Modnu Slub

K

ontynuujac cykl artykulów o
ciekawychmiejscach na plenery slubne, tym razem chcielibysmy
przedstawic mniej znane zakatki
naszegoregionu. Polecamyje kazdej
parze, która mysli o niebanalnych
zdjeciach w oryginalnej i atrakcyjnej scenerii.
Przyklademtakiegomiejscamoze
byc mala stacyjkakolejowaw Bukowie, która znajduje sie okolo 9 kilometrów od Bogacicy,w okolicy StobrawskiegoParku Krajobrazowego.
Zdjecia zrobione na peronie,
przy torach, czy tez w obiekcie zabytkowej stacji z pewnoscia zyskaja
na nostalgicznym i romantycznym
klimacie. Jak powiedzial nam pan
Henryk Krawczyk, który mieszka
w sasiedztwie tego miej~a - stacja zostala odrestaurowana przez
mieszkanców Bukowa w tym roku.
Stacyjka sluzy okolicznym mieszkancom juz od ponad 100 lat, a jak
dodaje pan Henryk, juz jego dziadek byl tam dróznikiem. Kazda
para moze wybrac sobie Bukowo
na slubny plener, poniewaz jest to
miejsce ogólnodostepne.
Kolejnymciekawymprzykladem
jest znajdujacy sie w Zagwizdziu,
zabytkowy zespól bylej huty zelaza,
która powstala na poczatku XVIII
wieku. Obiekt sklada sie z budynHURTOWNIA
P.P.H.U.
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Grzegorz Krawczuk

WYSYLAMYKWIATY NA CALY SWIAT

.WYKONUJEMY:
bukiety slubne, kosze
kwiatowe, wiazanki

.STROIMY:

koscioly, sale, samochody
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Rynek k. Totolotka k. Szkoly Podstawowej
Tel. (077) 460 69 34 Tel. (077) 460 09 63

ków starej mlotowni, odlewni, magazynu oraz przepustów wodnych
i kanalów polaczonych mostkiem.
Miejsce to dla kreatywnego fotografa moze byc kopalnia efektownych ujec. By zrobic sobie tam
zdjecia, wystarczy zadzwonic kilka
dni wczesniej do Urzedu Gminy
Murów i ustalic szczególywizyty.
Równiez w Zagwizdziu, przy
plebani parafii Najswietszego Serca Pana Jezusa, znajduje sie ogród
botaniczny z egzotyczna flora,
w której dominuja rododendrony. By sfotografowac sie wsród zadbanych alejek i ciekawych roslin
nalezy wczesniej skontaktowac sie
z proboszczem wspomnianej parafii - ks. Alfredem Skrzypczykiem.
Malo znane miejsca to ciekawa
alternatywa dla tych obleganych
przez pary, jak na przyklad palac w
Kamieniu Slaskim, zamek w Mosznej czytez skansen w Bierkowicach.
Agnieszka Zbytnik

