adamowicz - gobeliny

Małgorzata Krzywda - poezja, proza

Tkactwo zwykle kojarzy się z twórczością zastrzeżoną dla artystów.
W rzeczywistości jest rzemiosłem, którym może parać się każdy. Wystarczy
zwykła drewniana rama, garść gwoździ, kolorowa wełna i ... uczestnictwo
w warsztatach, które znajdują się w ofercie pani Adamowicz.

Małgorzata Krzywda, rodowita chojnowianka, wierszem i krótkimi formami
prozatorskimi opowiada o emocjach oraz otaczającej ją rzeczywistości.
Jej utwory tchną na ogół tzw. pozytywną energią, optymizmem i wiarą,
że dobrocią oraz miłością można stworzyć świat przyjazny wszystkim
Istotom. Jej równoległą pasją jest fotografia, przy pomocy której ukazuje
piękno Natury.

Leokadia Adamowicz jest dyplomowanym instruktorem tkania na krosnach
poziomych - uczy tkactwa na krosnach i ramach, a także przędzenia na
kołowrotku.
W ofercie warsztatów znajduje się szeroki zakres nauki tkactwa. Warsztaty
skierowane są dla wszystkich: grupy zorganizowane, pracownicy różnych
organizacji, osoby prywatne w liczbie 10-40 osób, szkoły podstawowe
oraz średnie.
CELE WARSZTATÓW:
• Spędzenie czasu w sposób niezwykle twórczy;
• Okazja do stworzenia własnych prac, porównania efektów
końcowych z innymi uczestnikami
• Zwiększenie koncentracji, nauczenie cierpliwości i opanowania.

Kontakt:
Leokadia Adamowicz
ul. Lipowa 14, 59-170 Przemków | telefon: 696 016 166
leokadia.adamowicz@wp.pl | www.tkactwo-adamowicz.pl/
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Wiersze można przeczytać w tomiku pt. "Na stryszku", ilustrowanym
rysunkami Zbigniewa Halikowskiego, a wydanym w 2013 r. przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Chojnowie oraz na stronach internetowych:
• https://margot2305.wordpress.com/,
• https://margotstel.wordpress.com/
Na tych stronach zamieszczone są również utwory prozatorskie.
Fotografie p. Małgorzaty można obejrzeć na stronie internetowej:
• https://fotymargoty.flog.pl/

Kontakt:
Małgorzata Krzywda (Margot Stel)
Piotrowicka 2, 59-225 Chojnów
telefon: 600 471 890
margot2305@wp.pl
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Zygmunt Grocholski - malarz

Ireneusz Józefczuk - malarz, rzeźbiarz

Pan Grocholski tworzy techniką olejną na płótnie i płycie. Używa także
pasteli, akwareli, ołówka i tempery na desce (ikony). Poza tym tworzy freski
na ścianach oraz napisy w różnym stylu liternictwa. Oprócz twórczości
współczesnej, która jest pasją artysty, maluje również portrety, pejzaże,
kwiaty oraz krajobrazy na zamówienie klientów. Wykonuje też kopie
znanych mistrzów. W swoich pracach pan Grocholski często czerpie
inspirację z krajobrazu Przemkowa i najbliższej okolicy, uwieczniając tym
samym najpiękniejsze miejsca Wrzosowej Krainy…

Maluję, rysuję, rzeźbię... Atelier, w którym pracuję zostało założone
w 1997 r. Oprócz działań artystycznych, w pracowni wykonuję usługi
w formie oprawy obrazów, grafik, rysunków i innych ważnych i cennych
dla klientów rzeczy.
Moje artystyczne doświadczenie pomaga w zrozumieniu potrzeb klientów.
Rozumiem, że każda rzecz ma wielowymiarowe wartości, które warto
podkreślić odpowiednią oprawą.
W dyspozycji mam różnorodne ramy, wachlarz kolorystyczny passe
partout i dwa rodzaje specjalistycznego szkła. Wszystkie oprawy
wykonuję sam, zamykając w całość obraz do powieszenia na ścianie.
Bardzo lubię oprawiać. Szczególnie interesujące są prace, które wymagają
niestandardowych rozwiązań. Staram się mocno indywidualizować moich
klientów, rozpoznając potrzeby i gusta estetyczne.

Kontakt:
telefon: 509 489 839
zygmuntgrocholski@wp.pl
www.zygmuntart.pl
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Kontakt:
Profesjonalna oprawa obrazów i grafik Atelier – Ireneusz Józefczuk
ul. Wojska Polskiego 2A, 59-225 Chojnów
telefon: +48 608 397 817, +48 668 251 361
www.atelier-jozefczuk.com
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Zbigniew Halikowski - rysunek
Zbigniew Halikowski jest cenionym artystą z Chojnowa, który malarstwem
i rysunkiem interesował się już w latach swojej młodości. Jego prace są
oryginalne, łatwo rozpoznawalne i na długo pozostają w pamięci odbiorcy.
Od 2004 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.
O swojej twórczości mówi:
„Rysuję to, co widzę oczami wyobraźni. Każdy z moich obrazów powstaje
spontanicznie. Możliwości ołówka są niemal nieograniczone, a skala
odcieni jest nie do wyliczenia. Kiedy nie rysuję, tęsknię za rysowaniem,
rysując nie mogę doczekać się końcowego efektu. Rysowanie to oderwanie
od rzeczywistości, smakowanie wolności, czas relaksu i odprężenia.
To moja pasja.”

Pan Halikowski jest autorem wystaw indywidualnych jak i uczestnikiem
kilkudziesięciu zbiorowych wystaw w Polsce i za granicą, m.in.:
• VIII Międzynarodowe Biennale Rysunku, Pilzno (Czechy), 2012;
Międzynarodowy Konkurs Rysunku, Wrocław, 2012, 2009, 2006;
• V Triennale Autoportretu, Radom, 2006;
• Drogi Twórcze ArtFabrik, Wyppertal, Niemcy; XXV, XXVI i XXVII
• Wystawa Plastyki Zagłębia Miedziowego, Galeria Sztuki, Legnica,
2005, 2010, 2015;
• Centrum Kultury, Bolesławiec, 2005; Centrum Kultury, Żagań, 2004;
• Galeria Klatka, Lwówek Śląski, 2004;
• Muzeum Regionalne, Chojnów, 2003.
Jego rysunki znajdują się w zbiorach prywatnych i publicznych.

Kontakt:
Zbigniew Halikowski
telefon: 604 345 418
halikowski@gmail.com
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Mirosław Zatorski
Mirosław Zatorski – chojnowski artysta, pasję do malowania rozwija
od najmłodszych lat. Ulubionym tematem jego prac są ludzkie twarze,
w latach 2006-2007 zrealizował w technice pasteli sześćdziesiąt portretów
mieszkańców Chojnowa. Ulubionymi technikami są olej na płótnie lub
desce, akryl oraz pastel.
Jego prace można było oglądać na Przeglądach Chojnowskiej Plastyki,
a w 2007 roku na wystawie indywidualnej „Wystawa portretów chojnowian"
w Miejskim Domu Kultury w Chojnowie, prace znajdują się również
w kolekcjach osób prywatnych oraz w zbiorach publicznych w kraju
i za granicą.

www.wrzosowakraina.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”
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