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Od prawie roku w gminie Leśna działa 
Koalicja na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej. 
Zawiązując koalicję jej członkowie kierowali 
się przekonaniem o kluczowej roli turystyki 
dla rozwoju naszej gminy. Turystyka 
zrównoważona, opierająca swój potencjał na 
lokalnych zasobach, umiejętnościach i pasjach 
mieszkańców oraz poszanowaniu otaczającej 
przyrody to w naszych oczach pozytywny 
czynnik rozwoju. To koło zamachowe dla 
wysokiej jakości życia, mające dobroczynny 
wpływ nie tylko na stan naszych portfeli, ale 
również na to czy nam się w gminie Leśna 
dobrze i ciekawie mieszka.

W myśleniu o potężnym potencjale turystyki wiejskiej nie 
jesteśmy odosobnieni. Internet aż kipi od opracowań, ra-
portów, statystyk pokazujących jak zmienia się podejście 
do wypoczynku i jak oczekiwania urlopowiczów coraz bar-
dziej podążają w kierunku wsi w poszukiwaniu ciszy, koją-
cego kontaktu z przyrodą, lokalnej żywności wyproduko-
wanej naturalnymi metodami, sztuki użytkowej naprawdę 
tworzonej rękami rękodzielników. Nie bez znaczenia są 
również spotkania z wiejskimi pasjonatami różnych umie-
jętności i wiedzy – przy okazji warsztatów, w trakcie opro-
wadzania, podczas zwiedzania. „Chociaż turystyka masowa 
nadal ma się dobrze, to jednak obok niej następuje stop-
niowa restytucja alternatywnych form turystyki nastawio-
nych na bezpośredni kontakt ze środowiskiem naturalnym 
i lokalną społecznością. 

Jakość a nie ilość
Coraz większe uznanie zdobywa turystyka, której celem 
jest kontemplacja naturalnego piękna krajobrazu, space-
ry i wycieczki po okolicy, obserwacja przyrody, poznanie 
tradycji i sposobu życia lokalnego społeczeństwa itp., przy 
ograniczonych wymaganiach co do warunków zakwatero-
wania, rozrywek i oszczędnym korzystaniu z zasobów śro-

PRODUKT LOKALNY 
W KOALICJI NA RZECZ 
ROZWOJU TURYSTYKI 
W GMINIE LEŚNA

dowiska. Mieszkańcy miast, zwłaszcza dużych, pragną cza-
sowego oderwania się od hałaśliwego i zanieczyszczonego 
środowiska miejskiego oraz od wszechobecnej techniki 
i zinstytucjonalizowanej biurokracji, dominujących w ich 
codziennym życiu, na rzecz niesformalizowanego kontaktu 
z tradycyjnym stylem życia zachowanym na wsi”.

Takie tendencje w turystyce sprzyjają nam, mieszkańcom 
gminy Leśna, a Koalicji na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej 
w szczególności. Rozpoznając, że to dobry czas na działa-
nie ruszyliśmy z inwentaryzowaniem dostępnych już w na-
szej gminie produktów lokalnych. Pokłosiem naszych dzia-
łań jest ten informator, którego celem jest przedstawienie 
rozpoznawalnych już w skali gminy produktów, jak i tych 
mniej znanych, schowanych po warsztatach i kuchniach 
lokalnych perełek. 

Mamy się czym pochwalić! 
Każdy wyrób rękodzielniczy, potrawa, czy napój lub usługa 
związana z regionem to potencjalnie produkt turystyczny 
i nowe źródło dochodów. Takie rozproszone możliwości 
zarobkowania są niezmiernie ważne w sytuacji, gdy duże 
zakłady pracy na naszym terenie poznikały, a na nowe nie 
ma co liczyć. Rękodzielnikom i innym twórcom produktów 
z pasją sprzyja również zmęczenie tanimi, ale źle wykona-
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nymi przedmiotami masowymi z Chin. Coraz więcej osób 
jest skłonnych zapłacić nieco więcej za produkty dobrej 
jakości. W miastach widoczny jest trend oddolnego orga-
nizowania się rynków spożywczych, na których bezpośred-
nio od rolnika można kupić lokalną świeżą żywność oraz 
przetwory. Najbardziej znane przykłady to wrocławski Eko-
Bazar czy warszawski BioBazar. W internecie jak grzyby po 
deszczu wyrastają galerie biżuterii, poduszek napełnionych 
lawendą, ręcznie szytych maskotek... czego tam nie ma.

Wcale nie musimy jechać aż do Warszawy na BioBazar! 
Oferując turystom odwiedzającym naszą gminę własne 
produkty lokalne możemy przekuć tę pozytywną modę 
na sensowną działalność na wsi i sukces finansowy. Dla-
tego zachęcamy do świeżego spojrzenia na to, co piecze-
my, gotujemy i co wkładamy do słoików na zimę. Często 
zdarza się tak, że to, co gospodyniom wydaje się zwyczaj-
ne i niewarte wspomnienia, dla gości okazuje się delikate-
sem, o ile jest to żywność domowa i z dobrych składników. 
Mamy w gminie uznanych rękodzielników, ale z pewno-
ścią znajdą się również inne twórcze osoby, które do tej 
pory nie miały okazji wyjść z domowego zacisza ze swoimi 
wyrobami. Zachęcamy do podzielenia się swoimi pasjami 
i umiejętnościami!

Prawdziwie = lokalnie i z pasją
Ale produkt lokalny to nie tylko rękodzieło lub słoik z prze-
tworami, które można spakować do walizki jako pamiątkę 
z pobytu w gminie Leśna. Niemniej ważne są wspomnienia 
– z warsztatów, z wędrówki z przewodnikiem, z przejścia 
wierzbowym labiryntem lub zwiedzania schronu pod Do-
lwisem. Tutaj kluczowe są usługi turystyczne powiązane 
z lokalną przyrodą, dziedzictwem kulturowo-historycznym, 
ginącymi zawodami i rzemiosłem. W tym zakresie rów-
nież zachęcamy do ponownego spojrzenia na swoją wie-

dzę i umiejętności. Coś, co nam się wydaje oczywiste, na 
przykład historia funkcjonowania wojskowego ośrodka wy-
poczynkowego w Zamku Czocha i PGR-u w majątku przy 
Zamku, dla przyjezdnych może okazać się niesamowicie 
ciekawą opowieścią.

Spisaliśmy istniejące w gminie Leśna produkty lokalne. Nie-
które z nich zostały przedstawione w tym informatorze. Na 
jesieni ruszamy z konkursami na produkty lokalne. Zorga-
nizujemy cztery konkursy wiejskie, a laureaci tych konkur-
sów wezmą udział w gminnym konkursie, który będzie miał 
miejsce w Leśnej. Przy okazji konkursów odbędzie się rów-
nież profesjonalna sesja zdjęciowa, potem wydamy katalog 
produktów lokalnych w gminie Leśna.

Zachęcamy do kontaktu w sprawie produktów lokalnych 
i jesiennych konkursów. Nasi koordynatorzy produktów lo-
kalnych to:

 · Marcin Rębarz – Grabiszyce i okolice, rzutbere-
tem.drewno@gmail.com tel. 502 799 266

 · Kasia Szczepańska – Stankowice i Złotniki,  
kaska.michurka@gmail.com tel. 605 075 905

 · Inga Sobucka – Zacisze, Bartoszówka, Złoty Po-
tok, ingasobucka@wp.pl tel. 609 044 753

 · Kasia Chudzińska – Miłoszów, Smolnik, Świecie, 
andrzej_kaszka@interia.pl tel. 512 183 054

 · Pobiedna
 · Agnieszka Czarnecka – Szyszkowa, Kościelniki, 

ags@enlite.me tel. 888 578 578

Spójrzmy na naszą gminę z nowej perspektywy!

Anna Hernik 
koordynatorka Koalicji na rzecz rozwoju  

turystyki wiejskiej w gminie Leśna
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Twórzcie o sobie mity,  
bogowie nie zaczynali inaczej.  
Stanisław Jerzy Lec

Aktywni ludzie tworzą markowe miejsca
Budowanie marki lokalnej (wprowadzenie godła dla produk-
tów, usług i inicjatyw cennych lokalnie) jest dziełem grupy 
osób, które potrafią dostrzec wyjątkową wartość miejsca, 
w którym żyją. Dzięki ich energii i pracy znak promocyjny 
staje się marką lokalną, a jej twórcy – pierwszymi ambasado-
rami marki. To właśnie mieszkańcy znajdują powody do dumy 
ze swego regionu, swojego dziedzictwa i tradycji. W każdym 
z miejsc, w których powstają marki lokalne wszystko zaczyna 
się od grupy osób, które cechuje aktywna, przedsiębiorcza 
postawa, tj.: umiejętność dostrzegania potrzeb i zasobów 
drzemiących w społeczności lokalnej, odpowiedzialność za 
siebie i otoczenie, gotowość do wprowadzania zmian. Mar-
ka lokalna jest zwornikiem, sztandarem do wspólnych dzia-
łań ludzi zaangażowanych w rozwój regionu, w którym żyją. 
Wspólne dążenia zespołu kilku lub kilkunastu aktywnych 
osób i planowane przez nich działania stawiają cele dla mar-
ki lokalnej, a co za tym idzie przypisują jej konkretne funk-
cje i zadania. Niezbędne są do tego działania aktywizujące 
mieszkańców, pokazujące ich rolę w rozwoju marki i korzyści 
z działania dla osiągnięcia wspólnego celu.

Funkcje i znaczenie marki dla regionu
Do budowania marki lokalnej predysponowane są regiony, 
których słabości – brak przemysłu lub jego likwidacja, od-
dalenie od dużych aglomeracji miejskich, górzyste tereny 
o małej przydatności rolniczej, obszary chronione, ruiny 
zamków i twierdz– mogą stanowić zalety dla klientów, a co 
za tym idzie, decydować o przewadze konkurencyjnej lo-
kalnych produktów, znalezienia dla nich bezpiecznej niszy 
rynkowej. Regiony takie mają zwykle problem z bezrobo-
ciem, stąd obietnica marki lokalnej: „Tworzę lokalne miej-
sca pracy” jest szczególnie ważna dla mieszkańców i władz 
regionu. Można przekonać otoczenie, że warto dbać o śro-
dowisko i być dumnym z dziedzictwa kulturowego, skoro 
dzięki wyeksponowaniu potencjału regionu można dostar-
czać produkty i usługi, których oczekują klienci. Rosnące 
zainteresowanie produktami oferowanymi pod marką lo-

kalną będzie w naturalny sposób powodować wzrost ilości 
lokalnych miejsc pracy w regionie. 

Na bazie doświadczeń polskich i zagranicznych, związa-
nych z budowaniem marek lokalnych, można wyznaczyć 
kilka zasadniczych funkcji marki lokalnej:

 · funkcja identyfikacji wartości miejsca (dziedzic-
two, wyróżniki)– odnajdując tożsamość miejsca 
i ludzi, którzy w nich żyją, pozwala odnaleźć po-
wody do dumy dla lokalnej społeczności, obdaro-
wując lokalne produkty identyfikatorem lokalno-
ści, którego poszukuje konkretny klient;

 · funkcja integrująca społeczność lokalną (siła 
grupy, gwarancja, rekomendacja) – dając poczucie 
wspólnoty, buduje aktywną społeczność, odpo-
wiedzialną za przyszłość własną oraz miejsca, 
w którym żyje;

 · funkcja aktywizująca do przedsiębiorczości 
(przedsiębiorcza postawa, lokalne miejsca pracy, 
lokalne przewagi konkurencyjne) – energia przed-
siębiorczych ludzi, promocja przykładów sukce-
sów lokalnych produktów skłania większą grupę 
osób do podjęcia aktywności na rynku;

 · funkcja promocyjna – magnetyzm, klimat miejsca 
i produktów pod nią sprzedawanych, co sprawia, 
że są powody do skorzystania z oferty pod marką 
lokalną (spotkanie klienta z produktem, miejscem).

Lokalne wartości, zasady, symbole
Punktem wyjścia jest określenie wspólnych wartości, anali-
za potencjału regionu oraz znalezienie celu wspólnych dzia-
łań. Każde miejsce posiada swą specyfikę, na którą składa 
się wiele czynników, m.in. dziedzictwo kulturowe regionu, 
położenie, otoczenie, a nade wszystko mieszkańcy. To ich 
postawa, dążenia i potrzeby są najistotniejsze i zdecydują 
o przyszłości rozwoju miejsca. To społeczność lokalna musi 
uwierzyć w wartość miejsca, aby stało się ono markowe, 
pożądane dla osób z zewnątrz. Pozorna słabość danego 
miejsca może zdecydować o jego niepowtarzalności. 

Wybór hasła, nazwy, z którą identyfikuje się lokalna spo-
łeczność, jest jednym z etapów budowania tożsamości 
miejsca. Partycypacyjny wybór symbolu, z którym utoż-
samiają się mieszkańcy, sprawia, że uczestniczący w niej 
ludzie czują się za nią współodpowiedzialni. 

MARKA LOKALNA
NARZĘDZIE ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
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Korzyści wynikające z istnienia marki lokalnej
1. Mniejszy koszt promocji pojedynczego produktu
2. Zwrócenie uwagi na produkt 
3. W grupie siła – możliwość łączenia ofert i zwiększa-

nie siły nabywczej 
4. Wymiana informacji i doświadczeń
5. Przekazywanie klientów
6. Powstanie regionalnego system sprzedaży i promocji 

oferty regionu 
7. Rozwój dystrybucji produktów, np. sklepy w regionie, 

półki w sklepach specjalistycznych, supermarketach 
itp. 

8. Promocja regionu – budowanie wizerunku regionu
9. Zainteresowanie władz powiatu i województw
10. Wyróżnienie wśród lepszych towarów
11. Wzrost konkurencyjności towarów 
12. Modernizowanie się przedsiębiorstw

Ważne jest również ustalenie kompetencji i planu działania 
dla organizacji zarządzającej w dłuższej perspektywie.

Użytkowanie i wzmacnianie marki
Po wypracowaniu mechanizmów funkcjonowania godła 
promocyjnego, organizacja zarządzająca marką przeprowa-
dza konkurs, w którym przyznaje prawo do posługiwania 
się marką lokalną, oznaczania wyróżnionych produktów 
i usług. Najmocniej uruchamiają się na tym etapie funkcja 
identyfikacyjna i promocyjna.

Produkty i usługi przygotowane dla klientów pod marką lo-
kalną niosą w sobie wartości, które zasadniczo wyróżniają 
je spośród lawiny innych dostępnych dóbr. Są to:

 · związek z regionem powstania;
 · przyjazność dla środowiska;
 · tworzenie lokalnych miejsc pracy.

Te trzy cenne cechy determinują charakter nie tylko pro-
duktów i producentów, ale też określają klientów, odbior-
ców marki, sprawiając jednocześnie, że marka lokalna staje 
się wyróżnikiem regionu.

produkt lokalny – wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się 
mieszkańcy regionu, produkowana w sposób niemasowy 
i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostęp-
nych. Produkt lokalny staje się wizytówką regionu poprzez 
wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego cha-
rakteru oraz angażowanie mieszkańców w rozwój przedsię-
biorczości lokalnej (autor definicji: Olga Gałek w konsultacji 
z Zespołem ds. produktu lokalnego, działającego w latach 
2002–2009 przy Fundacji Partnerstwo dla Środowiska).

Za produkt lokalny uznaje się zatem: produkty spożywcze, 
rękodzieło, wytwory będące przejawem artystycznych pa-
sji twórców, zakorzenione w tradycji regionów (np. zespoły, 
stroje ludowe), usługi związane z prezentacją regionu i pro-
duktów z nim związanych (np. warsztaty twórcze, usługi 
przewodnickie, warsztaty edukacji kulturowej i przyrodni-
czej), jak również lokalne wydarzenia (święta).

Lokalne zyski
Prócz przeprowadzenia standardowego konkursu i korzyści 
z działań marketingowych, marka lokalna daje możliwość 
uruchomienia procesu rozwoju kolejnych przedsięwzięć 
i produktów. Stwarza szansę zaplanowania inicjatyw, któ-
re pozwalają osiągnąć markowy poziom słabszym czy po-
czątkującym producentom. Dzięki wymianie doświadczeń, 
wsparciu doradczemu ze strony organizacji zarządzającej, 
jej ekspertów, po pewnym czasie pretendenci dołączą do 
markowego grona, zwiększając wachlarz dostępnych pro-
duktów i powiększając siłę oddziaływania całej organizacji.

Jaki potencjał jest uśpiony w naszych regionalnych pro-
duktach, jak możemy zbudować ich markę wykorzystując 
legendy, rytuały, symbole, co i kto jest w stanie porwać je 
w wir sławy? Uniwersalnej odpowiedzi, recepty na markę 
miejsca nie ma. Zbliża nas do niej ciężka uporczywa praca 
w doskonaleniu produktów lokalnych, dzielenie się wiedzą 
i doświadczeniem, współpraca w partnerstwach ponadre-
gionalnych, zjednoczonych wspólną wizją i szacunkiem dla 
lokalnych tożsamości. A nade wszystko liczy się poczucie 
dumy z naszych Aktywnych Miejsc.

Olga Gałek
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KARKONOSKA MARKA 
LOKALNA 
SKARBY DUCHA GÓR

W poszukiwaniu skarbów Ducha Gór
Dolny Śląsk to wyjątkowe miejsce. Obfituje w nieodkryte 
jeszcze tajemnice, niezwykłe zabytki, miejsca czy krajobra-
zy. Ale Kotlina Jeleniogórska i Karkonosze nazywana rów-
nież Krainą Ducha Gór to więcej niż krajobraz, zabytki czy 
historia – to kraina pełna magii, opowieści nie z tego świa-
ta i legend, zamków, pałaców, sztolni i ukrytych skarbów, 
dawno zapomnianych rzemiosł i smaków dzieciństwa. 

Od 2004 roku Partnerstwo Ducha Gór poszukuje osób, 
produktów i tradycji, na których dorobku buduje tożsamość 
i wizerunek regionu. W przypadku całego województwa dol-
nośląskiego kwestia tożsamości i tradycji nie zmierza prostą 
drogą. Po II Wojnie Światowej Dolny Śląsk zasiedlili ludzie 
wielu narodowości, którzy przywieźli ze sobą różne tradycje. 
W regionie obecne są także tradycje czeskie i niemieckie. 
Co zatem może stanowić o tożsamości regionu? Tożsamość 
budują produkty lokalne, stanowiące regionalną atrakcję. 

KARKONOSKA MARKA LOKALNA
KARKONOSKA MARKA LOKALNA „Skarby Ducha Gór” 
funkcjonuje od 2015 roku. Zrzesza producentów żywności 
i rzemieślników, zaangażowanych w rozwój regionu, w któ-
rym żyją i z którego są dumni. To oni z pasją i przekonaniem 
włączyli się w tworzenie marki, określenie jej charakteru. 

Karkonoską Markę Lokalną pilotuje LGD Partnerstwo Du-
cha Gór – organizacja pozarządowa zaufania społecznego, 
dla której tworzenie marki produktów i marki regionu jest 
misją. Marka Lokalna tworzona przez organizację pozarzą-
dową to wielka dbałość o tradycje, autentyczność, jakość 
oraz zasady sprawiedliwości społecznej. Karkonoska Mar-
ka Lokalna „Skarby Ducha Gór” jest gwarantem lokalnego 
produktu chronionego prawem, opartego na tradycji lub 
specyfice miejsc oferujących te produkty.

Aktualnie Karkonoską Marką Lokalną objęte są łącznie 33 
produkty/usługi:

 · 16 produktów żywnościowych (m.in. Sery Kozie 
Łomnickie z gospodarstwa „Kozia łąka”, przetwory 
owocowo-warzywne i Rogaliki Karkonoskie – 
Karkonoskie Smaki Barbary Matyi; mięso wołowe, 
karpie, jajka od kur wolnowybiegowych – Gospo-
darstwo Rolne Wiktor Zimmer; Likier Karkonoski 
– Abditus sp. z o.o; Chleb Karkonoski – Piekarnia 
UliJanka; Woda Potencjałka – Jelenia Struga SPA)

 · 8 produktów rzemieślniczych (m.in. bransoletki 
z haftem zachełmiańskim Jolanty Piątkowskiej 
i Ewy Sidor; wyroby rękodzielnicze z wełny owcy 
wrzosówki, filc z Agroturystyki Kowalowe Skały; 
Anioły Karkonoskie ze starego drewna Beaty 
Makutynowicz; Liściaki – obrazy i wiersze Barbary 
Sokołowskiej i Aliny Pawłowskiej) 
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 · 8 usług turystycznych (m.in. Wiejskie Delicje – 
sklep z wyrobami tradycyjnymi i regionalnymi; 
warsztaty edukacyjne „Od owieczki do nitecz-
ki” – Agroturystyka Kowalowe Skały; warsztaty 
zielarskie i tworzenia naturalnych mydełek)

 · 1 produkt turystyczny – Magiczny Szlak Ducha 
Gór – Miasto Szklarska Poręba.

Galeria Produktu Lokalnego
Produkty oznaczone Karkonoską Marką Lokalną dostęp-
ne są m.in. w Galerii Produktu Lokalnego – Skarbcu Du-
cha Gór. Galeria należy do sieci Kulinarnego Dziedzictwa 
Dolnego Śląska. Oprócz produktów opatrzonych Marką 
Lokalną Skarby Ducha Gór ma w ofercie również produkty 
certyfikowane jako tradycyjne lub ze znakiem Dziedzictwo 
Kulinarne Dolnego Śląska.

Galeria to nie tylko sklepik z produktami, ale także:

 · informacja turystyczna Krainy Ducha Gór,
 · lokalny punkt konsultacyjny produktu lokalnego, 

regionalnego, tradycyjnego i  oznaczeń UE, 
edukacji w zakresie legalizacji sprzedaży produk-
tów lokalnych i wprowadzania ich do obrotu,

 · kreatywne miejsce, wokół którego integrują się 
rzemieślnicy, artyści i producenci, a także restau-
ratorzy i partnerzy świadczący usługi turystyczne 
lub około turystyczne,

 · miejsce promowania lokalnej żywności, produk-
tów i usług.

Stworzenie warunków do promocji i sprzedaży tych produk-
tów jest nieodzowne. Bez dbałości o aspekt ekonomiczny 
funkcjonowania produktów lokalnych nie ma sensu zachę-

cać ludzi do kultywowania tradycji i podejmowania wysiłku 
nad odtwarzaniem czy przetwarzaniem lokalnego dziedzic-
twa, aby je dostosować do współczesnych wymagań.

Inne miejsca wspierające markę karkonoską
To sieć piętnastu niepublicznych punktów Informacji Tury-
stycznej z gablotami promującymi produkty lokalne ozna-
czone Karkonoską Marką Lokalną i materiałami informa-
cyjnymi o regionie. Są to m.in. Wiejskie Delicje Łomnica, 
Ośrodek u Musa w Karpaczu, Stowarzyszenie Miłośników 
Kowar, które prowadzi informację turystyczną i muzeum 
w zabytkowej w Kowarach. Miejsc, które są zainteresowa-
ne produktem lokalnym i doceniają ich wartość stale przy-
bywa! Od 2019 r. dołączyły do tego grona kolejne miejsca 
– m.in. PHUWIS sp. z o.o EMAKS – Karpacz, PW DO-
RADO Janina Zimmer, Kozia Łąka – Łomnica, OW Osada 
Śnieżka – Łomnica, Kaliniec Bronisława Chwałek – Przesie-
ka, Gmina Podgórzyn, Camp 66 – Ściegny, Szałas Muflon 
– Komarno i inni.

Produkty lokalne online
Od połowy 2019 r. będzie dostępna witryna www.skar-
biecduchgor.pl oraz sklep internetowy z produktami Kar-
konoskiej Marki Lokalnej.

 · https://www.facebook.com/itkarpacz/
 · https://www.facebook.com/Karkonosze-SLOW
 · https://www.facebook.com/SkarbiecDuchaGór

Dorota Goetz
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Zmiany stylu życia konsumentów, którzy 
chcą coraz lepszej jakości jedzenia, ale 
nie chcą przeznaczać więcej czasu na 
poszukiwania dobrych produktów, zwiększają 
zapotrzebowanie na bezpieczną i zdrową 
żywność bezpośrednio od rolników. 

Z kolei rolnicy do tej pory niechętnie podejmowali sprze-
daż bezpośrednią, czego najczęściej podawanym powo-
dem był strach przed skomplikowanymi i niekorzystnymi 
przepisami. 1 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana przepisów 
dotyczący sprzedaży produktów spożywczych przez rolni-
ków, która wynika z dwóch ustaw:

 · Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży 
żywności przez rolników do sklepów i restauracji;

 · Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie 
ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego 
oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Tym razem prawo wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rol-
ników, którzy chcą sprzedawać wytworzone przez siebie 
produkty żywnościowe, zarówno nieprzetworzone jak 
i przetworzone, takie jak np. dżemy, przetwory warzywne, 
wędliny itp. wyprodukowane ze składników pochodzących 
z własnego gospodarstwa. Dotyczy to rolników prowadzą-
cych tzw. handel detaliczny. 

Nowe przepisy rozszerzyły możliwości sprzedaży produk-
tów spożywczych m.in. na na rzecz zakładów prowadzą-
cych handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta 
finalnego, w tym sklepów, restauracji, stołówek i innych 
podobnych placówek. Czyli rolnicy mogą sprzedawać swo-
je produkty nie tylko klientom detalicznym, lecz również 
lokalnym restauracjom czy stołówkom. Zostali też zwolnie-
ni z obowiązków administracyjnych na starcie takiej dzia-
łalności i mogą skorzystać z zachęt podatkowych. Podwyż-
szona została kwota przychodów zwolnionych z podatku 
dochodowego od osób fizycznych do z 20 tys. do 40 tys. 

zł. Po przekroczeniu limitu 40 tysięcy złotych podatek do-
chodowy wynosi 2 proc. Zniesione zostały ograniczenia 
wielkości sprzedaży do ilości, która może być sprzedawana 
w ramach rolniczego handlu detalicznego. Obszar sprze-
daży jest jednak ograniczony do województwa, w którym 
ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach rol-
niczego handlu detalicznego oraz powiatów lub miast sta-
nowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, 
sąsiadujących z tym województwem.

Zniesiony został obowiązek zatwierdzenia tego rodzaju 
działalności przez właściwy organ Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Dotyczy to produkcji odbywającej się w po-
mieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy 
mieszkalne, gdzie regularnie przygotowuje się żywność, 
aby wprowadzić ją do handlu. Kolejnym ułatwieniem w no-
wej ustawie jest zniesienie obowiązku przygotowania i za-
twierdzenia projektu technologicznego zakładu przez po-
wiatowego lekarza weterynarii. Zamiast tego konieczne 
jest jedynie złożenie pisemnego wniosku o wpis do rejestru 
zakładów produkcyjnych z 30-dniowym wyprzedzeniem. 

Ten rodzaj sprzedaży ma mnóstwo zalet zarówno dla rol-
ników, jak i konsumentów. Do zalet można zaliczyć m.in.: 
pełną kontrolę rolnika nad zbytem produktów i ich cenami, 
skrócenie czasu przepływu produktów od rolnika do na-
bywcy, szybszy przepływ płatności, zwiększenie udziału 
rolnika w cenie finalnej artykułu. Nie mniejsze są korzy-
ści dla środowiska naturalnego – wyeliminowany zostaje 
transport na dalekobieżny.

Opracowała A. Hernik

NOWE ZASADY 

SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ 

Rolnicy mogą sprzedawać swoje produkty 
nie tylko klientom detalicznym, lecz również 
lokalnym restauracjom czy stołówkom. Zostali 
też zwolnieni z obowiązków administracyjnych 
na starcie takiej działalności i mogą skorzystać 
z zachęt podatkowych.
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PRODUKTY 
LOKALNE
W GMINIE LEŚNA

Przedstawione na kolejnych stronach produkty 
i usługi nie są pełnym katalogiem oferowanych 
w gminie Leśna.  
 
Przedstawiamy wyłącznie twórców zrzeszonych 
w sieci „Koalicja na rzecz rozwoju turystyki 
wiejskiej w gminie Leśna”. 
 
Jeśli chcesz, żeby Twój produkt lub usługi 
pojawił się w kolejnych wydawnictwach i na 
stronie www, zgłoś się do koordynatora sieci: 
Anna Hernik: tel. 507 522 542
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OZDOBNE DESKI DO KROJENIA 
I SERWOWANIA POTRAW

Marcin i Jan Rębarz, Grabiszyce Dolne 80 
email: rzutberetem.drewno@gmail.com 
tel. 502 799 266

Deski wykonywane są z najczęściej z drewna czereśniowe-
go, jesionowego, dębowego, bukowego, modrzewiowego, 
orzechowego, rzadziej z innych gatunków. 

Mają różne rozmiary i fantazyjne, nieregularne kształty. 
Są wygodne w użyciu, odpowiednio ciężkie i wyposażone 
w otwór do wieszania. Każda z nich jest małym dziełem 
sztuki – da się obserwować przekroje drewna, jego barwy, 
poczuć fakturę. To ręczna robota. Do wykonania jednej de-
ski potrzeba około półtorej godziny. Surowiec jest wyłącz-
nie lokalny, pochodzi z Grabiszyc i okolic. Oprócz drewna 
do zabezpieczania desek przed wilgocią i nabłyszczania 
używany jest również olej jadalny. Wykonawca sprzedaje 
swój produkt od 2017 roku.

Uroku deskom dodaje historia związana z ich genezą. Mia-
nowicie już w XIX w pradziad Marcina Rębarza z Grabiszyc, 
również Marcin Rębarz tyle, że z Puszczy Noteckiej, wykony-
wał deski do krojenia. Jego syn Franciszek Józef także zajął 
się wyrobem desek do krojenia. Tę pracę kontynuował na-
wet w czasie robót przymusowych w Lauf o. Naumberg, na 
których przebywał w latach 1940-1944. W latach 1944-45 
za sabotaż w fabryce trafił do obozu w Dachau i tam musiał 
porzucić to zajęcie. Po zakończonej wojnie wrócił do Polski 
i do przerwanej pracy. Jego zamiłowanie do cięcia i rąbania 
sprawia, że do emerytury pracował w Zakładach Drzewnych 
w Miałach, gdzie odpowiadał za ostrzenie narzędzi. Jego syn 
Roman Rębarz nie zajmował się robieniem desek, być może 
zrobił ich zaledwie kilka. Jego wnuk Marcin Rębarz osiedlił 
się na Pogórzu Izerskim we wsi Grabiszyce. Wspólnie z pra-
wnukiem Franciszka Józefa Rębarza, synem Marcina, Janem 
Rębarzem (lat trzynaście) próbują powrócić do tradycyjnego 
fachu dziadów i pradziadów. Marcin i Jan Rębarz razem wy-
konują deski do krojenia od 2017 roku. Tradycja rodzinna 
wykonywania desek kwitnie na nowo.

SZACHY ŁUŻYCKIE I KASETKI 
Z ZAMKIEM CZOCHA 

Andrzej Bochenek, Grabiszyce Górne 100 
email: marion8@poczta.onet.pl  
tel. 693 232 212

Andrzej Bochenek zajmuje się produkcją szachów i innego 
rękodzieła drewnianego już od 30 lat. Z powodzeniem pro-
wadzi firmę, która eksportuje swoje wyroby na cały świat. 
Przeprowadzka na wieś do Grabiszyc i nowe inspiracje, ja-
kie pojawiły się w związku z zajmowanym przez niego pa-
łacem w Grabiszycach Górnych oraz historią regionu, stały 
się początkiem pomysłu na nowy produkt – szachy łużyc-
kie i kasetki z Zamkiem Czocha. 

Obydwa produkty są wykonywane z drewna lipowego, ja-
worowego, bukowego, które częściowo jest pozyskiwane 
z wykrotów po wichurach lub obowiązkowych wycinek pie-
lęgnacyjnych z zabytkowych parków przy pałacach w Gra-
biszycach Górnych i Dolnych. Materiał z parku jest wyko-
rzystywany do wyrobu szachów i kasetek od 12 lat. Oprócz 
tego żółto-niebieskie szachy łużyckie, dostępne w różnych 
rozmiarach, swoimi barwami symbolizują nasz region, na-
wiązując do kolorów herbu Górnych Łużyc. Szachy i kasetki 
są toczone i malowane ręcznie. Na ich wykonanie potrzeba 
około tygodnia w zależności od natężenia produkcji.

Wizerunek Zamku Czocha – wizytówki regionu – został 
specjalnie skomponowany i wyprodukowany z myślą o ama-
torach lokalnych walorów krajoznawczych i turystycznych. 
W ofercie firmy istnieje możliwość zamówienia kasetek z do-
wolną atrakcją turystyczną Leśnej. Jest również specjalna 
oferta dla agroturystyk – kasetki na zamówienie z wizerun-
kiem pensjonatu. Oferta producenta ma promować atrakcje 
historyczne, przyrodnicze i turystykę w gminie Leśna. 

GRABISZYCE

Łużyckie szachy. Fot. Archiwum.
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WARSZTATY ŚPIEWU 
U OLGI CHOJAK

Olga Chojak, Grabiszyce Dolne 80 
email: olgachojak@gmail.com | www.spiewkastudio.pl 
tel. 506 560 016

Olga Chojak, wokalistka, animatorka kultury i etnolog 
z Wrocławia, po raz pierwszy przyjechała na Pogórze Izer-
skie w 2012 roku w poszukiwaniu pieśni tradycyjnych. 
Nagrywała ludowe śpiewaczki, wypytywała skąd przyby-
ły na te tereny, zbierała opowieści o obrzędach i zwycza-
jach z dzieciństwa. Rok później Olga zaczęła przyjeżdżać 
regularnie, aby prowadzić warsztaty pieśni tradycyjnych. 
W końcu w 2014 roku artystka zamieszkała na stałe w Gra-
biszycach, a jej warsztaty śpiewu wrosły w lokalny świat 
– można je znaleźć w programie wielu okolicznych imprez, 
w lokalnym ośrodku kultury, coraz częściej okazują się tak-
że atrakcyjną rozrywką dla turystów.

Obecnie Olga Chojak prowadzi w Grabiszycach firmę 
Śpiewka Studio, która oferuje między innymi takie zajęcia:

„Pieśni Przodków” – warsztaty pieśni tradycyjnych. 

Na warsztatach można nauczyć się tradycyjnych pieśni, 
zarówno obrzędowych jak i lirycznych, z różnych regio-
nów Polski, tej dawnej i obecnej. Można poznać kontekst 
wykonywania każdej z nich oraz dowiedzieć się o ludo-
wych technikach wokalnych (m.in. co to tzw. „biały głos”). 
Możliwe są warianty tematyczne, np.: pieśni weselne na 
Wieczór Panieński, pieśni męskie na Wieczór Kawalerski, 
ludowe gry i zabawy na zajęciach dla dzieci, kołysanki dla 
maluchów itp.

„Otwieranie Głosu” – warsztaty relaksacyjno-rozwojowe, 
integrujące ciało i głos.

Śpiewka Studio zaprasza na indywidualne lub grupowe 
sesje pracy z głosem. W trakcie zajęć można dowiedzieć 
się jak bardziej świadomie wydobywać i wykorzystywać 
dźwięk z ciała. Wykorzystana jest przy tym wiedza po-
chodzącą z ludowych tradycji wielu kultur. Podstawowa 
umiejętność śpiewania i tańczenia była kiedyś powszech-
na, dostępna i oczywista dla wszystkich członków każdej 
społeczności – dla Ciebie też jest to możliwe!

„Śpiewki z walizki” – zajęcia umuzykalniające dla dzieci 
od 6 do 10 lat. 

W Polsce mamy jeden z najniższych w Europie wskaźników 
umuzykalnienia, dlatego bardzo ważne są wszelkie starania 
w celu rozbudzania zainteresowań muzycznych oraz stwa-
rzanie możliwości rozwoju poczucia rytmu i słuchu mu-
zycznego. W trakcie zajęć dzieci poznają piosenki i gry mu-
zyczne dla młodszych i starszych, czasami zabawiamy się 
w gwiazdy estrady. Uczymy się ciekawych rytmów i melodii 
z różnych stron świata, wykonujemy proste instrumenty, 
komponujemy własne piosenki. 

Warsztaty Studia Śpiewka mogą być prowadzone indywi-
dualne lub dla grup, jednorazowo lub cyklicznie. Zajęcia nie 
wymagają wcześniejszego przygotowania muzycznego.
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Warsztaty w Śpiewka Studio. Fot. Archiwum.
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TORTY MARTY I WARSZTATY 
KULINARNE

Marta Stachyra, Kościelniki Górne 
Restauracja Babie Lato, 
email: firma.topexpert@gmail.com 
tel. 506 219 002

TORTY MARTY – Marta Stachyra jest specjalistką ds. ży-
wienia, psychodietetykiem i pedagogiem. Z zamiłowaniem 
prowadzi Restaurację Babie Lato w Kościelnikach Górnych, 
która cieszy się dużym uznaniem wśród klientów z okolic 
i turystów.

Jej pasją są słodkie wypieki. W rodzinie Marty Stachyry 
pieczenie tortów to tradycja rodzinna. Tort biszkoptowy był 
obowiązkowo wykonywany na urodziny przez mamę dla 
dziecka. Receptura była prosta, ale wykonanie puszystego 
biszkoptu wymagało precyzji i cierpliwości. Duży nakład 
czasu sprawiał, że biszkopt wychodził idealny i delikatny 
w smaku. Tak zostało do dzisiaj. 

Aby tort był smaczny i z idealną konsystencją na jego wy-
konanie potrzebne są dwa dni. Biszkopt musi być upie-
czony dzień lub dwa wcześniej, aby mógł odpocząć i lekko 
przeschnąć. Na samo ciasto potrzebne są: jaja, mąka tor-
towa orkiszowa, cukier drobny; do tego dochodzą jeszcze 
śmietana 30% oraz dodatki: owoce, czekolada i inne. 

WARSZTATY KULINARNE:

Warsztaty kulinarne to radość jedzenia. Marta Stachyra 
organizuje warsztaty pieczenia pizzy, pieczenia i zdobienia 
pierników lukrem królewskim (wzory dostosowane do pory 
roku i okoliczności), przygotowywania zdrowych deserów, 
mazurków, soków, wypieków, sałatek i innych potraw. 
Warsztaty skierowane są przede wszystkim do dzieci.

Wszystkie szczegóły są ustalane przed warsztatami, które 
są dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Organiza-
torzy zapewniają wszystkie składniki oraz sprzęt do przy-
gotowania potraw, napoje, fartuszki na czas warsztatów, 
nakrycie stołu oraz opiekę i instruktaż. Każde dziecko 
otrzymuje dyplom „Małego Kucharza” i prezent niespo-
dziankę. Konieczna jest rezerwacja terminów.

WYCIECZKI  
ZŁOTYM POCIĄGIEM

Adam Łuczyński, ul. Krótka 12, Leśna 
email: adam4600@op.pl  
tel. 505 383 179

Wycieczki Złotym Pociągiem to pomysł zorganizowania 
wycieczek po Leśnej i okolicy. Wycieczki będą się odby-
wały się ciągnikiem obudowanym dekoracjami w kształcie 
parowozu z wagonikiem do przewozu 20 osób.

Proponowane są różne trasy:

 · Śladem wygasłych wulkanów (Perkun, Światowid, 
punkt widokowy z widokiem na Izery)

 · Śladami cudów inżynierii wodno -lądowej (Zapora 
Leśniańska, Czocha, Zapora Złotnicka)

 · Śladem zamków i pałaców (różne propozycje tras)
 · Trasa dla dzieci Śladami Miłoszowskich Wulkani-

tów i Grabiszyckiego Świerszcza

Takie wycieczki to dobra okazja żeby poznać przyrodę oraz 
historię gminy i jej zabytków; szczególnie gdy na wyciecz-
kę zabierze się ze sobą przewodnika. To wygodny sposób 
na przemieszczanie się pomiędzy atrakcyjnymi punktami 
na turystycznej mapie naszej gminy. Ma to duże znaczenie 
w przypadku osób z bardzo małymi dziećmi, osób starszych 
lub z trudnościami w poruszaniu się. Przerwę w przejażdż-
ce z powodzeniem można wykorzystać na piknik w jednym 
z wielu miejsc w gminie, z których widoki zapierają dech 
w piersiach.

KOŚCIELNIKI LEŚNA

Złoty Pociąg. Fot. Archiwum.

Torty Marty. Fot. Archiwum.
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MIŁOSZOWSKIE  
EKO-TORBY I PLECAKI

Maria Streubel, Miłoszów 80 
email: m.streubel64@gmail.com  
tel. 575 463 049 

Pracownia Marii Streubel wykonuje torby, plecaki, saszetki 
przede wszystkim z dżinsu, choć projektantka nie odżegnu-
je się również od innych tkanin (np. lnu). Wykorzystywane 
są używane ubrania, które w przeciwnym razie zostałyby 
wyrzucone, a tak dostają drugie życie ciesząc nowych wła-
ścicieli. Tego typu przedsięwzięcia wpisują się szerszy nurt 
sztuki bazującej na materiałach z recyklingu oraz coraz po-
wszechniej uświadamianej konieczności ograniczania zuży-
cia zasobów naturalnych. 

Przemysł odzieżowy zajmuje drugie miejsce w rankingu 
branż najbardziej zanieczyszczających środowisko. Przed 
nim są tylko koncerny naftowe. Im mniej nowych ubrań 
i tkanin kupujemy, tym lepiej dla nas i naszego środowiska. 
Z tej perspektywy miłoszowskie torby i plecaki są ściśle 
ekologiczne. Do tego niektóre z nich ozdobione są wize-
runkiem miłoszowskich Wulkanitów. 

Czas wykonania miłoszowskiej eko-torby z Wulkanitem 
może być bardzo różny w zależności od tego ile praco-
chłonnych szczegółów zostanie umieszczonych na pro-
dukcie. Warto wspomnieć o długich tradycjach włókien-
niczo-tekstylnych naszego regionu, za których daleką 
spadkobierczynię można uznać Marię Streubel.

ZABAWA EDUKACYJNA 
„ŚLADAMI WULKANITÓW”

Zofia Chudzińska, Miłoszów 43  
email: andrzej_kaszka@interia.pl 
tel. 512 183 054

Czeskie niedoparki wyspecjalizowane w zjadaniu zawsze 
tylko jednej skarpetki, hobbity z Bagginsem na czele, trol-
le, wróżki, krasnale, czy wreszcie Hałabała – wiadomo, że 
tuż obok nas intensywnie toczy się życie istot mniej nam 
znanych. Podobnie jest w Miłoszowie w okolicach Stożka 
Perkuna, który zamieszkują Wulkanity. Ich stolicą jest wieś 
Miłoszów. Te bazaltowe stworki czerpią siłę z cudownych 
minerałów, w jakie obfituje pasmo na pograniczu Grabiszyc 
i Miłoszowa. Ich przysmakiem są kalcyty, które z innych 
względów stały się przedmiotem zachwytów mineralo-
gów na całym świecie. Wulkanity uwielbiają poranne mgły 
i wieczorne zachody słońca. Wtedy najłatwiej je zobaczyć 
jak z zadartymi głowami, w ciszy zachwycają się światem.

Zabawa edukacyjno-plenerowa „Śladami Wulkanitów” to 
wyprawa, której celem jest uchylenie rąbka tajemnicy i od-
nalezienie śladów codziennego życia Wulkanitów w Miło-
szowie i okolicach. To, czy to będzie ekstremalna ekspedy-
cja poszukiwawcza czy spacer w rodzinnym tempie zależy 
od kondycji i potrzeb uczestników (2-5 godz.). Ważne, że 
podczas wyprawy prowadzonej przez Katarzynę Chudziń-
ską można posłuchać lokalnych legend i historii oraz po-
znać leśniańską przyrodę i sposoby na jej ochronę. Po uda-
nej wyprawie można również zakupić pamiątkową figurkę 
Wulkanita, wykonaną z bazaltu przez Zofię Chudzińską.

MIŁOSZÓW

Wulkanity. Fot. Archiwum.Torby i plecaki Marii Streubel. Fot. Archiwum.
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BIŻUTERIA  
SPOD WULKANU

Katarzyna i Zofia Chudzińska, Miłoszów 43 
email: andrzej_kaszka@interia.pl  
tel. 512 183 054

Katarzyna Chudzińska rękodziełem zajmuje się od lat. 
W gospodarstwie agroturystycznym „Farma pod Wulka-
nem” urządziła pracownię. To tutaj powstaje oryginalna bi-
żuteria (kolczyki, pierścionki, bransolety, naszyjniki), której 
najbardziej rozpoznawalną cechą jest użycie naturalnych 
surowców, przede wszystkim tych, które można znaleźć 
lokalnie. Prym wiodą szlachetne i półszlachetne minerały, 
ceramika, szkło oprawione w miedzi, mosiądzu lub tytanie. 
Królują motywy kwiatowe zarówno przez powtórne użycie 
starej ceramiki w kwiaty lub poprzez umieszczanie w biżu-
terii zasuszonych kwiatów polnych. 

Jak prawie każde rzemiosło wykonywanie takiej biżuterii to 
pracochłonna czynność, niemniej wszystko zależy od kon-
kretnego przedmiotu, jego rozmiarów i stopnia trudności. 
O ile materiały, z których powstają ozdoby są naturalnie 
proste, o tyle narzędzia przydatne w pracy to specjalistycz-
ne urządzenia (lutownice, nożyce do metalu, dremel z tar-
czą diamentową do przecinania porcelany i inne). Zwinne 
palce to podstawa drobnej metaloplastyki z użyciem blach 
miedzianej, mosiężnej i ołowiowej. Inspirujące dla artystki 
okazały się być również również kursy i warsztaty. Kasia 
Chudzińska posiada posiadam uprawnienia trenerskie IV 
stopnie do prowadzenia warsztatów Powertex.

Biżuterię można nabyć w Gospodarstwie Agroturystycz-
nym „Farma Pod Wulkanem”, gdzie prowadzone są także 
inne warsztaty (np. decoupage) oraz przetwory i chleb.

Biżuteria spod wulkanu. Fot. Archiwum.
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GOSPODARSTWO PASIECZNE 
„IZERSKI PSZCZELNIK”

Paweł Polakiewicz, Smolnik 54 
email: izerskipszczelnik@gmail.com  
tel. 600 579 527

„Izerski Pszczelnik” to bogata oferta dżemów i konfitur, zio-
łomiodów oraz syropów izerskich. Wszystkie przetwory 
powstają z owoców pochodzących wyłącznie z dzikich 
stanowisk okolic Leśnej i Pogórza Izerskiego, z własnych 
upraw lub od lokalnych drobnych dostawców. Miód wy-
korzystywany do ich produkcji pozyskiwany jest z własnej 
pasieki. Poprzez wykorzystanie w procesie wytwórczym 
pszczół (udział miodu) produkcja wspiera ilość naturalnych 
zapylaczy w środowisku lokalnym.

Dżemy i konfitury
Rodzinna tradycja wytwarzania przetworów według stoso-
wanej przez nas receptury i technologii sięga trzech poko-
leń wstecz. Oferujemy serię produktów – dżemów, konfitur 
i powideł wytwarzanych bez użycia sztucznych środków 
konserwujących i zagęszczających (żelatyny, żel-fixów etc.), 
na bazie miodu z własnej pasieki z dodatkiem własnej kom-
pozycji przypraw. Poszczególne przetwory wytwarzane są 
sezonowo adekwatnie do naturalnego pojawienia się bazy 
surowcowej.

Ziołomiody Izerskie
Seria produktów wytworzonych zgodnie z technologią 
produkcji ziołomiodów przez podawanie pszczołom do 
przerobienia syropu cukrowo-ziołowego. Cukry złożone 
z syropu zostają rozłożone na cukry proste za pomocą 
enzymów dodawanych przez pszczoły. Mieszanka zostaje 
wzbogacona również o znoszony do ula pyłek kwiatowy, 
nektar kwiatowy oraz spadź. Ziołomiody są łatwym w uży-
ciu preparatem ziołowym, nie trzeba zaparzać, macerować, 
czy sporządzać odwarów ziołowych. Ziołomiód to produkt 
o charakterze leczniczym i profilaktycznym zależnym od 
użytych składników. Ma wybitne i wyjątkowe właściwości 
łącząc działanie syropów ziołowych z działaniem miodów.

Ziołomiód melisowy z dodatkiem pomarańczy w roku 2018 
otrzymał dwie nagrody: pierwsze miejsce podczas jarmar-
ku ekologicznego w Świeradowie Zdroju w kategorii „Pro-
dukt z mojego gospodarstwa” oraz pierwsze miejsce pod-
czas Dożynek Gminnych w Leśnej w Konkursie na Produkt 
Regionalny.

Syropy Izerskie
Seria produktów – syropów owocowo-miodowy i ziołowo-
-miodowych. Syropy wytwarzane według tradycyjnej re-
ceptury stosowanej w domu rodzinnym od trzech pokoleń. 

Rodzaje syropów oparte są na owocach i ziołach występu-
jących naturalnie w okolicach Leśnej.

SMOLNIK

Izerski Pasiecznik. Fot. Archiwum.
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STADNINA IZERY 
RAJDY I WYCIECZKI KONNE

Joanna i Grzegorz Chyłkowie, Stankowice 86 
email: witamy@agroizery.pl 
tel. 665 301 202 lub 661 189 132

Joanna i Grzegorz od wielu lat hodują konie. W 1999 roku 
zainteresowali się rasą konik polski, którą pokochali do tego 
stopnia, że od ponad 13 lat hodują wyłącznie koniki polskie 
i nie wyobrażają sobie bez nich życia. 

Koniki polskie to rodzima, prymitywna rasa koni wywodząca 
się od dzikich koni z Europy Wschodniej, zwanych tarpanami, 
które jeszcze w XVIII wieku można było spotkać na lesistych 
terenach Polski, Litwy i Prus. Najlepsze warunki dla koników 
polskich to życie na wolności, w tabunie, na nieograniczonej 
przestrzeni przez okrągły rok. Asia i Grzegorz dokładają sta-
rań, by również ich konie przez cały rok były na pastwiskach, 
gdzie wykorzystują naturalną paszę, zachowując wrodzoną 
tej rasie odporność, wytrzymałość i zdrowie. Są to bardzo 
przyjazne, ciekawskie i inteligentne zwierzęta. 

STANKOWICE
W oryginalnych, przedwojennych zabudowaniach gospo-
darskich Asia i Grzegorz prowadzą gospodarstwo agrotu-
rystyczne “Agroturystyka Stadnina Izery”, w którym można 
między innymi umówić się na jazdy konne i w zaprzęgu. 
Organizują wycieczki konne, rajdy i pikniki dla gości. 

Rajdy konne to oferta kilkudniowej (od dwóch dni) wy-
prawy po Pogórzu Izerskim odbywającej się na grzbiecie 
konia. Daje to niepowtarzalne możliwości odkrywania 
szlaków, miejsc i zakamarków, które są trudno dostępne 
innymi środkami transportu. Okolica widziana z perspekty-
wy końskiego grzbietu to cisza z dala od zgiełku masowej 
turystyki, oszałamiające piękno dzikiej przyrody, przyjemne 
tempo przemieszczania się. Podczas postojów Asia i Grze-
gorz chętnie dzielą się ekspercką wiedzą na temat historii 
i hodowli koników z rasy konik polski. Bez smrodu benzy-
ny i zanieczyszczania środowiska da się przejechać okolicę 
wzdłuż i wszerz.

Zarówno długość trasy jak i czas trwania rajdu jest ustalana 
indywidualnie.

Stadnina Izery. Fot. Archiwum.
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STANKOWICKI  
CYDR

Katarzyna i Łukasz Szczepańscy, Stankowice  
email: kaska.michurska@gmail.com  
tel. 605 095 905 i 502 247 600

Jeszcze do niedawna cydr kojarzył się przede wszystkim 
z emigracją do Anglii i marką „Strongbow” powszechną 
w angielskich pubach i sklepach. Na szczęście cydr staje 
się również coraz bardziej popularny w Polsce. Fala małych 
browarów rzemieślniczych niesie ze sobą również niewiel-
kie pracownie, w których powstaje cydr. To powrót do wie-
lowiekowych tradycji – pierwsze wzmianki o cydrze w Pol-
sce znajdują się w książce z przepisami z 1571 roku.

Domową produkcją cydru zajmują się również Kasia i Łu-
kasz Szczepańscy ze Stankowic. Ich cydr powstaje z wyci-
śniętego soku jabłkowego z dodatkiem drożdży i odrobiny 
cukru. Sok jabłkowy jest wyciskany samodzielnie przy po-
mocy potężnej, ręcznej prasy do wyciskania winogron na 
wino, która z powodzeniem sprawdza się również jako wy-
ciskarka do soku z jabłek. Jabłka zbierane są z okolicznych 
sadów. Ważne żeby nie były pryskane. Sok z dodatkiem 
drożdży i odrobinką cukru jest butelkowany na miejscu i po 
dwóch miesiącach gotowy do spożycia. Jest całkowicie na-
turalny, nie zawiera sztucznych barwników ani sztucznych 
środków aromatyzujących. Jest lekko musujący. 

PIWO RZEMIEŚLNICZE,  
DOM PIWNY W STANKOWICACH

Janusz Majchrzak, Stankowice 62 
email: janusz.majchrzak40@gmail.com 
tel.693 100 856

Przedwojenne budynki po ogromnych gospodarstwach 
rolnych (dom z częścią dla bydła, ogromne stodoły, inne 
budynki gospodarcze), tak charakterystyczne dla górnych 
Stankowic, to idealne miejsce na małą produkcję piwa. Ta-
kiego zdania jest również Janusz Majchrzak, który w Stan-
kowicach uruchamia Dom Piwny i produkcję piwa rze-
mieślniczego. Jego zamierzeniem jest przygotowywanie 
piwa opartego na wodzie ze Stankowic z wykorzystaniem 
miejscowych ziół i produktów regionalnych. Te działania to 
wynik obserwacji wzrastającej mody na piwa rzemieślnicze 
oraz zainteresowania regionalną tradycją warzenia piwa 
w domach piwnych. Taka tradycja istniała w przeszłości na 
terenie powiatu lubańskiego. W większości gospodarstw 
warzono własne piwo. Częste były wyszynki, jeden znaj-
dował się również we wsi Stankowice. 

Piwo rzemieślnicze powstaje na podstawie autorskiej, 
unikalnej receptury z wyłącznie naturalnych składników: 
wody, chmielu, drożdży, słodu. Opcjonalnie przy warze-
niu do piwa rzemieślniczego można dodać lokalne zioła, 
owoce, rośliny leśne. Z założenia browary rzemieślnicze 
są małe i działają na skalę lokalną. Ważna jest tu postać 
piwowara – Janusz Majchrzak to człowiek z pasją, miło-
śnik i znawca piwa, twórca autorskich przepisów browar-
niczych. Czas potrzebny do uwarzenia piwa to około trzy 
miesiące. W procesie stosowana jest energia pochodząca 
ze źródeł ekologicznych. Żeby ekologii stało się zadość ze-
śrutowany słód stanowi pożywną paszę dla zwierząt. 

Przed oficjalnym rozpoczęciem sprzedaży Janusza Maj-
chrzaka powstrzymuje jeszcze żmudny proces uzyskania 
zezwoleń.
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Cydr Stankowicki. Fot. Archiwum.
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GROCHÓWKA Z KUCHNI  
POLOWEJ I MIODY

Adam Mróz, Stankowice 83 
email: zormada@wp.pl 
tel. 664 030 070

GROCHÓWKA – powstaje w wojskowej kuchni polowej 
opalanej drewnem, co gwarantuje charakterystyczny smak 
i wzbudza wspomnienia leśnych biwaków z dzieciństwa. Jej 
przygotowanie jest równie pracochłonne jak przed laty, ugo-
towanie porządnej grochówki zajmuje co najmniej 5 godzin. 
Składniki na potrawę pozyskiwane są lokalnie i są to przede 
wszystkim: kapusta, groch i kiełbasa. W tej grochówce nie 
znajdzie się polepszaczy smaku i sztucznych przypraw. 

Pomysł na grochówkę z kuchni polowej to wynik zaintere-
sowania prostym i zdrowym żywieniem oraz efekt poszuki-
wań takiego zajęcia, które oprócz korzyści finansowanych 
sprawiać będzie satysfakcję.

Adama Mroza i jego kuchnię polową można spotkać na lo-
kalnych jarmarkach, festynach i wydarzeniach kulturalnych. 

MIODY – pasieka i wyrób miodu to zajęcie obecne w ro-
dzinie Adama Mroza od pokoleń, tradycja przekazywana 
z ojca na syna. Pozyskiwanie miodu tradycyjnie odbywa 
się tylko w ciepłym okresie wiosenno-letnim i opiera całko-
wicie na naturalnym procesie, w którym to pszczoły grają 
główną rolę.

ŚWIECIE
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PRACOWNIA NA ŚWIECIE. 
CERAMIKA, ILUSTRACJA,  
RYSUNEK, MALARSTWO

Iza Pachulska, Kaja Pachulska, Świecie 168 
email: iza.pachulska@wp.pl | www.pracownianaswiecie.pl 
tel. 605 311 673 (Iza), 533 844 753 (Kaja)

Iza Pachulska od kilkunastu lat zajmuje się unikatową cera-
miką artystyczną i użytkową. W jej rękach powstają anioły 
w niezliczonej ilości, figury zwierząt, wymyślnych postaci 
oraz naczynia. Anioły to jej znak rozpoznawczy. Najpierw 
były ikony i anioły malowane. Potem pojawiła się cerami-
ka. Formy, kolory, wielkość anielskich figur zmieniały się 
wraz z upływem lat. Różnią się anielskie włosy, kształty 
oczu i ułożenie sukni, a mimo to każdy kto ma do czynienia 
z tymi aniołami od razu wie, że to anioł Izy Pachulskiej. 

Kiedyś niewypalone jeszcze aniołki, suszące się na piecu 
tak bardzo spodobały się będącemu właśnie w odwiedzi-
nach Wiktorowi Wiktorczykowi z Teatru Klinika Lalek, że 
wymyślił spektakl „Anielicje”. Iza zrobiła również gigan-
tyczną zastawę stołową w ponad naturalnym rozmiarze do 
przedstawienia „Zaczarowany Stół” Kliniki Lalek.

Artystka pracuje głównie w glinie szamotowej. Wypały odby-
wają się w piecu ceramicznym, następnie za pomocą pędzla 
ceramika pokrywana jest szkliwem, które po wypaleniu osią-
ga właściwy piękny nasycony kolor. Inspiracją nieustannie 
pozostaje otaczająca przyroda i miejsce, w którym mieszka.

W pracowni Izy można kupić zrobione przez nią przed-
mioty, jak również umówić się na warsztaty. Zajęcia mogą 
również odbywać się w innym miejscu. Istnieje możliwość 
prowadzenia warsztatów indywidualnych i dla grup.

Kaja Pachulska ukończyła studia na Wydziale Grafiki i Sztu-
ki Mediów wrocławskiej ASP. Zajmuje się grafiką, rysun-
kiem i malarstwem. Jej prace, zarówno te z zakresu sztuki 
użytkowej (ilustracje do książek, logotypy, okładki płyt) jak 
i artystycznej (obrazy i rysunki), zawsze opowiadają jakąś 
historię, często skrytą w misternych ornamentach. Kaja 
maluje również portrety na zamówienie, będące autorskimi 
interpretacjami danej osoby z elementami abstrakcyjnych 
wzorów i motywów o wyrazistych barwach. Można u niej 
zamówić również inne obrazy - mogą to być dekoracyjne 
„Kwiatosłonie” lub inne fantazyjne wcielenia w wybranych 
wzorach i kolorach.

Kaja często czerpie inspiracje z okolicznych łąk, pól i lasów. 
W ornamentach pojawiają się motywy fauny i flory znane 
z najbliższego sąsiedztwa. To fundament jej twórczości – 
elementy natury złączone z tym, co podpowiada wyobraź-
nia. W ten sposób nadaje swoim pracą nową jakość, poja-
wiają się: egzotyczny słoń „ubrany” we wzory malin z sadu 
za domem lub portret „kobiety-nimfy” z wplecionymi we 
włosy irysami takimi jak w ogrodzie przydomowym.  Za-
chwyt nad pięknej okolicznej przyrody podziela ze swoją 
mamą – ceramiczką Izą, której twórczość inspirowała ją od 
dzieciństwa i pchnęła w stronę sztuk plastycznych.

ŚWIECIE

Pracownia na Świecie. Fot. Archiwum.
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VEDIC ART  
W ŚWIECIU

Anna Strzelczyk-Milewska, Świecie 129 
email: anna.milewska74@gmail.com 
tel. 668 680 880, 
https://www.facebook.com/anna.strzelczykmilewska

Anna Strzelczyk-Milewska mieszka w Świeciu od lipca 
2017 roku. Pogórze Izerskie, Świecie, Wolimierz i okolice, 
to miejsca, które skradły jej serce, więc razem z całą ro-
dziną przeprowadziła się w te cudne krajobrazowo okolice 
z dalekiego Szczecina.

Od 2010 roku jest nauczycielką malowania intuicyjnego 
Vedic Art i prowadzi warsztaty z Vedic Artu. Oprócz tego 
zajmuje się arteterapią dla dorosłych i dzieci.

Vedic Art to metoda pracy terapeutycznej, w której narzę-
dziem jest malowanie intuicyjne. W Vedic Art nie jest waż-
ne poznawanie technik malarskich, lecz samego siebie, co 
dzieje się poprzez intuicyjne malowanie bez narzuconych 
reguł i szablonu. Niemniej istnieje 17 zasad Vedic Artu, 
w których krok po kroku uczestnik odnajduje drogę do sa-
mego siebie. Każda zasada ma przeniesienie na konkretny 
aspekt życia. To droga samopoznania i samorozwoju. Zaję-
cia z Vedic Artu prowadzone są jako warsztaty czterodnio-
we lub weekendowe albo indywidualne. Są to zajęcia dla 
dorosłych i młodzieży od dwunastego roku życia. 

Natomiast zajęcia arteterapeutyczne są metodą pracy 
poprzez malowanie intuicyjne, pracę z mandalą, taniec 
spontaniczny, pracę z głosem, zajęcia relaksacyjne. Anna 
Milewska proponuje taką formę zajęć jako spotkania week-
endowe dwudniowe lub zajęcia kilkugodzinne. Zajęcia dla 
wszystkich, bez ograniczeń wiekowych.

W najbliższej przyszłości, w nowym miejscu zamieszkania, 
wspólnie z mężem artystka Vedic Art planuje stworzenie 
agroturystyki przyjaznej rodzinom, dzieciom, osobom przy-
jeżdżającym na warsztaty.

WARSZTAT  
HEBEL.ART 

Tomasz Walczak, Świecie 118 
email: walczak.tomek@op.pl 
tel. 509 238 488 
www.facebook.com/hebel.art

Tomasz Walczak tworzy rustykalne przedmioty dekoracyj-
ne i użytkowe oraz meble wykonane z drewna i metalu. 
W jego ofercie znajdują się: deski do krojenia i drewnia-
ne noże do smarowania z różnymi motywami (np. wize-
runkiem Ducha Gór), drewniane figurki zwierząt, wieszaki 
ozdobione z motywami zwierząt, drewniane serca, a nawet 
drewniane misy na owoce. W niektórych swoich pracach 
łączy drewno z metalem, np: przy wieszakach, stolikach. 
Chyba najbardziej rozpoznawalnym przedmiotem wykona-
nym w Pracowni Hebel są figurki kogutków. 

Tomasz Walczak pracuje głównie z twardym drewnem li-
tym: dębem, jesionem, klonem; czasami z drewnem drzew 
owocowych: czereśnią, śliwą. Wykorzystuje także drewno 
rozbiórkowe. Autorskie projekty inspirowane są głównie 
otaczającą przyrodą. W swojej pracy łączy zamiłowanie do 
rysunku i malarstwa z naturalnym pięknem drewnianych 
słoi. Każdy przedmiot, który wychodzi z jego pracowni jest 
niepowtarzalny i wyjątkowy. Nie ma tu miejsca dla szablo-
nów czy internetowej sztampy. Prace Tomasza Walczaka 
z Pracowni Hebel można kupić na lokalnych jarmarkach 
rękodzielników, okolicznościowych targach oraz przez fejs-
bukowy profil twórcy.
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MANDALE 

Agnieszka Czarnecka, Szyszkowa 106 
email: ags@enlite.me 
tel: 888 578 578

Mandale Agnieszki Czarneckiej są malowane akrylami na 
płótnie, niektóre dodatkowo ozdobione kryształkami Swa-
rovskiego. 

Spośród wielu kultur, które artystka poznała podczas licz-
nych podróży, najbardziej ujęła ją kultura azjatycka. Wzrok 
przyciągała wszechobecna, kolorowa, pełna życia sztuka, 
w tym również mandale. Prawie dziesięć lat temu przypad-
kiem trafiła na warsztaty malowania mandali. Od tamtej pory 
Agnieszka Czarnecka maluje i prowadzi warsztaty w Polsce 
i zagranicą. Jej prace można oglądać w różnych miejscach na 
świecie. Można je również kupić w Szyszkowej.

SZYSZKOWA
Mandala – krąg życia. Z centralnym punktem “Bindu”, od któ-
rego wszystko się zaczyna – malując mandale zupełnie nie-
świadomie zaglądamy w głąb siebie. Z jednej strony możemy 
wyrazić swoje emocje w postaci dowolnych kolorów i kształ-
tów, z drugiej musimy trzymać się zasad tworzenia mandali. 
Kreowanie mandali to bardzo indywidualna przygoda. Nie-
którzy malują z potrzeby serca, chęci wyrażenia emocji, tego, 
co obecnie dzieje się w życiu. Dlatego wykonanie jednych 
mandali zajmuje pół godziny, innych kilka lub kilkanaście dni 
lub tygodni, a nawet miesięcy. Zresztą, nie chodzi o to, żeby 
się spieszyć. W dzisiejszym zabieganym świecie, tworzenie 
mandali jest często formą wyciszenia, aktywnej medytacji. To 
czas dla siebie, moment refleksji lub po prostu miłe chwile 
spędzone w gronie ludzi o podobnych zainteresowaniach.

Dla wielu osób warsztaty to pierwsze spotkanie na linii czło-
wiek-płótno-farby-pędzle. Większości z nas wydaje się, że nie 
potrafimy malować. Nic bardziej błędnego. Na warsztatach 
z Agnieszką Czarnecką każdy może stworzyć coś pięknego, 
najważniejsze to umówić się na warsztat i spróbować. Warsz-
taty mogą odbywać się w dowolnym miejscu i mogą w nich 
brać udział dorośli oraz dzieci. Malowanie mandali wciąga!

Mandale – warsztaty. Fot. Agnieszka Czarnecka.

Wina i miód pitny Emanuela Mezglewskiego. Fot. Szymon Surmacz, Archiwum.
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SYTA KOZA. PRODUKTY Z MLEKA 
KOZIEGO SERY, JOGURTY

Magda i Piotr Syta, Giebułtówek 77 
email: piotr-syta@wp.pl 
tel. 792 400 590

Gospodarstwo Magdy i Piotra Sytów oferuje kozie mleko, 
jogurty, sery dojrzewające, sery smakowe z ziołami, kajmak. 
Od siedmiu lat prowadzona jest tutaj hodowla kóz. Myślą 
przewodnią, która przyświecała od początku tej działalno-
ści była chęć hodowania kóz polskich ras i  tworzenia eko-
logicznych produktów z mleka koziego. Marzenie się speł-
niło - sery produkowane są w systemie ciągłym przez cały 
rok. W procesie produkcji serów nie używa się żadnych 
chemicznych dodatków. Ważny jest również dobrostan 
zwierząt - kozy żywione są wyłącznie paszami ekologicz-
nymi, mają duże pastwiska, cieszą się swobodą, wiatrem 
i słońcem. Kozi kajmak izerski i bryndza zostały nagrodzone 
w konkursach na produkt lokalny prowadzonych przez Sto-
warzyszenie „Wolimierz”.

WOLIMIERZ
MIÓD, MIÓD PITNY ORAZ ŚWIECE 
Z WOSKU PSZCZELEGO

Emanuel Mezglewski, Wolimierz 107 
emai:  e.mezglewski@gmail.com 
tel: 531 144 019

Emanuel Mezglewski z pomocą pszczół i z miłości do 
nich prowadzi pasiekę, w której wytwarza miód wiosenny 
„Słodka ChwiLENka”. Miód powstaje z nektaru wiosennych 
kwiatów (kwitnących drzew owocowych, mniszka lekar-
skiego, klonów i innych roślin rosnących w okolicy). Pod-
czas miodobrania do pracy zabiera się pszczelarz - wyjmuje 
ramki z miodem z uli, odsklepia je i odwirowuje zawarty 
w nich miód, klaruje i rozlewa w słoiki. Pszczoły potrzebu-
ją około trzy miesiące na nazbieranie miodu wiosennego 
„Słodka ChwiLENka”. Miód pozyskany z tej małej pasieki 
jest „czysty” – pochodzi z miejsca oddalonego od wielkich 
miast czy wielkoprzemysłowego rolnictwa z chemią. Pasie-
ka spełnia ważną i pożyteczną funkcje dla okolicznej przy-
rody, zwiększa zbiory rolne i sadownicze.

Na bazie miodu w pasiece powstaje również tradycyjny 
miód pitny trójniak niesycony – napój alkoholowy wy-
konany z miodu lipowego. Jest wykonany jest zgodnie 
z klasyczną recepturą znaną i cenioną w Polsce od czasów 
średniowiecznych. W przypadku Emanuela Mezglewskie-
go umiejętność sporządzania miodu pitnego to kontynu-
acja rodzinnej tradycji miodosytnictwa przekazanej przez 
dziadka. Napój składa sie z miodu lipowego, wytworzone-
go z niego alkoholu i czystej górskiej wody.

W gospodarstwie wykorzystuje się również wosk pszcze-
li z pasieki. Powstają z niego świece. Wykonane są w stu 
procentach z naturalnego wosku metodą wielokrotnego 
zanurzania bawełnianego knota w płynnym wosku. Nie za-
wierają dodatku ropopochodnych parafin.

Miód „Słodka ChwiLENka”. Fot. Szymon Surmacz.
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SZKLANA KUŹNIA  
MAGDY KUŹNIARZ

Magda Kużniarz, Wolimierz 191 
email: kuznia@szklanakuznia.pl | www.szklanakuznia.pl 
tel: 669 480 669

Magdalena Kuźniarz jest absolwentką Akademii Sztuk Pięk-
nych we Wrocławiu. Studiowała na Wydziale Architektury 
Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. Szkłem zajęła się 
po przeprowadzce na Pogórze Izerskie. Biorąc pod uwagę 
lokalne tradycje szklarskie, widocznie nie mogło być ina-
czej. Jej doświadczenie projektowe świetnie się sprawdza 
w pracy ze szkłem. Dostała też solidną szkołę malarstwa 
i rysunku w pracowni prof. Stanisława Kortyki. Już będąc 
studentką pokochała monotypię i ta technika zachwyca ją 
do dziś; jest jedną z ulubionych form pracy z dziećmi.

Magda prowadzi malowniczo położoną pracownię, w której 
tworzy szkło metodą fusingu. Pracownię można zwiedzać oraz 
kupić stworzone tu przedmioty. Oferowane w Szklanej Kuźni 
rzemiosło to szeroka gama szklanych przedmiotów użytko-
wych – misy, zestawy talerzy, biżuteria, zawieszki, ozdoby do 
wystroju wnętrz, rzeźby. Spośród nich najsłynniejsze są szkla-
ne kwiaty. Szklana Kuźnia ma bogatą ofertę warsztatów:

 · tworzenie szklanych cudów według indywidual-
nego projektu uczestnika,

 · tworzenie szklanych cudów z już wypalonych 
wcześniej elementów, zdobienie farbami i szkieł-
kami, klejenie szklanych elementów,

 · tworzenie szkła wraz z wycinaniem i zdobieniem, 
przeznaczone dla starszych uczestników, doro-
słych i nastolatków (od 12 lat),

 · grawerowanie na szkle i zdobienie szkła, przezna-
czone dla dzieci od 8 lat,  dorosłych i nastolatków,

 · warsztaty wyjazdowe – dojeżdżamy do szkół, 
przedszkoli, świetlic. Cena zależna od wybrane-
go warsztatu oraz odległości dojazdu, cały rok, 
również zimą, 

 · warsztaty monotypii dla każdej grupy wiekowej 
bez ograniczeń.

Na każde warsztaty trzeba się wcześniej umówić i usta-
lić szczegółowe warunki. Warsztaty dla większych grup 
zorganizowanych prowadzone są tylko w okresie letnim, 
Warsztaty indywidualne – ustalamy wspólnie co robimy 
i jaki jest koszt, kursy – organizujemy sporadycznie, jak się 
zbierze kilka chętnych osób, jest to kilkudniowa przygoda 
ze szkłem, polecamy osobom chcącym zgłębić tajniki two-
rzenia szkła metodą fusingu,
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LETNI FESTIWAL  
NA STACJI WOLIMIERZ

Fundacja na Rzecz Wspierania Kultur 
Alternatywnych i Ekologicznych  
ul. Dworcowa 73, Pobiedna 
email: jemiollka@o2.pl 
tel. 691 236 971

W 1995 roku na Stacji Wolimierz miał miejsce pierwszy 
duży międzynarodowy Festiwal – Ecotopia. To był począ-
tek. Od tego czasu co roku latem spotykają się tu artyści, 
rzemieślnicy, rolnicy ekologiczni, osoby z bardzo różnych 
środowisk. Przez trzy dni odbywają się warsztaty, wykłady, 
spektakle i koncerty. Na łące trwa Jarmark Wiejski Izerski - 
kiermasz rękodzieła i zdrowej żywności.  Jest Wioska Jogi 
i Tańca oraz Plaża Taneczna. Nazwa festiwalu i jednocze-
śnie myśl przewodnia jest co roku inna, ale idea pozostaje 
zawsze ta sama – spotkamy się w celu wymiany doświad-
czeń, energii i zabawy w duchu Miłości do Matki Natury. 
Przy przygotowaniach i organizacji festiwalu pomagają wo-
lontariusze z całego Świata. Dzięki Festiwalowi na Stacji 
Wolimierz gmina Leśna jest znana w środowisku artystycz-
nym i ekologicznym Polski i Świata.

Oprócz corocznego festiwalu Fundacja prowadzi tutaj mię-
dzynarodowe work-campy, wymiany młodzieżowe, kon-
certy, pokazy, działania artystyczne i edukacyjne skierowa-
ne mieszkańców wsi, gminy, regionu i Świata.

„CHWASTOŻERY”  
PRZETWORY ZIOŁOWE

Marek Wąs, Wolimierz 29 
tel. 663 160 840

Słoiczki i butelki z przetworami Marka Wąsa to niecodzien-
ne przysmaki powstające z  ziół, kwiatów, owoców i wa-
rzyw. Inspiracją do tak szerokiego wykorzystania ziół i in-
nych roślin są przepisy ze starych książek zielarskich, które 
uwzględniają również sposoby na przetrwanie przednówka 
czy nieurodzaju. Stare receptury są często przekształca-
ne i przystosowywane do współczesnych przyzwyczajeń 
i potrzeb kulinarnych. Inne inspiracje to orientalne smaki 
kuchni Wschodu (izerskie wasabi) i  przysmaki z południa 
Europy (pesto z czosnku niedźwiedziego).

Wszystkie składniki pozyskiwane są ekstensywnie z wła-
snych łąk, krzewów oraz z drzew samodzielnie posadzo-
nych przez Marka ponad dwadzieścia lat temu. Przetwory 
ziołowe “Chwastożery”  można postrzegać jako kontynu-
ację rodzinnej zaradności, którą musieli wykazać się przod-
kowie Marka, gdy w ramach powojennej zawieruchy emi-
growali z galicyjskich Kresów na Dolny Śląsk. Przydatna 
okazała się wtedy umięjętność znajdowania pożywnego 
jedzenia pośród tego, co na łąkach, w sadach i lasach.  Już 
od trzech lat Marek Wąs z pasją zbiera z natury to, co dla 
człowieka najlepsze i z powodzeniem sprzedaje na okolicz-
nych jarmarkach i targach.
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SZKÓŁKA ŁUCZNICZA  
„ZEFAR”

Bartłomiej Jankowski, Wolimierz 29 
email: bajanko@wp.pl 
tel. 600 584 799

Bartłomiej Jankowski założył szkółkę łucznicza „Zefar”, 
bo od dziecka fascynuje się łucznictwem: „Dla mnie czas 
z łukiem to czas wyjątkowy. Odchodzę od wszystkich elek-
tronicznych pudeł, wyłączam telefon i wychodzę na łąkę 
lub na strzelnicę. Lubię towarzystwo innych łuczników, 
ale uwielbiam też strzelać sam, gdzie pomiędzy kolejny-
mi wypuszczonymi strzałami słucham dźwięków przyrody 
i otoczenia. Czasem staję też blisko tarczy i strzelam z za-
mkniętymi oczami. Brzmi jak medytacja? Bo trochę nią jest. 
Czasem tylko dla mnie, czasem, w którym nie istnieje nic 
innego, tylko ja, mój łuk i cel. Z każdą wypuszczoną strzałą 
do celu biegnie moja myśl i w pół sekundy tkwię pomiędzy 
sukcesem a porażką. 

Bartek Jankowski podczas warsztatów chętnie opowiada 
o łuku i łucznictwie: “Łuk jako broń do polowania i walki 
jest znany na całym świecie. Czy angielski longbow, ko-
reański gakgung czy japoński kyudo, wszystkie służyły do 
tych samych celów i nadal są produkowane i wykorzysty-
wane przez człowieka. Materiały, z których wykonuje się 
łuki to materiały naturalne, takie jak drewno, metal, ścięgna 
zwierzęce, rogi, lniane, konopne lub jedwabne włókna, kle-
je naturalne, barwniki, ale też materiały sztuczne, włókno 
węglowe, szklane, żywice epoksydowe i wiele innych”. 

Jeśli chcesz poznać podstawy techniki strzelania z łuku 
tradycyjnego, nauczyć się robić to bezpiecznie i efektyw-
nie, dowiedzieć się kilku ciekawostek z historii łucznictwa, 
poznać różne style strzelania, a przy tym wszystkim do-
brze się bawić, zgłoś się na zajęcia do szkółki łuczniczej 
„ZEFAR”. Zwyczajowo zajęcia trwają 1 do 2 godzin. Można 
brać w nich udział indywidualnie lub w grupach do 4 osób

WARSZTART 
– BATIK IZERSKI

Stanisława Wiesława Dowchań, Wolimierz 58 
email w.dowchan@wp.pl  
tel 508 246644

WarsztArt to miejsce działań artystycznych i edukacyjnych, 
a także promocji tradycji Pogórza Izerskiego. Od wielu lat, 
krok po kroku, z wytrwałością i pasją, jest tu tworzona baza 
umożliwiająca twórcze działania. Posiadamy pracownię 
tkaniny, metalu, sitodruku, ogrodowy piec do wypału cera-
miki i wielofunkcyjną salę do spotkań i pokazów. Prowadzi-
my plenery plastyczne, fotograficzne, warsztaty tkaninowe 
związane z artystycznym barwieniem i zdobieniem tkaniny. 
W Galerii Wolimierz 58, będącej częścią kompleksu pre-
zentujemy sztukę ludową i rzemiosło regionu.

Przywracamy dawne tradycje tkackie, kowalskie, ceramicz-
ne, szklarskie i zielarskie. Zapraszam na warsztaty „batiku 
izerskiego”, podczas których możecie samodzielnie wyko-
nać chustę, szal, poszewkę na poduszkę lub unikatowy ma-
teriał na sukienkę. Grupom przyjeżdżającym na warsztaty 
zapewniamy pokoje w Domu Gościnnym Przydębie. Wła-
snoręcznie wykonane produkty to dobra pamiątka z poby-
tu w art-wiosce – Wolimierzu.

WarsztArt – batik izerski. Fot. Jakub Mordarski, Archiwum.Szkółka strzelecka Zefar. Fot. Archiwum.
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CIASTA DOMOWE I PRZETWORY 
Z OWOCÓW

Koło Gospodyń Wiejskich „Zaciszanki”  
email: ingasobucka@wp.pl 
tel.609 964 393

W 2018 roku we wrześniu mieszkanki Zacisza założyły 
Koło Gospodyń Wiejskich „Zaciszanki”. Ich celem była ak-
tywizacja kobiet poprzez organizację spotkań połączonych 
z rozwijaniem  pasji związanych z gotowaniem, piecze-
niem i rękodziełem. Panie z KGW „Zaciszanki” spotykają 
się w świetlicy wiejskiej, gdzie wspólnie omawiają sprawy 
dotyczące sołectwa, planują prace związane z organizacją 
zabaw dla mieszkańców i udziałem w imprezach promocyj-
nych, gotują i pieką. 

Ich najbardziej rozpoznawalnym produktem są domowe 
ciasta. W dużej mierze wypieki powstają  ze składników 
dostępnych w rodzimej wsi (jajka, mleko, twaróg, owoce). 
Gospodynie wykonują też  różnych przetworów z owoców, 
takich jak jabłka na szarlotki, dżemy, konfitury, soki owo-
cowe.  Są one wykonane z miejscowych owoców w tra-
dycyjny sposób. Większość jest wytwarzana na podstawie 
przepisów znajdujących się w ich domach od pokoleń. Pro-
dukty te można nabyć podczas lokalnych jarmarków. Panie 
z KGW „Zacisze” wzięły udział w prezentacji „Tradycyjne 
Stoły Wigilijne - Dolny Śląsk 2018”we Wrocławiu i w jar-
marku wielkanocnym w Świeradowie.

Dzięki wspólnym spotkaniom członkinie KGW „Zaciszanki” 
poszerzają horyzonty kulinarne, wymieniają się przepisami, 
wspólnie tworzą nowe smaki.  Wyrobami swojej kuchni 
promują całą wieś.

ZACISZE

KGW Zaciszanki. Fot. Archiwum.WarsztArt – batik izerski. Fot. Jakub Mordarski.
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Wydawnictwo sfinansowane jako część projektu Fundacji DITERO – „Koalicja na rzecz rozwoju turystyki 
wiejskiej w gminie Leśna” ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Współpraca daje nam silniejszy głos podczas 
rozmów z władzami samorządowymi i większy 
wpływ na decyzje dotyczące turystyki w gminie. 

Udział w koalicji to szereg korzyści również z perspektywy 
pojedynczych osób czy gospodarstw:

 · stworzenie nowych kanałów promocji (baza 
danych, strona internetowa kolacji, informator 
o produktach lokalnych, udział w targach tu-
rystycznych na poziomie gminnym, krajowym, 
zagranicznym i konkursach produktów lokalnych)

 · możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do prowadzenia nowoczesnej dzia-
łalności turystycznej

 · wpływ na decyzje o rozdysponowaniu przycho-
dów pochodzących z miejscowej opłaty klima-
tycznej

 · możliwość realizacji w ramach koalicji własnych 
pomysłów

 · nabywanie doświadczenia i kompetencji spo-
łecznych potrzebnych do współpracy i osiągania 
porozumienia w dużym zespole

Koalicyjna lista osób i pomysłów na turystykę jest cały czas 
otwarta. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się, każdego, 
kto chciałby dowiedzieć się więcej o koalicji, włączyć się w jej 
tworzenie, dopisać się do katalogu. 

ZGŁOŚ SIĘ DO 
KONKURSU!
Jesienią 2019, zostanie zorganizowany 
pierwszy leśniański konkurs produktów 
lokalnych. Na zwycięzców czekają cenne 
nagrody, sesja fotograficzna i miejsce 
w drukowanych katalogu. Już dzisiaj zapytaj 
o szczegóły i zgłoś swój produkt lub usługę!

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z koordynatorami 
lokalnymi:

 · Marcin Rębarz – Grabiszyce i okolice, rzutbere-
tem.drewno@gmail.com tel. 502 799 266

 · Kasia Szczepańska – Stankowice i Złotniki,  
kaska.michurka@gmail.com tel. 605 075 905

 · Inga Sobucka – Zacisze, Bartoszówka, Złoty Po-
tok, ingasobucka@wp.pl tel. 609 044 753

 · Kasia Chudzińska – Miłoszów, Smolnik, Świecie, 
andrzej_kaszka@interia.pl tel. 512 183 054

 · Pobiedna
 · Agnieszka Czarnecka – Szyszkowa, Kościelniki, 

ags@enlite.me tel. 888 578 578

Koordynator gminny: 

 · Anna Hernik 507 522 542

Apelujemy do właścicieli agroturystyk i innych obiektów 
oferujących noclegi na terenie naszej gminy o odprowa-
dzanie opłaty miejscowej (tzw. opłaty klimatycznej). Wraz 
z wprowadzeniem mechanizmu finansowania Koalicji na 
Rzecz Turystyki z gminnych wpływów z opłaty klimatycz-
nej, to członkowie koalicji będą decydować o tym, na 
co przeznaczyć te pieniądze i co można krok po kroku 
w gminie ulepszać. 

Każdy dzień pobytu turystów w naszej gminie 
i każda wpłata oznacza dla koalicji  
większe środki do wykorzystania  
na rozwijanie i promocję turystyki

DOŁĄCZ DO NAS!

OPŁATA MIEJSCOWA


