Strupina
Strupina położona jest na Wzgórzach Strupińskich. Jej otoczenie
stanowią piękne krajobrazy lasów, łąk i pól uprawnych. Na terenie miejscowości działa Stowarzyszenie „Strupinianie”, które
wraz z mieszkańcami realizuje liczne projekty.

Nasza Oferta:
•
•
•
•
•
•

Wyprawa Odkrywców „Strupińskie skarby natury”
szukanie skrytek w ramach geocachingu
warsztaty artystyczne
warsztaty kulinarne
warsztaty różane (drewno, witraż, ciastka)
spotkanie z muzyką ludową - Zespół „Strupinianie”.

Kontakt:
Małgorzata Słota
facebook.com : Strupina Różana Wieś, Zespół Ludowy Strupinianie.
tel.71 312 59 14, e-mail: gusiaa85@tlen.pl

Bagno
Bagno to malownicza
miejscowość położona
wśród pagórków i lasów. W wiosce chleba
i ziół mogą Państwo
przeżyć niezapomniane
chwile podczas warsztatów
prowadzonych
przez członków Stowarzyszenia Razem dla
Bagna.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina
Wzgórz Trzebnickich
serdecznie zaprasza do odwiedziń
WSI TEMATYCZNYCH na terenie Kocich Gór!

Oferta poprzez zabawę i naukę,
prezentuje zasobność lokalnych atrakcji
Krainy Wzgórz Trzebnickich.
Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane:
szkolne, przedszkolne, firmowe,
czy też w ramach wizyt studyjnych!

Wkrótce zaprosimy Państwa do kolejnych
Wiosek Tematycznych:
Golędzinów - Jarzębinowa Wieś
Osola - Wieś Lasów i Grzybów
Pęgów - Truskawkowa Wieś - Naturalnie Aktywna

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina
Wzgórz Trzebnickich
biuro: ul. Ks. Bochenka 14
55-100 Trzebnica
tel (71) 312 38 09, 609 141 335
www.krainawzgorz.pl, email: lgdkwt@wp.pl
www.facebook.com/lgd.krainawzgorztrzebnickich

Nasza Oferta:
•
•
•
•
•
•

warsztaty ziołowe
warsztaty krawieckie
warsztaty rękodzielnicze
zwiedzanie zespołu pałacowo – parkowego z początku XVIII w.
Wyprawy Odkrywców
ognisko, gry i zabawy

Kontakt:
Arkadiusz Kucharski tel. 533-338-233
Anna Balasińska tel. 607 069 445
Stowarzyszenie Razem dla Bagna, www.wiesbagno.pl
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Rościsławice - Słonecznikowa Wieś
Marcinowo - Tętni Życiem na Ludowo
Borówek - Wieś Rolnictwa i Tradycji
Kuźniczysko - Wioska Ognia i Wody
Morzęcin Mały - Wioska Smaku ze Szpinaku
Kuraszków - Wieś Ludzi z Pasją
Strupina - Różana Wieś
Bagno - Wioska Chleba i Ziół

Roscislawice
Rościsławice, położone w obrębie rozległych lasów i posiadające
korzystny klimat, pełniły już od XVIII funkcję rekreacyjną głównie
dla mieszkańców Wrocławia - miały wszelkie warunki, aby stać się
miejscowością kuracyjno - wypoczynkową.

Nasza Oferta:
•
•
•
•
•
•
•

gra terenowa
szlak cysterski
warsztaty rzeźbiarskie
warsztaty kulinarne
warsztaty rękodzielnicze
ognisko z biesiadą
gry i zabawy

Kontakt:
Martyna Ostaszewska - Stowarzyszenie Rościsławice „Leśna Oaza”
www.roscislawice.pl, tel. 607-233-579

Marcinowo
Małe Muzeum Ludowe
u Kowalskich w Marcinowie zaprasza codziennie
na niezwykłą podróż śladami naszych przodków!
Właściciel organizuje całodniowe wycieczki dla
zorganizowanych
grup
szkolnych i innych

Nasza Oferta:
•
•
•
•
•
•

warsztaty z tworzenia chleba
zwiedzanie z kustoszem 15 sal tematycznych Muzeum oraz
skansenu
gry i zabawy, karuzela, „łódź wikingów”
ognisko
występ rodzinnej kapeli ludowej „Marciny”
organizacja imprez zamkniętych, konferencji, szkoleń

Kontakt:
Marian Kowalski
Marcinowo 2, 55-100 Trzebnica
tel. 606-467-843, facebook.com: Małe Muzeum Ludowe u Kowalskich

Borówek
Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Borówku, gromadzi liczne,
odrestaurowane
eksponaty, pochodzące
z różnych stron Polski.
Odwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. pług
z 1840 roku, kierat,
młockarnie z lat 30. XX
wieku i inne.

Nasza Oferta:
•
•
•
•
•
•
•
•

warsztaty przyrodnicze i artystyczne
organizacja imprez okolicznościowych i cyklicznych
ścieżka edukacyjna „Borówkowa” i Bosa Trasa „ścieżka
zmysłów”
gry i zabawy na świeżym powietrzu
zwiedzanie Skansenu Maszyn Rolniczych
spotkanie z muzyką ludową - Zespół Trzy Dęby
zwiedzanie mini ZOO
ognisko

Morzecin Maly
Lubisz gotować, piec i dobrze zjeść? Lubisz haftować, malować
i rysować? Odwiedź Wioskę smaku ze szpinaku! Morzęcin Mały to
malownicza wieś, położona z dala od zgiełku miasta, wśród lasów
i stawów.

Nasza Oferta:
•
•
•
•
•
•
•

Kontakt:
Grażyna Mazur - Stowarzyszenie Koniczyna
www.koniczynka.org.pl, tel. 500-438-921

Kuraszków

Kontakt:
Katarzyna Wójtowicz
tel. 600-659-048 www.borowek.pl, e-mail: skansen@borowek.pl

Kuzniczysko
Daj się przenieść na przełomy wieków i poznaj jeden z odchodzących już w zapomnienie zawodów. Przetestuj swą kreatywność
podczas warsztatów plastycznych w Izbie Tradycji Młynarskich
„W starym młynie”!

Nasza Oferta:
•
•
•
•
•

Wypraw Odkrywców „Sekrety wodnego młyna”
warsztaty plastyczne - linoryt, mozaika szklana, biżuteria
witrażowa
warsztaty piekarnicze
gry i zabawy integracyjne
ognisko integracyjne

Kontakt:
Ewelina Gryniuk
Kuźniczysko 159, 55-100 Trzebnica
tel. 509-085-761, www.mlyn.kuzniczysko.pl

warsztaty kulinarne
warsztaty artystyczne
Wyprawa Odkrywców „Zapomniane gry i zabawy w Morzęcinie
Małym
zwiedzanie okolicy, gry i zabawy
ognisko
przejażdżki bryczką na zamówienie
obsługa cateringowa imprez, konferencji, szkoleń

Kuraszków to idealne miejsce na
spędzenie wolnego czasu w sposób
aktywny i twórczy.
Na
miłośników
pięknych widoków
i pasjonatów fotografii plenerowej
czeka punkt widokowy na górze
Gnieździec.

Nasza Oferta:
•
•
•
•
•
•
•
•

warsztaty kulinarne
warsztaty artystyczne
Bosa Trasa „ścieżka zmysłów”
Wyprawy Odkrywców
gry i zabawy na świeżym powietrzu
spotkania z muzyką ludową - Zespół „Malwy”
ognisko
noclegi w schronisku

Kontakt:
Andrzej Jaros - Stowarzyszenie Przyjaciół
Kuraszkowa „Lipowa Dolina”
tel. 691-700-223

