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Jak ważnym miejscem jest wieś nie trzeba nikomu wyjaśniać. Słusznie 
kojarzy się nam z działalnością rolniczą, uprawą roślin, hodowlą 

zwierząt i w rezultacie produkcją żywności, ale za tym wszystkim 
stoją ludzie, pracowici i bardzo pomysłowi, którzy odważnie sięgają 
po marzenia. 

W niniejszej publikacji chcemy zaprezentować Państwu niezwykłe 
miejsca Ziemi Lubuskiej, ciekawe inicjatywy i tworzących je ludzi, 
nietuzinkowych, którzy żyjąc w zgodzie z naturą, czerpią z niej to 
co najlepsze i dzielą się tym z innymi. Z prawdziwą przyjemnością 
zapraszamy do…
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pracy z osobami z dysfunkcjami i o alpakach 
wyrabiając roboczogodziny przed monitorem 
(wiedza o alpakach wciąż nie była łatwo 
dostępna), biorąc udział w różnych seminariach 
i szkoleniach, których z czasem pojawiało się 
coraz więcej.

W roku 2015 marzenie spełniło się i w końcu 
były! Przyjechały moje pierwsze alpaki - Versace  
i Companiero. Tak powstało Alpaczkowo. 
Nadszedł czas na oswajanie się, budowanie 
zaufania, treningi, dalszą naukę - ta droga w pracy 
ze zwierzętami nigdy się nie kończy. Następnie 
pierwsze zajęcia - wtedy jeszcze alpaki nie 
były takie znane, więc i odbiorców trzeba było 
przekonać do tego, wtedy chyba szalonego, 
pomysłu. Udało się to chyba całkiem nieźle, 
bo z niektórymi placówkami współpracuję od 
samego początku po dziś dzień.

Aktualnie jestem posiadaczką czterech 
samców, a w zasadzie sześciu, bo lada dzień 
przyjadą do mnie dwa młodziaki. Niestety, 
jednego z moich „wełnistych” przyjaciół nie 
ma już z nami. Pracuję głównie z alpakami 
wspomagając terapię i edukację, ale także 
organizuję spotkania rekreacyjne takie jak 
spacery z alpakami, tzw. alpakatrekking, udział 
w sesjach fotograficznych. Jestem również 
nauczycielką w technikum weterynaryjnym w 
Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie,  
a także członkiem Polskiego Towarzystwa Alpa-
koterapeutycznego. 

Moim marzeniem jest rozwijanie działalności i 
powiększenie stada. Prywatnie posiadam jeszcze 
adoptowane czworonogi - psa i kota. Ostatnio 
sporo mojego wolnego czasu poświęcam  
na zgłębianie wiedzy o żywieniu tych ostatnich 
i kto wie? Może poszerzę swoje kwalifikacje 
również w tym kierunku. Na razie to tylko 
marzenia, ale z doświadczenia wiem, że wypow-
iedziane mają większą szansę się spełnić, 
dlatego lubię o nich mówić  :)

Ukończyłam zootechnikę na 
Uniwersytecie Przyrodniczym we 
Wrocławiu. Jeszcze podczas studiów 
pojawiło się podejrzenie autyzmu u 

mojego chrześniaka. Był rok 2011 i wtedy to,  
na jednym z wykładów, usłyszałam, że 
stosunkowo niedawno w Polsce pojawił się 
nowy gatunek zwierząt, z którymi na świecie 
podejmuje się działania terapeutyczne. W 
Polsce do takiej roli właśnie przygotowywane 
są, przez Panią Kasię Strehl, Chacha i Jive- 
pierwsze alpaki terapeutyczne w naszym kraju. 
Po wykładzie udałam się do pani profesor, 
aby dowiedzieć się więcej szczegółów. To 
właśnie jej zawdzięczam kierunek swojej 
aktualnej działalności. Skontaktowała mnie ona  
z panią Kasią. Jednocześnie pojawił się plan, aby 
alpaki stały się tematem mojej pracy dyplomowej. 
Pojechałam do Bydgoszczy poznać alpaki i zebrać 
materiały u boku prekursorki alpakoterapii  
w Polsce. Był to dla mnie niezmierny zaszczyt 
oraz początek mojej miłości do alpak. Z czasem 
okazało się, że wstępna diagnoza nie potwierdziła 
się. Dziś mój chrześniak jest szczęśliwym,  
w pełni zdrowym, nastolatkiem, ale moja 
przygoda z alpakami trwa nadal.

Od momentu, kiedy ujrzałam pierwszy raz alpaki 
marzyłam o nich i o pracy z nimi. Czytałam  
i próbowałam się dowiedzieć o nich jak 
najwięcej. Również praktyki hodowlane 
poświęciłam właśnie im. W trakcie studiów 
zdobyłam dodatkowo zawód technika 
weterynarii. Wówczas nie było jeszcze 
możliwości odbycia kursów przygotowujących 
do pracy alpakoterapeuty. Były inne zooterapie, 
ale zaraz po ukończeniu studiów uruchomiony 
został pierwszy w Polsce kurs alpakoterapii 
organizowany w Bydgoszczy, którego jestem 
absolwentką- można powiedzieć, że to był 
dopiero początek. Podjęłam pracę w lecznicy 
weterynaryjnej i ukończyłam podyplomowe 
studia pedagogiczne. Zgłębiałam wiedzę o 

Alpaczkowo
ALpAKOTErApIA KArOLINA grYS
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Dom Sztuk to wyjątkowy projekt 
i miejsce, które stworzyliśmy i 
rozwijamy z wielką pasją i miłością 
do natury i kultury. Dom Sztuk 

powstał z połączenia naszej wiedzy, która 
obejmuje wykształcenie rolnicze, artysty-
czne (fotografia, malarstwo, teatr) i tera-
peutyczne (ziołolecznictwo i inne terapie 
holistyczne). 

Jesteśmy gospodarstwem agroturystyc-
znym łączącym pod jednym dachem różne 
tradycje i pola działania. 

Pobyt u nas umilają komfortowe pokoje 
z piękną, obszerną kuchnią i kominkiem, 
przytulne zadaszone miejsce na ognisko, 
gdzie można miło spędzić czas z 
przyjaciółmi i rodziną. W dużym ogrodzie  
można usiąść na ławkach czytając książkę 
lub wyciszyć się „zwisając” w hamaku pod 
starymi śliwami.

Miłośnikom kultury i sztuki oferujemy 
odwiedziny w galerii sezonowej i atelier 
z możliwością zapoznania się z naszą 
twórczością artystyczną (obrazy, fotografie, 
rysunki, obiekty)... Miłym uzupełnieniem 
są też cieszące się wielkim powodze-
niem nasze wyśmienite zioła i domowego 
wyrobu octy z własnych ekologicznych 
jabłek. Od lat organizujemy u nas letnie 
spotkania artystyczne, wystawy, koncerty, 
przedstawienia teatralne...

Aktywnie współtworzymy kulturę w 
naszym regionie i za jego granicami poprzez 
autorskie wystawy i koncerty. Z ostatnich 
wydarzeń warto wspomnieć o wydaniu 
bajek dla dzieci „Ślimaczek Sebastian”, 
tomiku tekstów poetyckich „Wyćwiory” 
oraz płyty CD  „Żyły”. W bliskiej przyszłości 
planujemy powiększyć naszą przestrzeń 
agroturystyczną i przekształcić naszą letnia 
galerię na galerię całoroczną.

Kęszyca Wieś, to stare siedlisko, w której 
mieści się nasz Dom Sztuk. Jest to idealne 
miejsce dla ludzi twórczych, kochających 
naturę, historię, poszukujących przygód 
i różnorakich inspiracji. Mnóstwo tu 
świadectw historii przemian naszego 
kraju. Za domem poniemieckie bunkry 
MRU, obok stara baza rosyjska Kęszyca 
Leśna. Otaczają nas krystalicznie czyste 
jeziora, drogi wśród pól i łąk, lasy pełne 
grzybów i ziół. W pobliżu międzyrzecki 
średniowieczny zamek i Muzeum Ziemi 
Lubuskiej, posiadające największe w Polsce 
unikalne zbiory portretów trumiennych, w 
pobliżu płyną dzikie i urocze rzeki Obra i 
Paklica zapraszając na spływy kajakowe. W 
pobliskim Gościkowie Paradyżu znajduje się 
zabytkowy klasztor i prestiżowy, coroczny 
festiwal muzyki dawnej „Muzyka w Raju”. 

Dom Sztuk
AgrOTUrYSTYKA
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 � warsztaty ceramiczne i inne warsztaty 
artystyczne

 � Jarmark Artystyczny
 � Kolorowy Jarmark Pomorsko (produkty 

rolne)
 � spotkania towarzyskie, integracyjne 

(urodziny, spotkania klasowe)
 � działania rozwojowe (joga, warsztaty dla 

par,  edukacja dla dzieci i dorosłych)
 � warsztaty dla firm i instytucji
 � pieczemy, gotujemy, zaprawiamy, kisimy, 

robimy octy a pszczoły robią miód
Nasz obszerny dom ma też miejsce dla 
osób, który zechcą u nas gościć i korzystać 
z naszej kuchni, działań i łąkowo-leśnego 
otoczenia. 

Kilometry spokojnych dróg, które można 
przemierzyć rowerem, wał nad Odrą, który 
zamieszkują stada siwych i białych czapli, 
zachęcają do długich spacerów. To nasza 
codzienność, którą chętnie się podzielimy. 
Zależy nam na krzewieniu idei świadomego 
życia na Ziemi.

Chętnie zaangażujemy się w inne działania.

Zapraszamy. 

Nazwa Wolne Życie, którą 
wybraliśmy dla naszej Fundacji, 
jest zaproszeniem do zdrowego, 
wolnego życia. 

Życia bez pośpiechu i ze świadomością 
dotyczącą siebie, najbliższego otoczenia i 
środowiska, także w wymiarze globalnym. 

Działalność Fundacji Wolne Życie 
zlokalizowaliśmy na terenie przedwojennej 
piekarni w Pomorsku, wsi położonej 35 km 
od Zielonej Góry. 

Wybraliśmy to miejsce ze względu na jego 
unikatowość, którą ogromnie doceniamy, 
charakter wsi (600 mieszkańców, 
zabytkowa, ceglana zabudowa), ciszę i 
spokój, które tu panują, bliskość Odry. 

Jednocześnie Pomorsko jest bardzo dobrze 
skomunikowane ze światem (drogi S3 i A2).

Ideą, którą chcemy praktycznie propagować 
jest zdrowy psychicznie i fizycznie tryb 
życia dlatego podejmujemy różnorodne 
działania:

 � warsztaty kulinarne (smakowe ekspery-
menty, serowarskie, pieczenie chleba, 
odtwarzanie tradycyjnych przepisów, 
kuchnia wegetariańska i wegańska)

Nasze Wolne Życie
FUNdACJA
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SILNA LAWENDA to plantacja, 
która składa się z 10500 roślin 
i rozpościera się na ponad 
hektar kwietnych ścieżek. SILNA 

LAWENDA to miejsce, w którym stawiamy 
przede wszystkim na spokój i naturę. 
Dajemy naszym gościom chwilę dla siebie 
w cichym otoczeniu przyrody i wpuszczamy 
Was do naszego małego lokalnego świata.

Zapraszamy do odwiedzania naszej 
plantacji. Co czeka Was na miejscu?

Oprócz spacerów po lawendowym polu i 
możliwości wypoczynku w czystej naturze, 
możecie również obejrzeć zbiór lawendy i 
wziąć udział w pokazach destylacji natural-
nego olejku.

Okazjonalnie organizujemy pokazy florysty-
czne, warsztaty, plenery artystyczne i inne 
wydarzenia związane z rękodzielnictwem. 
Lawendowa sceneria to idealne tło do sesji 
zdjęciowych, zarówno amatorskich jak i 
profesjonalnych (fotografia artystyczna, 
ślubna, przyrodnicza, produktowa itd.). 
Urządziliśmy również dla Was sklepik z 
naszym rękodziełem.

Z naszej lawendy destylujemy naturalny 
olejek, który można używać w czystej 
postaci do celów kosmetycznych i aroma-
terapeutycznych, oraz wykorzystywany 
jest do produkcji zapachowych świec i soli 
kąpielowych. Proces pozyskiwania olejku i 
hydrolatu można zobaczyć na własne oczy 
podczas pokazów destylacji.

NASZE prOdUKTY:
 � Olejek lawendowy
 � Hydrolat lawendowy (woda kwiatowa)
 � Świece z naturalnym olejkiem lawen-

dowym
 � Sól karnalitowa z Morza Martwego z 

olejkiem lawendowym i suszem
 � Susz lawendowy w woreczkach 

ozdobnych
 � Susz lawendowy w torebkach na wagę
 � Poduszki z wkładem ze suszu lawen-

dowego
 � Poduszki podróżne z wkładem ze suszu 

lawendowego
 � Jedwabne poduszki relaksacyjne na 

oczy, z wkładem lawendowym
 � Zestawy prezentowe w szkatułkach 

zdobionych decoupage
 � Świeże bukiety lawendy (tylko w sezonie 

zbiorów)
 � Olejek nawłociowy
 � Hydrolat nawłociowy
 � Hydrolat nagietkowy

Gama produktów jest wciąż wzbogacana o 
nowe pozycje

Produkty dostępne są w naszym sklepiku 
na plantacji oraz w sprzedaży internetowej.

Zachęcamy do kontaktu i zapytań o 
aktualną dostępność produktów.

Silna Lawenda
pLANTACJA LAwENdY
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rzepaku, słonecznika i lnu od Naturalnego 
Oleju Lubuskiego. Zioła, kwiaty i warzywa 
z Anielskich Ogrodów z Budachowa.

Potrawy podawane są na ręcznie robionych 
talerzach od lokalnego wytwórcy ceramiki 
Przemka Zielińskiego. Sami robią syropy z 
polnych kwiatów: mniszka, czarnego bzu, 
pędów sosny, a także pesto, pikle, kiszonki. 
Dania, które Pan Jakub wyczarowuje z tych 
wiktuałów to prawdziwa poezja smaku. 
Tego się nie da opisać, to trzeba spróbować

Na leśne uczty przygotowują zawsze 
kolacje degustacyjne składające się z 
pięciu do siedmiu dań przygotowanych 
w zgodzie z danym sezonem wyłącznie 
z produktów od lokalnych rolników i 
wytwórców.  Większość produktów jest 
zerwane w dzień kolacji lub maksymalnie 
do dwóch dni przed. Na stole pojawiają 
się również lokalne wina i oleje, których 
wytwórców czasem można spotkać na 
kolacji i usłyszeć historię ich pasji. Nie tylko 
jedzenie jest lokalne, ale i ręcznie robione 
talerze, dekoracje stołu i pięknie ozdobiona 
karta menu są stworzone przez lokalnych 
artystów. Tym sposobem Leśny Klub 
Kolacyjny inspiruje do działań proekolog-
icznych, do wspierania lokalnych małych 
biznesów i życia w zgodzie z naturą. Ponadto 
autorzy projektu mają niepowtarzalną 
autentyczność, potencjał i pomysł na 
siebie. Myślą innowacyjne. Rozwijają swoje 
dziania na terenie wiejskim, które odnosi 
sukces. Działanie, które jednoczy wiele 
ogniw, począwszy od rolnika, ogrodnika, 
wytwórcy ceramiki, wytwórcy olei, win i 
serów.

Pod tą nazwą kryje się propozycja 
spędzenia niezapomnianych chwil, 
w urokliwych okolicznościach 
przyrody i przy jej akompaniamencie. 

Pomysłodawcy projektu  Pani Magdalena 
Zawadzka i Pan Jakub Chwistek zorganizują 
dla Państwa wyjątkowe spotkanie rodzinne, 
biesiadę dla grona przyjaciół, lub plener dla 
osób pragnących realizować się artysty-
cznie. Leśny Klub Kolacyjny to spotkania 
przy stole na łonie natury.

Na czym polega fenomen Leśnego 
Klubu Kolacyjnego? Na prawdzie, pasji, 
zamiłowaniu do ludzi, miłości do smaków 
i darów natury i Matki Ziemi. Miejscowość 
Zamęt, las, rzeka Pliszka - to tu w sercu 
lasu odbywają się klimatyczne spotkania, 
kolacyjne dla ludzi, którzy cenią sobie 
bliskość natury, lub poszukują odrobiny 
ukojenia. Las daje oddech, wolność, spokój 
i dobry zestaw bodźców. Rzeka uspokaja, 
orzeźwia. Leśny Klub Kolacyjny tworzy 
przestrzeń, w której mogą prezentować się 
artyści, wytwórcy, rolnicy, ogrodnicy – w 
sumie wszyscy, którzy się w tej przestrzeni 
odnajdują.

Jedzenie, które serwują pochodzi od 
ekologicznych rolników i jest przygotowane 
z uważnością i dbałością o każdy szczegół. 
W swojej autorskiej roślinnej kuchni 
prezentują lokalne produkty, na przykład 
oleje i wina, by przekazać ideę korzystania z 
tego, co nas otacza, zamiast transportować 
produkt z daleka lub kupować go w 
markecie. Tak więc są tu kozie sery od 
małego producenta z Milska, wina z winnicy 
Miłosz w Łazie, tłoczone na zimno oleje z 

Leśny Klub  
Kolacyjny
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Malinówka to niewielkie gospo-
darstwo naturalne, położone 
w lesie niedaleko Zielonej 
Góry, nad malowniczą rzeczką 

Brzeźniczanką. Zajmujemy się przede 
wszystkim pszczelarstwem, a nasza 
pasieka prowadzona jest w taki sposób, 
aby jak najmniej przeszkadzać pszczołom 
- dzięki czemu produkują one doskonały 
miód, który zdobył Perłę Regionów w 
konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo na 
Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Poza permakulturową uprawą roślin, 
hodujemy w systemie pastwiskowym owce 
– wrzosówki lineburskie oraz „leśny” drób - 
nasze kury oraz kaczki swobodnie poruszają 
się po terenie całego gospodarstwa. 
Malinówka to także mała leśna pieka-
renka, w której czarują się prawdziwe 
chleby żytnie na zakwasie, bez jakich-
kolwiek dodatków – składają się tylko z 
dobrych myśli, mąki żytniej, wody i soli. 
Z tego, co daje nam natura produkujemy 
też różnorakie przetwory, od syropów 
ziołowych, przez konfitury, octy, zakwasy 
na żury i barszcze oraz musztardy. Naszą 
wiosenną specjalnością jest misiopesto – z 
czosnku niedźwiedziego oraz parzypesto 
pokrzywowe. Z pokrzywy przyrządzamy 

również lemoniady, podpłomyki, 
chleby i kluseczki. Największe uznanie 
zdobywa jednak… zupa pomidorowa. 
Ale nie taka zwykła – nie, nie! Kto raz 
próbował, zawsze chętnie na nią wraca. 
My po prostu uwielbiamy gotować i karmić 
naszych Gości, co zostało docenione i od 
2021 roku jesteśmy członkami Europejskiej 
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.

Od pięciu lat prowadzimy działalność 
edukacyjną dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych w zakresie pszczelarstwa, 
kiszonkarstwa oraz zajęcia przyrod-
niczo-surwiwalowe (pod nazwą Leśna 
Banda), organizujemy też Dzikie Urodziny. 
Rozpoczynamy przygodę z Shinrin Yoku, 
czyli terapeutycznymi leśnymi kąpielami. 
Organizujemy warsztaty z wieloma specjal-
istami: miedzy innymi z zakresu permakul-
tury, budownictwa naturalnego, ochrony 
przyrody, zielarstwa, nalewkarstwa czy 
rękodzieła.

Prowadzimy Pogotowie Pszczelarskie – 
pomagamy ściągać roje pszczele, które 
wzbudzają strach u właścicieli domów 
czy ogródków z naszej okolicy – pszczoły 
dostają nowe domy w naszej leśnej pasiece.

Malinówka
gOSpOdArSTwO



Na Kawałku Ziemi
WInnIca

ul. polna 7 
trzebiechów

+48 509 703 351

jacka@vp.pl

winnica na Kawałku ziemi
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Winnica Na Kawałku Ziemi 
położona jest we wsi 
Trzebiechów przy domu 
rodzinnym  Elżbiety i Jacka 

Cipory. Winnicę wyróżnia kameralny, 
niekomercyjny charakter, w którym rokroc-
znie odbywają się plenerowe spotkania 
artystyczne „Art na Winnicy”, więc śmiało 
można powiedzieć, że winnica jest tłem 
do propagowania wszelkich przejawów 
artyzmu. Tu odbywają się  kameralne 
koncerty, plenery i wystawy  malarskie, 
przedstawienia teatralne, ale również 
spontaniczne spotkania, które są okazją do 
rozmów przy filiżance herbaty czy lampce 
wina. 

Właściciele winnicy to również artysty-
czne dusze. Ona - pisze wiersze, organizuje 
spotkania artystyczne, dba o szczegóły, 
które tworzą klimat winnicy, chętnie 
opowiada o historycznych tajemnicach 
wsi Trzebiechów, a nawet oprowadzi po 

zakamarkach tego miejsca. On - prowadzi 
pracownię rękodzielniczą Spod Hebelka 
tworząc w drewnie niezwykłe deski do 
serwowania i podawania potraw, dba o 
jakość winorośli i wina. Prace powstałe w 
pracowni  prezentowane są w małej galerii, 
w której często goszczą dzieła także innych 
artystów.

Na terenie winnicy znajduje się także mini 
Muzeum Hebelka, które gromadzi liczne 
rodzaje eksponatów do pracy w drewnie.

Tu czas płynie wolniej, otaczająca przyroda 
zachęca do czerpania z jej dobrodziejstwa, 
wystarczy usiąść wśród winorośli i 
odpocząć.

 Zachęcamy do odwiedzenia Winnicy Na 
Kawałku Ziemi, po wcześniejszym uzgod-
nieniu telefonicznym.

Na Kawałku Ziemi
wINNICA



Karczma Taberska, 
Dwór Kolesin 
I “akademIa u cIOcI jOlI” 

janowiec 1  
66-111 nowe Kramsko

68 351 11 30

info@karczmataberska.pl

/karczmataberska
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Janowiec, niewielka osada leżąca na 
trasie Sulechów – Babimost,  jest 
miejscem niezwykłych inicjatyw real-
izowanych z powodzeniem przez 

Państwa Jolantę i Marka Taberskich.  

Pierwszą z nich jest „Karczma Taberska”, 
która powstała z zamiłowania gospodarzy  
do tradycji regionu Kozła i poszanowania 
otaczającej ich przyrody. Jako że  kuchnia 
zawsze stanowiła ważny element życia 
codziennego, stąd pomysł by gości, którzy 
zawitają do Janowca, ugościć autorskimi 
potrawami inspirowanymi  tradycyjną 
kuchnią krumską i babimojską. 

Każdego dnia na smakoszy czeka  wyborne 
jadł, m.in. kaczka z jabłkami, szynka w 
„chlebie Reimanna”, cienki placek na 
„ruchadłach” . A to tylko niektóre z dań, 
przyrządzanych przez tutejsze gospodynie.  
Oprócz wspomnianych specjałów w menu  
znajdziecie również najlepsze dania kuchni 
polskiej. „Smacznie, swojsko i w unikalnym 
klimacie. Cały zespół dokłada wszelkich 
starań, aby Karczma Taberska kojarzyła się 
ze znakomitą domową kuchnią i rodzinną 
atmosferą!” – tak piszą o sobie na stronie 
internetowej karczmataberska.pl.

Od kilku lat w Karczmie działa „Akademia 
u cioci Joli”, w której  właścicielka zaprasza 
wszystkie dzieci do udziału w ciekawych 
warsztatach. W trakcie, zajęć, uczest-

nicy przez zabawę  poznają życie na wsi, 
dowiadują się jak należy opiekować się 
zwierzętami gospodarskimi oraz uczą się 
samodzielnie wypiekać chleb i smażyć 
powidła śliwkowe. 

W ofercie znajdują się niepowtarzalne 
zajęcia edukacyjne dla dzieci., realizowane 
przez cały rok m.in. projekty: „Od ziarenka 
do bochenka”, „Pod lipami”, „Przyjedźcie na 
dłużej!”, „Świąteczne oferty specjalne”. 

W ubiegłym roku Państwo Taberscy 
zostali docenieni za ogromny wkład w 
działalność edukacyjną dzieci i młodzieży 
za co otrzymała tytuł  „ZAGRODY EDUKA-
CYJNEJ” i zostali wpisani do Ogólnopol-
skiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Ponadto, na terenie karczmy i „Dworu 
Kolesin”, odbywają się cykliczne imprezy 
kulturalne – festyny, zabawy, potańcówki, 
koncerty… Każdy znajdzie tu coś dla siebie!

W sąsiedniej miejscowości, oddalonej o 
niespełna 2 km od Janowca , znajduje się 
należący do rodziny Taberskich „Dwór 
Kolesin”. Kompleks malowniczo położony 
nad brzegiem jeziora wojnowskiego,  
oprócz usług hotelarskich i bankietowych, 
zaprasza do spaceru szlakiem edukacyjnym  
„10 kroków do przyrod”, morsowani i 
korzystania z rosyjskiej bani lub eko spa.

Karczma Taberska, 
Dwór Kolesin 
I “AKAdEMIA U CIOCI JOLI” 



pOwiatOwy zespół 
dOradztwa rOLniczegO 
w KrOśnie OdrzańsKiM
66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Zamkowa 1
tel. 68 383-52-33
email: krosno@lodr.pl 

pOwiatOwy zespół 
dOradztwa rOLniczegO 
w gOrzOwie wieLKOpOLsKiM
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Pankiewicza 5-7
tel./fax 95 722-60-50
email: gorzow@lodr.pl

pOwiatOwy zespół 
dOradztwa rOLniczegO 
w Międzyrzeczu
66-300 Międzyrzecz
ul. Reymonta 5
tel. 95 742-21-27
email: miedzyrzecz@lodr.pl

pOwiatOwy zespół 
dOradztwa rOLniczegO 
w nOwej sOLi
67-100 Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 30
tel. 68 387 36 92
email: nowasol@lodr.pl

pOwiatOwy zespół 
dOradztwa rOLniczegO 
w słubicach
69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel./fax . 95 758-02-12
email: slubice@lodr.pl

pOwiatOwy zespół 
dOradztwa rOLniczegO 
w strzeLcach KrajeńsKich
66-500 Strzelce Krajeńskie
ul. Wodociągowa 1
tel./fax 95 763-21-58
email: strzelce@lodr.pl

pOwiatOwy zespół 
dOradztwa rOLniczegO 
w suLęcinie z/s w gLiśnie
Glisno 123
69-210 Lubniewice
tel. 95 755-27-88
email: sulecin@lodr.pl

pOwiatOwy zespół 
dOradztwa rOLniczegO 
w świebOdzinie
66-200 Świebodzin, ul. Poznańska 27B
tel/fax 68 475 47 50
email: swiebodzin@lodr.pl

pOwiatOwy zespół 
dOradztwa rOLniczegO 
w zieLOnej górze 
z/s w KaLsKu
Kalsk 91
66-100 Sulechów
tel. 68 385-20-91 do 96
fax/tel 68 385-28-68
email: zielonagora@lodr.pl

pOwiatOwy zespół 
dOradztwa rOLniczegO 
w  Żaganiu
ul. Bema 15 
68-100 Żagań
tel. 68 377 31 96
email: zagan@lodr.pl

pOwiatOwy zespół 
dOradztwa rOLniczegO 
w Żarach
68-200 Żary, 
ul. Górnośląska 26,
tel. 68 416 11 04
email: zary@lodr.pl

ul. 3 Maja 3, 
68-300 Lubsko
tel. 68 372 15 11
email: zary@lodr.pl

pOwiatOwe zespOły dOradztwa 
rOLniczegO w wOjewództwie LubusKiM



Lubuski OśrOdek dOradztwa 
rOLniczegO w kaLsku

Kalsk 91, 66-100 Sulechów
sekretariat: 68 385 20 91 (301), fax 68 385 28 68

e-mail: sekretariat@lodr.pl

Oddział w Lubniewicach 
Glisno 123, 69-210 Lubniewice

tel. 95 755 76 14, fax 95 755 71 97
e-mail: lubniewice@lodr.pl

zespół sir w LOdr kaLsk

jan geMbara 
tel. 516 177 398, e-mail: j.gembara@lodr.pl

agata zajda-sipa 
tel. 516 177 401, e-mail: a.zajda-sipa@lodr.pl

eweLina MuLarczyK-sienKOwsKa 
tel. 513 980 602, e-mail: e.mularczyk-sienkowska@lodr.pl


