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Karczma „Dwa Dęby” w Starej Białce gm. Lubawka 

Opis przedsięwzięcia: 

 

Karczma jest nowym obiektem usługowym, który do użytku został oddany w 2014 roku. Stary 
budynek będący przez długi czas stodołą zmienił się nie do poznania. Został przebudowany na 
restaurację z nowoczesną zapleczem kuchennym oraz salą bankietową. Na poddaszu  znajdują 
się pokoje gościnne. Cały obiekt karczmy jest dostosowany do wypoczynku osób 
niepełnosprawnych. Karczma Dwa Dęby, to idealne miejsce na organizację, imprez 
integracyjnych, spotkań rodzinnych i innych imprez okolicznościowych, takich jak: wesela, 
chrzciny, przyjęcia komunijne, urodziny, imieniny, stypy, konferencje, szkolenia, kursy itp.  
W Karczmie organizowane są również koncerty, biesiady, czy po prostu imprezy taneczne, 
oprócz tego zawsze można tu napić się świeżego czeskiego piwa i pograć w bilard.   

Przedsięwzięcie polega na adaptacji obiektu starej stodoły dla potrzeb świadczenia usług 
gastronomicznych i związanych z zakwaterowaniem. Utworzona „Karczma Dwa Dęby” posiada 
salę bankietową z kominkiem dla 120 osób oraz 13 pokoi gościnnych dla 40 osób, 
wyposażonych w łazienki z pełnym węzłem sanitarnym i kabiną prysznicową. Do urządzenia 
pokoi użyto wyłącznie naturalne materiały jak: drewno i bawełna z atestem antyalergicznym. 
Dla gości jest tu również zainstalowany duży ekran telewizyjny z nagłośnieniem i dostępem do 
Wi Fi. Na wyposażeniu karczmy znajduje się piec chlebowy oddający jej wiejski klimat.  
Goście mogą również korzystać z „Chaty Drwala”, gdzie można grillować produkty oraz 
degustować wędzone przez gospodarza własne wyroby wędliniarskie. 



Karczma wiejska (z zapachem siana), usytuowana jest na terenie eko-agroturystycznego 
gospodarstwa. Położenie we wschodniej części Wzgórz Bramy Lubawskiej nad rzeką Białką, 
gwarantuje gościom pobyt w ciszy i spokoju oraz zarówno latem i zimą liczne atrakcje. 
Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do utworzenia 2 stałych miejsc pracy. Inwestycja 
realizowana jest zgodnie ze Strategią Subregionu opracowaną po kątem rozwoju turystyki.  
Pani Anna została przewodnikiem lokalnym w ramach programu zrealizowanego przez 
Stowarzyszenie LGD „Kwiat Lnu”. Właściciele aktywnie działają w Stowarzyszeniu na Rzecz 
Rozwoju Wsi Stara Białka. Na większych imprezach występują wraz z całą załogą w strojach 
ludowych Regionu Kamiennogórskiego.  
Właściciele są otwarci na współpracę z okolicznymi partnerami i podobnymi przedsięwzięciami. 
Przynosi to wymierne korzyści i pozwala lepiej wykorzystać możliwości zrealizowanego 
przedsięwzięcia, Wiejska karczma z salą bankietową w gospodarstwie agroturystycznym, 
umożliwia bowiem organizację imprez masowych. Organizowane są tu: koncerty, biesiady oraz 
imprezy kultywujące ludowe tradycje związane z dziedzictwem kulturowym, takie jak: „Dzień 
Masła”, „Dzień Kapusty” czy „Biesiada z golonką i piwem”. W 2015 roku 3 października 
„Deptanie kapusty” zorganizowane zostało już po raz drugi. 

Obiekt budowlany podłączony jest do przydomowej oczyszczalni ścieków. Wszystkie odpady 
poddawane są procesowi segregacji i wywożone przez firmę prowadzącą taką działalność na 
podstawie umowy. W opracowaniu jest projekt zastosowania zestawów solarnych 
współpracujących z pompą ciepła z przeznaczeniem dla potrzeb grzewczych oraz 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej, które przyczyniają się do zmniejszenia kosztów 
eksploatacji obiektu. 
Źródłem finansowania były środki własne, kredyt bankowy oraz dotacja z Funduszy UE. 
Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w ramach działania „Tworzenie i rozwój 
Mikroprzedsiębiorstw” PROW 2007-2013. 
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