
Laureaci wojewódzkiego konkursu „Najlepiej zorganizowane gospodarstwo 

agroturystyczne ‘Zielone Lato 2007”: 

 

I miejsce  

Józefa i Jerzy Rodak 

gospodarstwo „U Rodaka” 

 58-321 Jugowice, Michałkowa 

ul. Wiejska 6 

tel. 74 8453262 

 

  
 

Gospodarstwo funkcjonuje od 1994 w malowniczej miejscowości Michałkowa u podnóża Gór 

Sowich wśród lasów niedaleko Jeziora Bystrzyckiego i Zamku Grodno. Gospodarstwo jest 

stale modernizowane z myślą o turystach, co roku właściciele wprowadzają nowe atrakcje dla 

swoich gości. Cały czas starają się podnosić standard swoich pomieszczeń. 

W okolicy istnieje wiele tras widokowych i turystycznych, zarówno do wędrówek pieszych, 

jak i wypraw rowerowych. Gospodarze chętnie oprowadzają gości po swoim terenie, 

organizują również grzybobrania i prawdziwe tradycyjne kuligi z pochodniami.  

W pobliskiej miejscowości Rzeczka funkcjonuje 7 wyciągów narciarskich o różnym stopniu 

trudności, a gospodarstwo Państwa Rodaków stanowi doskonałą bazę wypadową dla 

turystów.  

Do dyspozycji gości jest 5 pokoi gościnnych z łazienkami. Łączna liczba miejsc noclegowych 

wynosi 20. Pokoje posiadają wyjątkowy wystrój ze względu na znajdujące się w nich 

drewniane meble wykonane przez gospodarza.  

Z myślą o swoich turystach Państwo Rodakowie zaadaptowali budynek gospodarczy na salę 

kominkową, gdzie organizują większe imprezy integracyjne.  

W cieplejsze dni turyści mogą dodatkowo spędzić swój wolny czas w znajdującej się przy 

gospodarstwie wiacie z kamiennym kominkiem i grillem. Właściciele pomyśleli również o 

rodzinach przyjeżdżających z dziećmi i dlatego zorganizowali na swoim terenie plac zabaw 

dla dzieci, którym w chłodniejsze dni organizują czas zachęcając do wspólnych zabaw i gier.  

W gospodarstwie u „Rodaka” można wyśmienicie zjeść, specjałem są tutaj takie potrawy jak:  

udziec po staropolsku, indyk wielkanocny, dania z grilla (specjalność gospodarza) oraz 

smaczne zupy – grzybowa, chłopska czy kwaśnica. Dzięki tym smakołykom Państwo 

Rodakowie bardzo często zdobywali wiele miejsc w konkursie „Specjalność kulinarna w 

gospodarstwie agroturystycznym” organizowanym przez DODR we Wrocławiu oraz Złotą i 

Srebrną Wazę na „Festiwalu Zup” organizowanym przez Urząd Miasta w Jedlinie Zdrój.  



Przy gospodarstwie funkcjonuje „Karczma nad Potokiem”, której właścicielką jest córka 

gospodarzy. Karczma posiada ogródek letni, gdzie goście w cieplejsze dni mogą spędzić miło 

czas. W karczmie serwowana jest wspaniała kuchnia, w tym regionalna, można zasmakować 

pysznych pierożków oraz znakomitych zup, w których karczma się wyspecjalizowała. Jej 

właściciele, podobnie jak Państwo Rodak co roku biorą udział w wspomnianym wcześniej 

„Festiwalu Zup” często zdobywając miejsce na podium.  

Gospodarstwo pełni również rolę edukacyjną, przyjmując grupy osób, które zainteresowane 

są podejmowaniem usług agroturystycznych i uczestniczą w tutejszych szkoleniach 

agroturystycznych. 

 

II miejsce 

Agata i Zbigniew Wolak 

gospodarstwo „Pod Srebrną Górą” 

58-521 Jeżów Sudecki 

ul. Długa 125 

tel. 75 7132221 

 

  
 

 

Gospodarstwo leży u stóp Srebrnej Góry, na południowym zboczu Gór Kaczawskich w 

Jeżowie Sudeckim. Funkcjonuje ono od 2001 roku, od 2004 jako gospodarstwo ekologiczne z 

certyfikatem nadanym przez jednostkę certyfikującą Agro Bio Test. Gospodarstwo ma 

powierzchnię ponad 11 ha, w tym 6 ha stanowią grunty orne – łąki i pastwiska.  

Do dyspozycji gości gospodarze mają 3/2 – osobowe pokoje gościnne z 6 miejscami 

noclegowymi.  Jeden pokój ma osobną łazienkę, a dwa korzystają ze wspólnej, dużej łazienki. 

Przy pokojach znajduje się obszerna doskonale wyposażona kuchnia z jadalnią.  

Dla gości szczególnie ceniących intymność gospodarze przygotowali 2 – poziomowy 

apartament z kominkiem, aneksem kuchennym z jadalnią i łazienką. Apartament ten powstał 

w wyniku adaptacji kurnika ze środków Programu SAPARD.  

Gospodarstwo państwa Wolaków funkcjonuje w oparciu o czynne gospodarstwo rolne, w 

którym hoduje się krowy oraz kury i uprawia warzywa i owoce można więc spróbować tutaj 

mleka, świeżych serów i jaj. To właśnie dzięki tym produktom w gospodarstwie można 

skorzystać ze smacznej, domowej i zdrowej oferty kulinarnej zawierającej potrawy o 

niepowtarzalnym, wiejskim smaku.  

Państwo Wolakowie wypożyczają swoim gościom rowery, dzięki którym mogą organizować 

wycieczki krajoznawcze na pobliskich trasach rowerowych, mogą również uczestniczyć w 

organizowanych przez gospodarza przejażdżkach specjalną bryczką.  

Gospodarze posiadają w swoim obiekcie konie. Są to konie huculskie, znakomite do 

przejażdżek rekreacyjnych.  Oferta turystyczna obejmuje oczywiście możliwość przejażdżek 

konnych. 



Dla tych, którzy nade wszystko cenią sobie bierny wypoczynek i leniuchowanie w ogrodzie 

znajduje się doskonale zorganizowane kąciki wypoczynkowe – ławeczki w zacisznych 

miejscach wśród zieleni i miejsce na grilla, a dla najmłodszych – mini plac zabaw oraz 

huśtawki.  

 W tym gospodarstwie wciąż „coś” się dzieje, gospodarze inwestują w swój obiekt, 

obecnie intensywnie zaangażowali się w poprawę otoczenia gospodarstwa, i w tym roku 

wybrukowali podjazd i plac pod ustawienie samochodów, wykonali ogrodzenie oraz 

nasadzenia drzew i krzewów owocowych i ozdobnych.  

 

III miejsce 

Maria Wiertelak 

gospodarstwo gościnne „Pod bukiem” 

57-540 Lądek Zdrój 

Kąty Bystrzyckie 30 

tel. 074 8146510 

 

   
 

Gospodarstwo znajduje się w Kotlinie Kłodzkiej w urokliwym zakątku Sudetów w 

miejscowości Kąty Bystrzyckie. Funkcjonuje ono od 2000 r.  

Tak wygląda dom Pani Marii w zimowej scenerii.  

Gospodarze mają do dyspozycji gości 7 pokoi z 18 miejscami noclegowymi oraz dwa 

mieszkania wakacyjne składające się z 2 pokoi sypialnych, pokoju dziennego z aneksem 

kuchennym i łazienki. W obiekcie znajduje się również sala kominkowa, gdzie gospodarze 

chętnie organizują spotkania integracyjne dla swoich gości.  

Gospodarstwo nastawione jest głównie na przyjmowanie rodzin z dziećmi, szczególnie w 

okresie letnim. Otoczenie gospodarstwa jest bardzo estetycznie zagospodarowane, znajduje 

się tu duży piękny ogród z przepływającym strumykiem.  

Gospodarze zorganizowali w nim miejsca zabaw dla dzieci, z huśtawkami i piaskownicą. W 

obiekcie są również 3 osiołki  - Papkin, Klara i Kasia, doskonałe do przejażdżek dla dzieci.   



W gospodarstwie istnieją doskonałe warunki do aktywnego wykorzystania czasu wolnego nie 

tylko dla dzieci ale również i dla dorosłych. Jednym z tych sposobów są przejażdżki konno. 

Gospodarze posiadają 4 konie, w tym 2 koniki polskie. 

Oprócz tego na terenie gospodarstwa znajduje się sala ćwiczeń do gry w ping-ponga, kort 

tenisowy oraz przydomowy basen letni. 

Wieczorem turyści mogą uczestniczyć w biesiadach przy ognisku czy grillu.  

A po dniu pełnym wrażeń mogą zrelaksować się w saunie albo jakuzzy.  

 

 

Bogusław Gorczyński 

gospodarstwo „Szlakiem ginących zawodów” 

57-350 Kudowa Zdrój 

ul. Chrobrego 16 A 

tel. 074 8655512 

 

  
 

Gospodarstwo Pana Bogusława znajduje się w Kudowie Zdrój. W 2002 roku powstał tutaj 

skansen „Szlakiem ginących zawodów”. Baza noclegowa znajduje się na piętrze jednego z 3 

domków. Są to 4 pokoje z 9 miejscami noclegowymi.  

Pan Bogusław stara się stale zaskakiwać swoich gości i o to by w jego całym gospodarstwie 

zachować prawdziwie wiejski styl.  Dlatego w trakcie swojej działalności rozbudował on 

skansen, zakupił stare meble do domków oraz odpowiedni sprzęt by wiernie przedstawić 

specyfikę ginących zawodów a turyści mogli poczuć prawdziwie wiejską atmosferę.  

W domu chleba prowadzone są warsztaty wypieku prawdziwego wiejskiego chleba w starym 

piecu chlebowym. Gospodarz zaprasza do degustacji, więc turyści mogą spróbować 

wyjątkowego smaku tego pieczywa.  

Jest również dom tkacza, w którym goście poznają specyfikę tkactwa – zawodu który powoli 

odchodzi do lamusa.  

W trzecim domku – biesiadnym pan Bogusław organizuje występy i inscenizacje 

folklorystyczne. Doskonała sceneria, ekspozycja strojów ludowych, wiejski styl wnętrz – to 

wszystko sprawia, że turyści mogą przenieść się tutaj do dawnych czasów.  

Z myślą o swoich gościach gospodarz wybudował również stylizowaną pracownię gancarską, 

gdzie organizuje pokazy i warsztaty wyrobu naczyń glinianych. Turyści mogą tutaj sami 

wypróbować swoich możliwości w gancarstwie i toczyć naczynia gliniane na kole 

gancarskim.  

Właściciel wybudował także starodawną kuźnię, w której prowadzone są warsztaty 

kowalskie. Spektrum działalności Pana Gorczyńskiego jest szerokie, jednak to nie wszystko.  



Pan Bogusław przywiózł spod Sandomierza na teren swojego gospodarstwa zabytkowy 

wiatrak, którego konstrukcja pochodzi z 1886 r. 

Dodatkową atrakcją w gospodarstwie, szczególnie cenioną przez dzieci  jest mini ZOO, w 

którym goście mogą oglądać strusie jedzące z ręki, kilkanaście gatunków bażantów, kurki i 

koguty ozdobne oraz pawie. 

 

 

Wioletta Sosnowska 

gospodarstwo „U Wioli” 

59-814 Wolimierz 4  

tel. 75 6470232 

 

   
 

Gospodarstwo znajduje się w Kotlinie Jeleniogórskiej niedaleko Świeradowa, blisko granicy z 

Czechami (Czerniawa). Funkcjonuje ono od 3 lat w oparciu o 60 ha gospodarstwo rolne, w 

którym prowadzona jest zarówno produkcja roślinna jak i zwierzęca. Pokoje gościnne 

znajdują się w starym, przedwojennym budynku który przeszedł kapitalny remont. Jednak 

stara zabudowa sprawia że turyści czują się tutaj wyjątkowo. Do dyspozycji gości jest 5 pokoi 

z 15 miejscami noclegowymi.  

W pięknym z licznymi nasadzeniami kwiatów, krzewów i drzew ozdobnych oraz rabatami 

ogrodzie goście mogą wypocząć w specjalnie zagospodarowanych kącikach wypoczynkowo – 

relaksujących. W otoczeniu gospodarstwa jest również staw, miejsce na ognisko oraz 

kominek na grilla.  

Pani Wioletta chętnie przyjmuje rodziny z dziećmi dlatego w ogrodzie znajduje się atrakcyjny 

plac zabaw dla dzieci z huśtawkami i piaskownicą.  

Oferta turystyczna obejmuje również możliwość przejażdżek konnych. A zimą organizację 

tradycyjnych kuligów z pochodniami. Natomiast w cieplejsze dni turyści mogą wypożyczyć 

w gospodarstwie rowery, by skorzystać z licznych tras rowerowych znajdujących się w 

okolicy. 

Gospodyni oferuje swoim gościom pełne wyżywienie, a do przyrządzenia potraw używa 

świeżych produktów – warzyw i owoców z przydomowego ogródka. 

 

 

Bernadetta i Krzysztof Gryniewieccy 

gospodarstwo „Baiły dom” 

59-407 Mściowojów 

Luboradz 1 

tel. 76 8728557 



  
 

Gospodarstwo funkcjonuje od ponad roku, a jego gospodarze starają się stale wzbogacać 

swoją ofertę turystyczną.  

Obrośnięty bluszczem „Biały dom” otoczony jest pięknym, dużym ogrodem, który ma formę 

parku. Z myślą o swoich turystach Państwo Gryniewieccy zorganizowali w nim kącik 

wypoczynkowy, zagospodarowane miejsce na grillowanie i ognisko, a dla dzieci kącik zabaw.  

 „Biały dom” dysponuje 2 pokojami z 8 miejscami noclegowymi, a każdy pokój ma swoją 

łazienkę z toaletą i prysznicem. 

W obiekcie do dyspozycji turystów jest również kuchnia z jadalnią. Jednak Państwo 

Gryniewieccy oferują swoim gościom całodzienne wyżywienie. Gospodyni przyrządzając 

potrawy wykorzystuje produkty pochodzące z przydomowego ogródka, a jej specjalnością są 

potrawy z ryb złowionych we własnym stawie hodowlanym.  

Do obiadu bądź kolacji Pani Bernadetta częstuje swoich turystów pysznymi nalewkami, które 

stanowią znakomity, ułatwiający trawienie dodatek do posiłków, a są sporządzone przez 

samych gospodarzy.  

By goście mogli się bliżej poznać właściciele organizują imprezy okolicznościowe i 

integracyjne.   

 W chwili obecnej w gospodarstwie trwa przegotowywanie kolejnego pokoju dla gości 

oraz adaptacja karczmy piwnej w starej piwnicy, gdzie niegdyś przechowywano było piwo, a 

temperatura w lecie i zimie jest tam jednakowa i wynosi około 4 st. Cel. 

 

 

 


