FOLDER UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH :
" Kreowanie lokalnego produktu turystycznego w oparciu o walory przyrodniczo-kulturowe Ziemi Strzelińskiej”

ZAŁOŻENIA PROJEKTU
pn. „ZIEMIA STRZELIŃSKA: STREFA DOBREJ ENERGII ”
TYTUŁ I CHARAKTER PROJEKTU:
„ZIEMIA STRZELIŃSKA:

STREFA DOBREJ ENERGII ”

Promocja walorów ziemi strzelińskiej oraz zidentyfikowanych produktów i usług lokalnych poprzez wytyczenie ścieżki warsztatowo-dydaktycznej opartej na formule
praktyczno-informacyjnych punktów w terenie obsługiwanych przez uczestników projektu.
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROJEKTU:
Projekt zakłada szeroko zakrojoną oraz elastyczną promocję ziemi strzelińskiej poprzez opracowanie i wytyczenie sieci punktów opartych na lokalnych walorach
krajobrazowych, historycznych oraz kulturowych.
W projekcie zaangażowano zespół lokalnych tzw liderów- osób z największą wiedzą o obszarze, którzy w formie wykładu w terenie lub warsztatu promują:
a) lokalną przyrodę i formy aktywnego spędzania czasu wolnego:– rekreacja- obszar Ośrodka Biały Kościół-kajaki -formy sportu w terenie, -łucznictwo (sekcja OSIR), rowery ( minirajdy np. na Gromniku)
b) walory historyczne- zwiedzanie zabytków obszaru z udziałem mieszkańców obszaru, do wyboru ścieżki tematyczne oparte na lokalnych obiektach. Do wykorzystania materiały
promocyjne LGD GROMNIK .
c) inicjatywę, kulturę, kulinaria, tradycje (warsztat kulinarny, rękodzielniczy np. ceramika, rzeźba). Warsztaty dostosowane będą w zależności od dostępności grona osób
prowadzących oraz zainteresowań grupy uczestników
UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU:
Uzasadnienie realizacji projektu stanowi nie w pełni wykorzystywany potencjał obszaru, w tym w szczególności zidentyfikowanej bazy:
a) obiektów noclegowych
b) obiektów gastronomicznych
c) instytucji i stowarzyszeń
d) lokalnych wytwórców, producentów oraz twórców
e) walorów przyrodniczych i historycznych
OBSZAR PROJEKTU:
Projekt zakłada promocję pięciu gmin: Strzelin, Kondratowice, Borów, Przeworno oraz Wiązów, które tworzą powiat strzeliński.
GRUPA DOCELOWA:
-

turyści polscy i zagraniczni,
szkoły i uczelnie,
podmioty handlowo-usługowe,
różne grupy wiekowe
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ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU:
CAŁOŚCIOWE:
- poprawa wizerunku ziemi strzelińskiej- strefy dobrej energii- jako miejsca atrakcyjnego turystycznie
- wzrost świadomości mieszkańców obszaru projektu w zakresie istniejących walorów ,
- wzmocnienie tożsamości społeczności lokalnej
- wzrost rozpoznawalności ziemi strzelińskiej na turystycznej mapie dolnego śląska
- wzrost liczby turystów
- wzrost poziomu aktywności lokalnej
- wzrost liczby nowych miejsc pracy- turystyka w regionie szansą na rozwój
PODMIOTOWE:
- szeroka promocja danego podmiotu i jego oferty
- wzrost sprzedaży
- rozszerzona współpraca z innymi podmiotami lokalnymi i samorządami (integracja środowisk)
- uczestnictwo w projekcie = potwierdzenie wysokiej jakości usług !!!!! (wypełnienie deklaracji)
ZADANIA DODATKOWE W RAMACH PROJEKTU:
- stworzenie bazy produktów lokalnych
- integracja środowiska turystycznego i artystycznego
- promocja regionu poprzez indywidualny wkład uczestników projektu
- wykorzystanie różnych materiałów reklamowych
- promocja projektu: festyny, targi, organizacje turystyczne, szkoły, zakłady pracy
- zebranie danych o ruchu turystycznym w regionie
- zaktywizowanie władz samorządowych
FORMY INFORMACJI I PROMOCJI:
- punkty IT (informacji turystycznej) na terenie powiatu
- Internet- strona www projektu (w przyszłości)
- pośrednictwo jednostek samorządu terytorialnego
- uczestnicy projektu
- materiały promocyjne: naklejki, foldery, miniprzewodniki
- wykorzystanie lokalnych mediów: prasa, telewizja, strony www gmin i powiatu
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Aby zapoznać się z ludźmi i poczuć dobrą energię ziemi strzelińskiej proponuje się 2-dniowy objazdowy program warsztatowo-turystyczny.
Program został skonstruowany, aby każdy jego punkt można było zastąpić innym w zależności od odbiorcy, warunków atmosferycznych,
zasobności portfela oraz preferencji uczestników. Do opisu programu można użyć nazewnictwa stosowanego w masowej turystyce zorganizowanej:
Program All Inclusive-wszystko w cenie. Uczestnicy mają zagwarantowany program zapełniający dni od rana do wieczora, pełne wyżywienie, atrakcje sportowe,
warsztaty tematyczne, degustacje, pamiątki, zwiedzanie, i wiele innych. All inclusive-wszystko zawarte w programie wycieczki- to formuła bardzo rzadko spotykana
na rynku turystycznym wycieczek po Polsce i to właśnie ziemia strzelińska proponuje to jako jedna z pierwszych.
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI PO ZIEMI STRZELIŃSKIEJ*
DZIEŃ 1.
GODZ. 09:00-11:00 Rozpoczęcie programu w gminie Borów. W miejscowości Siemianów odbywać się będzie warsztat ceramiczny.
GODZ. 11:00-11:30 Przejazd do gminy Wiązów.
GODZ. 11:30-11:45 Zwiedzanie zabytkowego Rynku w Wiązowie
GODZ. 11:45-12:00 Przejazd do Jutrzyny
GODZ. 12:00-14:00 W miejscowości Jutrzyna w Kole Gospodyń odbywać się będzie warsztat bibułkarsko-florystyczny, pokaz koszenia kosą oraz tradycyjny zdrowy obiad.
GODZ. 14:00-14:30 Przejazd do gminy Strzelin
GODZ. 14:30-17:30 W mieście Strzelin- zwiedzanie miasta trasą zabytków z przewodnikiem.
Podczas pobytu w Strzelinie-pokaz sekcji Łuczniczej, możliwość uczestnictwa w warsztacie łuczniczym
GODZ.18:00-18:30 Przejazd do miejscowości Gębczyce
GODZ. 18:30 Zakwaterowanie w gospodarstwie agroturystycznym „Nietoperek”
GODZ. 19:00 Biesiada integracyjna w gospodarstwie „Nietoperek” połączona z kolacją, ogniskiem i spotkaniem z właścicielami
DZIEŃ 2.
GODZ. 08:00-09:00 Śniadanie
GODZ. 09:00-09:15 Przejazd do gminy Przeworno
GODZ. 09:15-10:45 Zwiedzanie zabytków Gromnika, wykopaliska archeologiczne, zabytkowa wieża, spacer po Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich
GODZ. 10:45-11:30 Spotkanie w Gminnym Centrum Turystycznym w Romanowie-pokaz rękodzielniczy: maskotki i biżuteria
GODZ. 11:30-12:00 Przejazd do Gminy Strzelin
GODZ. 12:00-14:30 W mieście Strzelin odbywać się będzie warsztat produkcji i degustacji miodów
oraz warsztat rękodzielnictwa: wyrób biżuterii, świec woskowych itp.
GODZ. 14:30-15:30 Tradycyjny strzeliński obiad w restauracji „Strzelec”
GODZ. 15:30-16:00 Przejazd do gminy Kondratowice
GODZ. 16:00-17:00 W Prusach odbywać się będzie warsztat biżuteryjny oraz pokaz pracy kowala
GODZ. 17:00-17:30 Przejazd do gminy Borów do miejscowości Siemianów
GODZ. 17:30-20:00 W Siemianowie następuje zakończenie programu kontynuacją warsztatu ceramicznego- malowanie i odbiór wyrobów, i pamiątek .
*opis punktów programu zwiedzania znajduje się w rozdziałach poświęconym poszczególnym gminom
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DODATKOWE WARIANTY PROGRAMU:
DZIEŃ NA SPORTOWO
GODZ. 09:00 -11:00 Wycieczka rowerami trasą rowerową: Biały Kościół-Gromnik-Romanów-Gębczyce, ok. 15km. Podczas wycieczki istnieje możliwość
zwiedzania zabytków Gromnika, wykopalisk archeologicznych, zabytkowej wieży i spaceru po Wzgórzach Strzelińskich.
Ze względu na ciekawą trasę, jej dobre przygotowanie i bardzo wysokie walory przyrodniczo-historyczne istnieje także możliwość pieszego pokonania
trasy z przewodnikiem, lub w formie Nordic Walking w czasie około 2,5 godziny
GODZ. 12:00-14:30 Przejazd do miasta Strzelin, zwiedzanie atrakcji historycznych miasta z przewodnikiem oraz tradycyjny obiad w restauracji „Strzelec”, smakowanie typowej
kuchni lokalnej
GODZ. 14:30-15:00 Przejazd do gminy Wiązów.
GODZ.15:00-17:30 Przejazd do „Starego Młyna” w Witowicach, gdzie odbędzie się spływ kajakowy po rzece Oława.
Około GODZ. 18:00 Zakończenie dnia biesiadą i ogniskiem z kolacją w Młynie- możliwość noclegu w „Starym Młynie Witowice”

Na terenie ziemi strzelińskiej istnieje wiele dodatkowych atrakcji sportowych, do skorzystania z których serdecznie zapraszamy!!!!
AQUAPARK GRANIT w Strzelinie- nowoczesny obiekt, który o każdej porze roku i dnia stanowi bardzo dobrą atrakcję sportowo-rekreacyjną dla uczestników i turystów.
Jest wyposażony w basen sportowy, basen rekreacyjny, 2 jacuzzi, brodzik dla dzieci i 72-metrową zjeżdżalnię. W obiekcie można także skorzystać z łaźni fińskiej, sauny
parowej, salonu masażu i hydroterapii. Zapraszamy!
http://www.aquaparkstrzelin.pl/
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Strzelińskie Stowarzyszenie Sportów Konnych i Przyrody „Dragon” w Ludowie Polskim- możliwość uczestniczenia w wielu warsztatach i treningach
jazdy konnej. Stowarzyszenie propaguje opiekę nad końmi, oferuje pensjonat dla nich, naukę jazdy konnej oraz wiele dodatkowych atrakcji dla dzieci,
dorosłych, firm i grup zorganizowanych.
http://konie.strzelin.pl/

Warsztaty Footbag- Strzelińskie Stowarzyszenie Footbagu- DST Footbag Club Strzelin realizuje projekt polegający na propagowaniu sportu footbag
(potocznie kopanie zośki) w całym kraju. Młodzi, kreatywni, chętni do współpracy - czas wolny
wykorzystują na realizację pasji i zachęcanie młodzieży do aktywnej formy spędzania czasu wolnego...
DST Footbag Club Strzelin to największy klub zrzeszający sympatyków footbagu w Polsce.
Strzelińscy zawodnicy to Mistrzowie Świata i wielokrotni Mistrzowie Polski.
Zapraszamy na warsztaty, zajęcia i pokazy. http://www.dstfootbag.strzelin.pl/
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DZIEŃ REKREACJI
BIAŁY KOŚCIÓŁ- GMINA STRZELIN
Rekreacja to aktywny wypoczynek – forma aktywności umysłowej lub fizycznej podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi,
domowymi i nauką. Stosowana w celu odpoczynku i rozrywki.
Przyczynia się do rozwoju zainteresowań i osobowości, podwyższania aktywności fizycznej, rozładowania napięcia nerwowego oraz zapobiega chorobom.
Formy rekreacji wynikają głównie z typu zainteresowań i miejsca pobytu człowieka. Na ziemi strzelińskiej istnieje również wiele możliwości rekreacji.
Bardzo ciekawym pod tym względem, ale i nie w pełni wykorzystanym, jest obszar Białego Kościoła.
Jako miejscowość turystyczna, Biały Kościół oferuje wczasowiczom wiele atrakcji. Na pewno kuszącą propozycją jest wypoczynek nad wodą, gdzie oprócz
wędkowania, można zażyć kąpieli oraz wypożyczyć sprzęt wodny. Na miejscu jest ośrodek wypoczynkowy, oferujący miejsca noclegowe,
boisko do piłki siatkowej, koszykówki oraz inne atrakcje. Można również skorzystać z pola namiotowego. Znajdują się bardzo ciekawe
i często nienaruszone zbiorowiska leśne bogate w wiele gatunków drzew, ale także zbiorniki wodne. Dwa zbiorniki wodne, niegdyś tworzyły jedno
rozlewisko, które powstawało, gdy rzeka wylewała na okoliczne łąki. Po przeprowadzeniu melioracji w latach 70. pełnią rolę zbiorników retencyjnych, również
terenów wędkarskich i rekreacyjnych. Nad brzegami zalewu znajduje się ośrodek wypoczynkowy oraz tzw harcówka. Zbiorniki znane są z dużych karpi
i sandaczy. Jest tu także mnóstwo leszczy, płoci i okoni. Niekiedy ktoś złowi amura, a nawet węgorza.
FOT. STAWY W BIAŁYM KOŚCIELE

W okolicach Białego Kościoła odbywa się wiele imprez plenerowych w tym „Rajd Rowerowy po Wzgórzach Strzelińskich”.
Aby propagować sport i rekreację proponujemy realizowanie imprez plenerowych z wykorzystaniem infrastruktury już istniejącej.
Bardzo ciekawą propozycją byłoby stworzenia i zaproponowanie szerokiemu gronu uczestników propozycji imprezy masowej, która
bardzo mocno promowałaby omawiany region. Przyczyniłaby się także do propagowania sportu i bardzo modnych, nowych dyscyplin jaką
jest np. Nordic Walking.
Nordic Walking w Polsce bardzo mocno się rozwija i bije rekordy liczebności osób uczestniczących w tego typu wydarzeniach.
Jest to forma rekreacji polegająca na maszerowaniu ze specjalnymi kijami.
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W porównaniu do zwyczajnego marszu, nordic walking angażuje stosowanie siły do kijków z obu stron , dlatego uprawiający Nordic Walking
w większym zakresie, choć mniej intensywnie, angażują mięśnie ciała. Mięśnie (m.in. klatki piersiowej, tricepsy, bicepsy, ramion i brzucha) są również inaczej
stymulowane niż w zwykłym marszu. To prowadzi do lepszego ich wzmocnienia niż przy zwyczajnym chodzeniu czy joggingu. Szczególnie:
-rozwija się siła i wytrzymałość ramion,
-łatwość wchodzenia na wzgórza,
-spala się więcej kalorii niż przy normalnym chodzeniu,
-zwiększa się stabilność przy chodzeniu z kijkami,
-redukuje nacisk na piszczele, kolana, biodra i plecy, co daje korzyści osobom ze słabszymi stawami i nie dość silnymi mięśniami,
-odciążone są stawy, co jest szczególnie ważne dla osób starszych.
Ważnym czynnikiem jest możliwość uprawiania w zasadzie przez każdego – bez względu na wiek, kondycję czy tuszę. Nordic walking można uprawiać nad
morzem, w lesie, parku czy w górach przez cały rok. Dobrze jest rozpocząć pod okiem instruktora, który nauczy prawidłowej techniki marszu i pomoże dobrać
odpowiednie kije.
Dlatego aby wzmocnić rangę walorów okolic Białego Kościoła proponujemy zorganizowanie rajdu Nordic Walking. Najlepiej korzystać z części sprawdzonej
już trasy rajdu rowerowego, którą pokazuje mapka poniżej.

Proponujemy także dla amatorów tego sportu dodatkowe możliwości poznania tego obszaru podczas uprawiania Nordic Walking. Pod robocza nazwą
”Nordic Walking z historią w tle”- można zapraszać wiele grup zorganizowanych i wyznaczyć punkty przystankowe na trasie, w których uczestnicy będą poznawać
historię tego ciekawego terenu. Propagowanie sportu, rekreacji, historii i tradycji podczas jednego wydarzenia to świetna propozycja.
www.bialykosciol.pl
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DOLINA RZEKI KRYNKI- GMINA PRZEWORNO
Dodatkowo do rekreacji zapraszamy do przepięknego, jeszcze nieujarzmionego przez człowieka obszaru Doliny Rzeki Krynki.
Krynka jest prawobrzeżnym dopływem Oławy i uchodzi do niej w okolicach wsi Krzepice pod Strzelinem, na wysokości 185 m n.p.m.
Poniżej Przeworna na Krynce oddano w 2006 roku do użytku zbiornik Przeworno. W okresach występowania przepływów niskich i średnich
zbiornik ma być wykorzystywany rolniczo, utrzymując normalny poziom piętrzenia na rzędnej 185,00 m n.p.m. Dodatkowo zakłada się wykorzystanie go
do celów rekreacyjnych. W okresach występowania przepływów wezbraniowych ma pełnić funkcję zbiornika przepływowego redukując falę w objętości rezerwy
powodziowej zawartej między rzędnymi 185,00 a 186,00 m n.p.m. i wynoszącej 0,536 mln m3. Przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) pojemność zbiornika
wynosi 0,315 mln m3 a powierzchnia zalewu - 37,4 ha. Natomiast przy maksymalnym dopuszczalnym poziomie piętrzenia (186 m n.p.m.) pojemność zbiornika
wzrośnie do 0,851 mln m3 a powierzchnia zalewowa do 81 ha. Obecnie jednak, ze względu na wady konstrukcyjne, zbiornik ten jest pusty.
W styczniu 2011 dolina Krynki od Kaszówki do ujścia, o powierzchni 486,3 ha, objęta została obszarem Natura 2000 o nazwie "Karszówek". Obszar ten jest istotny
dla zachowania dużych populacji trzech gatunków motyli. Obszar obejmuje też jedno z liczniejszych w regionie stanowisk pachnicy dębowej .
Na terenie tym odnotowano także występowanie 4 siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z czego największe znaczenie mają
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe oraz łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe. Gospodarka leśna nie była do tej pory zbyt intensywna,
stąd bardzo dobrze zachowane są starodrzewy z dużą liczbą okazałych drzew. Prawie 15% obszaru stanowią ekstensywnie użytkowane wilgotne lub podmokłe łąki.

Zapraszamy do aktywnego spędzenia czasu w Dolinie Rzeki Krynki. Istnieje możliwość wypożyczenia podstawowego sprzętu turystycznego, jak leżak czy
parasol. Na stawie o powierzchni 1,35 ha można popływać łódkami lub kajakami. Przygotowano również możliwość zagrania w krokieta, petanque lub
badmintona.
www.dolinakrynki.pl
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GMINA STRZELIN

W naszym programie proponujemy kilka atrakcji w mieście Strzelin. Przede wszystkim zorganizowane zwiedzanie zabytków z przewodnikiem po specjalnie
przygotowanej, bardzo atrakcyjnej trasie. Zwiedzamy najważniejsze historyczne punkty miasta, a przewodnik z wielkim zaangażowaniem i ogromną wiedzą
przekaże fakty. Podziwiać będziemy m.in. : Bramę Ziębicką, Rynek, wieżę ratuszową, Rotundę Św. Gotarda, Kościół pw Podwyższenia Krzyża Św., Stary Browar,
Basztę prochową, Bramę wodną, Wzgórze Parkowe i wiele innych.
RATUSZ
Najstarszy ratusz powstał najprawdopodobniej na miejscu domu kupieckiego w początkach XIV wieku. Pierwszej przebudowie został poddany dwa wieki później, ale
w niedługim czasie został zniszczony przez pożar. Odbudowany w stylu renesansowym w 1564 roku przez kolejne dwa wieki nie ulegał większym zmianom. W 1619
roku spaleniu uległa część wieży ratuszowej, która - wprawdzie odbudowana przez Melchiora Hoffmanna - ale w 1648 roku zawaliła się uszkadzając budynek.
Kolejny, większy, pożar w 1706 roku ponownie niszczy dużą część ratusza i wieżę, która na odbudowę czeka trzynaście lat. Uderzenie pioruna w 1817 roku jest
przyczyną obniżenia wieży oraz przebudowy całego ratusza. Zniszczony w wyniku działań wojennych (z 1945 r.)ratusz i wysadzona wieża zostały rozebrane.
Pozostawiony jako trwała ruina czworoboczny fragment podstawy wieży musiał czekać aż 60 lat, by "odrodzić się" ponownie. W 2004 roku wieżę i piwnice ratusza
zabezpieczono przed dalszą degradacją, aby po kolejnych 6 latach podjąć odbudowę wieży przywracając miastu ten wyjątkowy element panoramy Strzelina.
ROTUNDA ŚW. GOTARDA
Pierwsza część kościoła, w formie rotundy, powstała około 1150 roku. Pod koniec XIII w. wieżę podwyższono oraz dobudowano do niej nawę. Dwa wieki później
dodano kolejną nawę, a całość przekryto dachem namiotowym. Bryłę, jaką kościół wtedy uzyskał, możemy oglądać do dzisiaj.

FOT. WIEŻA RATUSZOWA

FOT. ROTUNDA ŚW. GOTARDA
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Podczas realizacji wielu naszych punktów programu będziemy korzystać z obiektów sportowych i rekreacyjnych OSIR STRZELIN, a także z sekcji łuczników.
W pokazie łuczników uczestnicy będą mogli zapoznać się z tajnikami tego sportu, a także wypróbować swoje umiejętności na strzelnicy.
http://www.osir-strzelin.pl/

Wiele zajęć i atrakcji będzie można zrealizować w Strzelińskim Ośrodku Kultury, który prężnie rozwija uzdolnienia młodzieży i dba o kulturę wszystkich
mieszkańców. Dodatkowo Gminne Centrum Informacji turystycznej służy materiałami promocyjnymi o regionie i wsparciem w zwiedzaniu
miasta, i całego powiatu.

FOT. STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY

FOT. CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W STRZELINIE
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GMINA WIĄZÓW

Nasz program pobytu w gminie Wiązów przewiduje wiele nie lada atrakcji. Najpierw podziwiamy piękny rynek z ratuszem w Wiązowie
Pierwsze potwierdzone wiadomości o istnieniu ratusza pochodzą z 1285 r. Był to zapewne budynek drewniany, tak jak inne w tym czasie na Śląsku. Zniszczony
pożarem w 1557 r. Odbudowany w latach 1574-1585, został ponownie zniszczony w 1633 r., przez wojska szwedzkie. Obecny ratusz powstał w 1616 r., odbudowany
w latach 1665-1668, przebudowany w 1871-1872, kiedy to dobudowano piętro. Jest budowlą dwupiętrową na planie prostokąta o fasadzie rozdzielonej wieżą
przechodzącą w ośmiobok, zwieńczoną barokowym hełmem z latarnią, na szczycie której znajduje się ażurowa chorągiewka i krzyżyk.
Pokryty jest dachem czterospadowym z blachy. Od strony wieży jest parterowa dobudówka szerokości wieży, dźwigająca taras z balustradą murowaną, wykończoną
kutym opierzeniem. Nad tarasem zachowały się wtórnie wmurowane kartusze herbowe: jeden z 1616 r., dwa biskupów wrocławskich oraz tablica pamiątkowa z
napisem 1252- 1967 – 750 lat Miasta Wiązów. Wewnątrz na drugim piętrze znajduje się jeszcze jeden kartusz herbowy biskupa wrocławskiego Andrzeja Jerina.
Następnie udajemy się do pięknej Jutrzyny, gdzie czeka nas bardzo atrakcyjny punkt programu- wizyta w Kole Gospodyń Wiejskich gdzie pod czujnym okiem
Pani Anny Choiny odbywać się będzie warsztat florystyczno-bibułkarski oraz pokaz koszenia kosą. Będzie można nauczyć się robić kwiaty z bibuły i wianki
z kwiatów i ziół. Pani Anna tak pisze o swojej ukochanej miejscowości:
„ Wieś spokojna, ale może nas zaskoczyć wieloma niespodziankami. Z daleka widać wieżę kościoła z XV wieku,który z ciekawym wnętrzem i barokowym ołtarzem
może wprowadzić w zaskoczenie i podziw. Doskonale zaopatrzona biblioteka skupia czytelników. Miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich może dobrze i syto nakarmić
potrawami, które niegdyś były wyróżniane w licznych konkursach. Posmakować można także wielu wypieków z lokalnych produktów takich jak jaja, mleko, śmietana
i owoce. Cały teren jest otoczony lasami. Można wypożyczyć rowery lub pochodzić z „kijkami”, odwiedzić stary młyn czy pójść na grzyby. Wspaniałe spotkania
wszystkich mieszkańców to odpust w miejscowym kościele i parada strażaków. Boisko do piłki ręcznej zachęca do gry. W czasie niepogody w świetlicy dostępne są
stoły do ping-ponga, piłkarzyki czy wspomniana już biblioteka. Koło Gospodyń Wiejskich zaprasza na warsztaty bibułkarskie, plecenia wianków z ziół lub śpiewania
przy ognisku i harmonii.”
W Kole Gospodyń czeka przepyszny i pachnący obiad, świeżo przyrządzony dla uczestników zwiedzania. W menu znajdą się:
- kapuśniak na żeberkach, pierogi, świeżo wypiekane bułeczki, napoje i pyszne ciasta.
FOT. RYNEK W WIĄZOWIE
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Pani Anna Choina to uczestniczka naszego projektu oraz osoba mocno zaangażowana w realizację naszego programu promującego ziemię strzelińską.
Od wielu lat jest animatorem działań kulturalnych w swojej miejscowości. Uczestniczy i wspiera wiele przedsięwzięć. 6 lat była członkiem UTW(Uniwersytet III
wieku) w Strzelinie.
Jest przewodniczącą KGW w Jutrzynie i zastępcą przew. KGW w Kucharzowicach. Współpracuje ze szkołą w Wawrzyszowie, zapraszając dzieci na różne występy
okolicznościowe. Brała udział, jako artystka ludowa, w lekcjach prac technicznych w szkołach i w bibliotece gminnej, ucząc dzieci i dorosłych tworzyć z bibuły
m.in. kwiaty i wianki. Reprezentowała gminę Wiązów podczas Prezentacji Tradycji Stołów Wigilijnych i Wielkanocnych oraz w wojewódzkim konkursie Nasze
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów. W telewizji regionalnej TVP Wrocław występowała m.in. w audycjach dotyczących dziedzictwa kulinarnego i
kulturowego. Prezentowała i opowiadała o swojej twórczości i wyrobach rękodzieła, twórczości ludowej, a także o pieczeniu chleba. Brała również udział w 8
nagraniach TELEWIZYJNEGO KLUBU SENIORA w TV Wrocław.
Założyła i pomogła zarejestrować cztery koła gospodyń wiejskich. Bierze czynny udział w licznych konkursach, gdzie zdobyła kilkanaście dyplomów i nagród.
Koło Gospodyń Wiejskich w Kucharzowicach zdobyło statuetkę Najlepszego w powiecie strzelińskim. Otrzymała również „Kryształową Koniczynkę” na Forum
Kobiet 2012. Specjalizuje się głównie w robieniu kwiatów z bibuły, a w szczególności w wyplataniu wieńców dożynkowych, palm 3 metrowych i bukietów
okolicznościowych.E-mail: wiankihanki@wp.pl
W gminie Wiązów znajduje się również godny zaproponowania obiekt hotelowy z bogatą bazą sportową i rekreacyjną tzw Stary Młyn Jana (Witowice), gdzie można
kwaterować naszych uczestników np. przy wyborze opcji programu sportowego. Hotel mieści się w pięknie odnowionym zabytkowym młynie wodnym i zapewnia
swoim gościom niezapomniany klimat. Goście mogą zrelaksować się w licznych uroczo umeblowanych pokojach z internetem bezprzewodowym. Strefa wellness z
sauną oraz elegancka restauracja uzupełniają bogatą ofertę hotelu.
Możliwość przejażdżki repliką łodzi flisackiej, wypożyczalnia rowerów, sauna, hydromasaż, SPA, dobra tradycyjna kuchnia w dwóch różnych salach restauracyjnych,
sala konferencyjna, możliwość wędkowania. Hotel Młyn Jana Eko Agro Turystyka to doskonały wybór dla osób szukających przyjemnego miejsca na zorganizowanie
szczęśliwych uroczystości. Hotel położony jest w zielonej okolicy, blisko rzeki Oława i zachęca do obcowania z przyrodą. http://www.mlyn.sisu.pl/
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GMINA PRZEWORNO

Podczas naszego programu promocji regionu odwiedzamy także gminę Przeworno. Na terenie gminy, dzięki urozmaiconej, pagórkowatej rzeźbie terenu
uczestnicy będą mogli aktywnie spędzić czas. Czekają bardzo atrakcyjne trasy rowerowe i piesze, które zachwycą różnorodnością przyrodniczą i historyczną.
Niewątpliwie wizytówką okolicy, a zarazem jednym z ważniejszych punktów naszej wyprawy jest mistyczne miejsce- wzniesienie Gromnik. Tutaj z przewodnikiem
i materiałami promocyjnymi LGD GROMNIK posłuchamy wspaniałej historii tego miejsca. Z nim związanych jest wiele niesamowitych
opowieści i skrywanych tajemnic.
W wiekach IX - X n.e. znajdował się tu gród Ślężan, następnie tereny te dostały się pod wpływy czeskie. Gród ten miał powierzchnię 2 - 2,5 ha, był więc niewielki,
ale świetnie ufortyfikowany wałami o drewniano-ziemnym trzonie z obłożeniem obrobionymi kamieniami, gdzieniegdzie przechodzącymi w kamienny mur. Ponadto
archeolodzy znaleźli pozostałości przedpiastowskiej kamiennej rotundy, prawdopodobnie chrześcijańskiej kaplicy, przypuszczalnie najstarszej na polskich ziemiach.
W środku ruin wieży zamku odkryto tajemniczy murowany kamienny krąg z dwiema wnękami (absydami). Rotunda ma 6 m średnicy, a zachowane do wysokości 1 m
mury mają grubość 1 m. Zbudowano ją z miejscowego granitu. Rotunda stała w środku grodu. Przypuszcza się, że gród został zniszczony przez Mieszka I ok.
roku 990. Od X do XV w. Gromnik był niezamieszkany, wskazuje na to m.in. całkowity brak ceramiki z tego okresu w materiałach kopalnych. W średniowieczu, w
1427 r., górę zamieszkiwali rycerze von Czirn sprowadzeni przez książąt brzeskich. Niewątpliwą obecnie atrakcją jest odremontowana wieża widokowa oraz
stanowiska odkrywek prac archeologicznych.
FOT. WZNIESIENIE GROMNIK ORAZ WIEŻA WIDOKOWA
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Poza tym w gminie Przeworno w miejscowości Romanów istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach rękodzielniczych.
Nowoczesne wnętrza gminnego Centrum Informacji w Romanowie ugoszczą uczestników i twórczo wpłyną na rozwój wyobraźni podczas warsztatów szycia
pluszaków i tworzenia biżuterii.

Naszym warsztatom będzie przewodzić Anna Strzelecka, która pięknymi własnoręcznie szytymi wyrobami sprawi że warsztaty będą wspaniałą zabawą
i zarazem nauką. Ania prowadzi swoją stronę internetową prezentującą wyszywane maskotki i inne przedmioty użytkowe. Czeka wszystkich wspaniała zabawa,
zarówno dzieci jak i dorosłych. Oto kilka przykładów prac Ani.

https://www.facebook.com/miludki
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GMINA KONDRATOWICE

Kolejnym odwiedzanym przez nas obszarem jest gmina Kondratowice. Leży na skraju terenów, na których stwierdzono najstarsze ślady osadnictwa. Znaleziska
archeologiczne wskazują na istnienie osadnictwa, poczynając od neolitu. Z 27 jednostek osadniczych na terenie gminy w 13 dotychczas stwierdzono archeologiczne
ślady osadnicze, przy czym są takie miejscowości, gdzie dokładne badania wykazały kolejne osady, poczynając od neolitu, aż do średniowiecza. Pierwsza pisana
wzmianka rozpoczynająca historyczne dzieje pochodzi z 1203 r., gdzie wymieniono dzisiejsze Księginice Wielkie. Można więc powiedzieć, że jest to teren
zamieszkały od bardzo dawna. Było to związane z dobrymi glebami w dolinach i na równinie. Dzieje tego terenu były związane z dziejami Księstwa Wrocławskiego i
samego miasta. Szczególnie znaną miejscowością była Górka, z której już w XII w., dostarczano granit do budowy wrocławskich świątyń.
W naszym programie uczestnicy zwiedzają pałac w Kondratowicach, a następnie w Księginicach Wielkich (lub Prusy) uczestniczą w warsztatach
wyrobu biżuterii. Wychodząc naprzeciw nowym trendom ekologicznym, w zależności od preferencji uczestników, będzie można uczestniczyć w tworzeniu biżuterii
z makulatury i innych materiałów z recyklingu oraz tworzenia tradycyjnych wyrobów biżuteryjnych z kamieni, koralików i filcu.
Dzięki odrobinie kreatywności, wiele niepotrzebnych produktów może uzyskać nowe, atrakcyjne wcielenie.
FOT. PAŁAC -KONDRATOWICE

FOT. KOLCZYKI Z KREDEK I Z PRZYCISKÓW KLAWIATURY
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GMINA BORÓW

W gminie Borów czeka uczestników programu zwiedzania i smakowania ziemi strzelińskiej dużo twórczej pracy i przyjemności.
Gmina Borów położona jest w południowej części województwa dolnośląskiego. Tereny gminy należą do najcieplejszych na Dolnym Śląsku, o najdłuższym lecie.
Na terenie gminy znajdują się liczne obiekty zabytkowe. Są to przede wszystkim kościoły w Borowie, Borku Strzelińskim, Ludowie Śląskim i Zielenicach.
Przy drodze Borek Strzeliński - Jaksin znajdują się trzy krzyże pokutne, a przy drodze Ludów Śląski - Stoi jeden. Na elewacji kościoła w Zielenicach znajdują się dwie
tablice nagrobne Templariuszy.
W miejscowości Siemianów uczestników czeka niezwykłe doświadczenie.

Nasz lokalna artystka, specjalista od ceramiki i gliny, Gosia Kujawska poprowadzi bardzo ciekawe warsztaty. Na zajęciach uczestnicy będą dowiadywać się
jakie walory posiada glina, jakie funkcje nadaje glinie różna temperatura wypalania. Podczas warsztatów uczestnicy będą lepić wyroby z gliny, które
następnie wypalone w piecu będą pamiątką po warsztacie ceramicznym.
Oto ramowy program warsztatów pt „Trwałe i nietrwałe”:
-wprowadzenie do tematu ceramiki
-jakimi właściwościami różni się plastelina od gliny
-pokaz techniki lepienia:wałeczki, plastry, odciskanie z formy
-lepienie z gliny miseczek zapachowych
-suszenie wyrobów
-wypalanie wyrobów (uczestników) w piecu zewnętrznym
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A tak uczestnicy projektu pracowali w pocie czoła, w doli i niedoli, w upale i w deszczu: :)

ATRAKCJE ZIEMI STRZELIŃSKIEJ TO BOGACTWO ZABYTKÓW, ATRAKCJE HISTORYCZNE, PIĘKNA
PRZYRODA, BOGATA INFRASTRUKTURA SPORTOWA I REKREACYJNA, BOGATE ZAPLECZE TWÓRCZYCH I
ENERGICZNYCH LUDZI- STWORZYMY OFERTĘ SZYTĄ NA MIARĘ DLA KAŻDEGO, DOBIERZEMY SKŁADNIKI
I PRZEKAŻEMY DOBRĄ ENERGIĘ NASZEGO REGIONU!!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

