
Laureaci XVI edycji wojewódzkiego konkursu „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 2010” 

 

I miejsce 

 

Ewelina i Krzysztof Rozpędowscy 

gospodarstwo agroturystyczne  

„Villa Greta – Magia tradycji…” 

Dobków 59, 59-540 Świerzawa 

tel. 75/713 44 53 

www.villagreta.pl  

 

 
 

Gospodarstwo agroturystyczne „Villa Greta – Magia tradycji...” Państwa Eweliny i Krzysztofa 

Rozpędowskich położone jest u podnóża Gór Kaczawskich na obrzeżach Parku Krajobrazowego 

„Chełmy” w miejscowości Dobków. Dom gospodarzy pochodzi z 1976 r. i został odrestaurowany  

z zachowaniem elementów charakterystycznych dla sudeckiej architektury. 

W gospodarstwie rolnym uprawiane są zboża, rzepak ozimy, ziemniaki oraz warzywa i owoce, a w ponad 

hektarowym sadzie rosną stare ekstensywne odmiany drzew owocowych. To głównie z tych produktów 

przygotowywane są posiłki dla przyjeżdżających gości. Szczególnym uznaniem cieszą się wyrabiane 

przez gospodarzy konfitury jeżynowe, węgierkowe, jabłkowe ze starych odmian jabłoni, sok z czarnego 

bzu i wino różane. W obszernym menu można odnaleźć takie potrawy jak kopytka z jarmużem, czy karp 

duszony z grzybami. Receptury przyrządzania przechowywane są w tradycji rodzinnej od kilku pokoleń. 

Ponadto wychodząc na przeciw potrzebom żywieniowym gości, Państwo Rozpędowscy na życzenie 

gotują posiłki wegetariańskie, bezglutenowe czy beznabiałowe. A dzięki wybornej kuchni zyskali stałych 

odbiorców.  

W gospodarstwie działa sklepik produktu lokalnego, gdzie turyści mogą zakupić lokalne rzemiosło jako 

pamiątki turystyczne z Regionu: wyroby z gliny, skały, minerały, jak również miody pitne, miód z pasiek 

i warsztatów współpracujących z Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie.  

Jak mówią właściciele – „nie można być specjalistą od wszystkiego” dlatego swoją ciekawą ofertę 

turystyczną tworzą współpracując z innymi usługodawcami. Na życzenie gości sprowadzają 

zaprzyjaźnionego masażystę, urządzają warsztaty ceramiczne czy też organizują jazdę konno w pobliskim 

gospodarstwie. Ponadto turyści mogą wypożyczyć rowery wraz z kompletem map potrzebnych do 

poruszania się po jakże atrakcyjnej okolicy i wyruszyć w trasę.  

Gospodarstwo gości często miłośników geoturystyki, którym właściciele pokazują jak szukać minerałów 

i skał.  
„Villa Greta to miejsce w którym człowiek czuje bliskość przyrody, owładnięty magią miejsca, magią 

tradycji” 

 

II miejsce  

 

Monika i Wojciech Niedziółka 

gospodarstwo agroturystyczne „Arkadia” 

Grzmiąca, ul. Wiejska 58, 58-340 Głuszyca 

tel. 74/880 87 16 

www.niedziolka.com 

 

http://www.villagreta.pl/
http://www.niedziolka.com/


  
 

Gospodarstwo agroturystyczne „Arkadia” Państwa Moniki i Wojciecha Niedziółków mieści się w starym 

budynku z połowy XIX w, który został. świetnie odrestaurowany z zachowaniem detali 

architektonicznych. Położony jest on w miejscowości Grzmiąca – w kotlinie pomiędzy Górami Sowimi a 

Wałbrzyskimi. Dla gości gospodarze przygotowali pokoje gościnne z łazienkami i dostępem do aneksu 

kuchennego.  

Gospodyni w oparciu o produkty z własnego gospodarstwa, takich jak: nabiał, drób warzywa, baranina i 

kozina przyrządza doskonałe domowe posiłki. Wśród kulinarnych specjałów można odnaleźć polskie 

tradycyjne dania, jednak na życzenie turystów znajdą się także potrawy kuchni śródziemnomorskiej 

(włoskiej czy francuskiej). Na terenie gospodarstwa znajduje się 10 ar-owa winnica, w której rośnie aż 20 

odmian winorośli, z owoców której powstaje wyśmienite wino. 

Turyści mogą wypocząć w specjalnie urządzonym saloniku wypoczynkowym z kominkiem, a odprężyć i 

zregenerować siły fizyczne i psychiczne w saunie. Przy saunie znajduje się pomieszczenie ze specjalnymi 

lampami, które ogrzewają i osuszają gości po zimnym prysznicu. Dla bardziej aktywnych czeka mini 

fitness bądź rowery. Zimową porą gospodarze urządzają prawdziwe kuligi oraz zapraszają na łyżwy i 

narty „biegówki”.  

Niemałą atrakcją jest także lądowisko paralotniarzy znajdujące się na terenie gospodarstwa. Jednak to nie 

wszystko – gospodyni dla swoich gości organizuje niezapomniane warsztaty wypieku przepysznych 

ciasteczek. W tym czasie dzieci przyjeżdżające do „Arkadii” mogą przyłączyć się do wspólnych zabaw z 

dziećmi gospodarzy.  

 

„U nas odpoczniesz od presji życia, przeniesiesz się do świata w którym czas płynie wolniej, w symbiozie 

z naturą” – mówią właściciele. 

 

III miejsce 

 

Ewa Durkacz 

gospodarstwo agroturystyczne „Pod gruszą” 

Borówno 59, 58-379 Czarny Bór 

tel. 74/845 04 60 

 



   
 

Gospodarstwo agroturystyczne „Pod gruszą” Pani Ewy Durkacz znajduje się w Górach Kamiennych w 

Sudetach Środkowych w miejscowości Borówno.  

Gospodarstwo funkcjonuje w oparciu o czynne gospodarstwo rolne, w którym prowadzona jest zarówno 

produkcja roślinna, jak i zwierzęca w tym bydło. Turyści, mogą uczestniczyć w pracach gospodarskich, 

mogą skorzystać z nauki dojenia krów oraz poznawać sposoby uprawy różnych roślin ozdobnych i 

warzywnych. 

W starym domu pochodzącym z początku XIX w. znajdują się obszerne pokoje z łazienkami i salon z 

kominkiem. Goście relaksować się mogą w ogrodzie w specjalnie przygotowanych kącikach 

wypoczynkowych czy na tarasach wyposażonych w ławki i huśtawki.  

Latem turyści mogą popływać w wybudowanym przydomowym basenie. Dla amatorów wędkowania 

przy gospodarstwie znajduje się łowisko.  

Okolica obfituje w ciekawe szlaki i trasy turystyczne dlatego gospodyni wypożycza rowery i zaprasza 

gości na wycieczki. Chętnie służy radą nt. miejsc w okolicy wartych dowiedzenia pomagając w 

planowaniu interesujących wypadów krajoznawczych. Zimą, ze względu na możliwość uprawiania 

narciarstwa, chętnie daje nauki jazdy na nartach. 

Gospodyni przyrządza pyszne posiłki na bazie produktów pochodzących z własnego gospodarstwa 

rolnego oraz z grzybów zbieranych w pobliskich lasach. Specjalnością kuchni gospodyni, docenianą 

przez komisje wojewódzkich i powiatowych konkursów w których Pni Ewa często bierze udział, jest 

czerwony barszczyk (z ukiszonego koncentratu) z uszkami.  

W gospodarstwie turyści mogą wypocząć w miłej, domowej atmosferze. Panujący tutaj swojski klimat 

sprawia, że turyści wracają do agroturystyki „Pod gruszą”.  

 

Wyróżnienie 

 

Izabela i Dariusz Chajutin 

gospodarstwo agroturystyczne  

„Chata Morgana” 

Jastrowiec 15, 59-420 Bolków 

tel. 75/745 02 00 

www.chatamorgana.ig.pl 

 

„Chata Morgana” jest to gospodarstwo agroturystyczne Państwa Izabeli i Dariusza Chajutinów  

z Jastrowca.  Miejscowość znajduje się na Pogórzu Kaczawskim na obrzeżach Parku Krajobrazowego 

"Chełmy", nieopodal trzech średniowiecznych zamków: Bolków, Świny i Lipa.  

„Chata Morgana” jest starym budynkiem wybudowanym w połowie XIX w., który gospodarze odnowili  

zachowując jego rustykalny charakter.  

http://www.chatamorgana.ig.pl/


Pokoje gościnne również są urządzone są z  zachowaniem wiejskiego stylu (z wykorzystaniem 

drewnianych belek, cegieł i kamieni, ze starymi bądź stylizowanymi meblami czy też ręcznie 

szydełkowanymi obrusami). Wszystko nawiązuje do historii regionu.  

Pokoje posiadają własne łazienki oraz bezprzewodowe łącze internetowe. Poza pokojami gościnnymi dla 

gości jest również miejsce przy kominku, gdzie można napić się kawy czy też pobiesiadować z 

przyjaciółmi albo zagrać w bilard. 

Na zewnątrz z myślą o swoich gościach gospodarze wybudowali obszerną wiatę z miejscem na grilla.  

Dom otoczony jest pięknie urządzonym ogródkiem kwiatowym, którego styl znakomicie współgra ze 

starym stylem budynku. Całości uroku dodają nasadzone drzewka owocowe. W części wypoczynkowej 

wydzielone zostało boisko do gry w siatkówkę oraz w piłkę nożną. Latem w ogrodzie turyści mogą 

popływać w basenie. 

Państwo Chajutin dla swoich gości gotują z przyjemnością. Wykorzystują w tym celu aromatyczne zioła  

i warzywa z przydomowego ogródka. Pozostałe produkty: masło, ser, mleko czy jajka pochodzą od 

sąsiada zza miedzy. Specjalnością kuchni jest kulebiak z nadzieniem grzybowym podawany z czerwonym 

barszczykiem. Serwowane są również potrawy przyrządzane z wykorzystaniem kwiatów nasturcji, 

nagietka czy ogórecznika. Właściciel szczególnie poleca kwiat dyni w cieście.  

Jak mówią właściciele, poza „byczeniem się pod gruszą” oferują swoim turystom wspólne przemierzanie 

pobliskich tras turystycznych np. szlaku wygasłych wulkanów, tkaczy śląskich czy liczne górskie trasy.  

Ponadto właściciele organizują w gospodarstwie dla swoich gości: 

warsztaty ceramiczne, 

spotkania muzyczne pod nazwą jam session 

pokazy walk rycerskich.  

 

"Chata Morgana" to miejsce, gdzie czas płynie wolniej, gdzie pod powałą suszy się lawenda, gdzie można 

poleżeć na hamaku i pomyśleć o niebieskich migdałach... 

 


