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W niniejszej publikacji prezentujemy Państwu naj-
lepsze dolnośląskie gospodarstwa agroturystyczne.

Agroturystyka to dziś dodatkowe źródło docho-
dów dla coraz większej liczby dolnośląskich rodzin 
rolniczych. Interesująca historia regionu Dolnego 
Śląska, atrakcje przyrodniczo-krajobrazowe, korzyst-
ne uregulowania prawne i rosnące zainteresowa-
nie turystów ofertą wypoczynku na wsi sprawiają,  
że co roku rośnie i liczba gospodarstw, i poziom 
świadczonych w nich usług. W regionie, z powodze-
niem działa 608 gospodarstw agroturystycznych. 
Chociaż każde z nich jest inne, wszystkie oferują go-
ściom to, czego potrzebują aby wypocząć.

Organizowany w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich konkurs  
na Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne sprzyja nie tylko promocji  
dolnośląskiej wsi, ale i zdrowej konkurencji wśród rolników świadczących 
usługi agroturystyczne. Efektem jest poziom agroturystyki porównywalny  
ze standardem gospodarstw, choćby w znanej z wypoczynku na wsi niemiec-
kiej Bawarii czy innych regionów Zachodniej Europy.

Zachęcam Państwa do zapoznania się laureatami tegorocznej edycji  
konkursu na Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne i skorzystania z ich  
różnorodnej oferty.

Z poważaniem

Włodzimierz Chlebosz
Członek Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego
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XVII edycja wojewódzkiego konkursu 
Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 2011

Agroturystyka stanowi formę wypo-
czynku, która cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców 
miast, nie tylko na Dolnym Śląsku i w Pol-
sce, ale i w całej Europie. Wpływ na jej 
rozwój mają walory przyrodnicze, krajo-
brazowe, historyczne i kulturowe, których 
na Dolnym Śląsku nie brakuje. 

Nasze województwo leży na skrzyżowa-
niu ważnych szlaków handlowych, które od 
wieków stymulowały jego rozwój. Ponad-
tysiącletnia historia regionu zdecydowała 
o tym, że Dolny Śląsk jest tyglem kultur, 
obyczajów i pomostem łączącym dziedzic-
two intelektualne wielonarodowej tradycji 
europejskiej. Na rozwój agroturystyki tego 
trzymilionowego regionu, o powierzchni 
18 870 km2, korzystnie wpływa także krajo-

we ustawodawstwo. Przepisy umożliwiają  
korzystanie z ulg podatkowych rolnikom, 
którzy spełniają następujące warunki:
•  posiadają co najmniej 1 ha gruntów rolnych, 
•  wynajmują pokoje gościnne w swoich  

domach, należących do gospodarstwa  
rolnego na terenie wiejskim,

•  wynajmują nie więcej niż pięć pokoi  
gościnnych,

•  przyjmują jedynie osoby wypoczywające 
(turystów),

•  sprzedają posiłki domowe turystom  
wynajmującym u nich pokoje.

Ulgi te polegają na zwolnieniu z obo-
wiązku rejestrowania działalności go-
spodarczej, opłacania podatku dochodo- 
wego i wyższej stawki podatku od nierucho-
mości.
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Konkurs na Najlepsze gospodarstwo 
agroturystyczne, organizowany co roku 
w ramach Planu Działania Krajowej Sie-
ci Obszarów Wiejskich w województwie 
dolnośląskim, jest formą promocji działań 
agroturystycznych. 

Jest on realizowany przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dolnośląskiego 
i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu. 

Konkurs ma na celu zidentyfikowanie 
najlepszych rozwiązań i praktyk w dzie-
dzinie agroturystyki, ich wypromowanie 
i zaszczepienie idei krzewienia usług agro-
turystycznych u kolejnych rolników, którzy 
zainspirowani działalnością innych kwate-
rodawców, podejmą decyzję o rozpoczęciu 
działalności agroturystycznej. 

Konkurs jest jednocześnie okazją do pro-
mowania wsi dolnośląskiej, jako atrakcyjne-
go miejsca wypoczynku.

Gospodarstwa uczestniczące w konkur-
sie zostały ocenione w oparciu o następu-
jące kryteria:
•  urządzenie i funkcjonowanie gospodar-

stwa agroturystycznego (wrażenie ogól-
ne, stan porządkowy, wydzielenie części 
mieszkalnej, wypoczynkowej i gospodar-
czo-produkcyjnej, spełnianie wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa turystów),

•  jakość świadczonych usług (estetyka 
i urządzenie pokoi gościnnych, dostęp 
do węzła sanitarnego, dodatkowe po-
mieszczenia dla gości), 

•  oferta żywieniowa (wykorzystanie pro-
duktów pochodzących z własnego gospo-
darstwa, udział produktów ekologicznych 

i tradycyjnych oraz potraw regionalnych 
w jadłospisie),

•  atrakcje związane z gospodarstwem (zaję-
cia edukacyjne i rekreacyjne, informacja 
i promocja tradycji, kultury i zabytków),

•  ekologiczny system oddziaływań środo-
wisko – człowiek (szambo, przydomowa 
oczyszczalnia, segregacja i utylizacja od-
padów, kompostowanie odpadów roślin-
nych),

•  inwestycje w gospodarstwie, związane 
bezpośrednio z prowadzoną działalnością 
agroturystyczną (w tym dostosowanie 
warunków w gospodarstwie do wypo-
czynku osób niepełnosprawnych),

•  aktywność właścicieli gospodarstw w pro-
pagowaniu własnej oferty agroturystycznej.
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Laureaci konkursu
Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 2011
I miejsce

gospodarstwo agroturystyczne 

W cieniu Słońca
Anna Jungowska-Fertacz  
i Marcin Stochlak
Radomice 16, 59-610 Wleń
tel. 74 789 85 60, 665 106 514
www.wcieniuslonca.com

Radomice to malownicza wioska położo-
na na Wzgórzach Radomickich, w centralnej 
części Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. 
Stara niemiecka nazwa tej wsi to Wünschen-
dorf, czyli Wioska Życzeń. Początki tej osa-
dy, zbudowanej przez poszukiwaczy złota, 

sięgają średniowiecza. Do dziś, w bukowym 
lesie na stokach Wietrznika można odnaleźć 
stare sztolnie, w których na początku XX wie-
ku wydobywano złoto, a po 1945 roku rudy 
uranu. Historycznym skarbem Radomic jest 
zabytkowy kościół filialny p.w. Św. Jakuba  
i Katarzyny Aleksandryjskiej, wzniesiony  
w XV wieku, z wmurowanymi w ściany epita-
fiami i płytami nagrobnymi z XVII wieku. Przez 
wieś przebiegają dwa szlaki  – pielgrzymkowy 
Szlak Świętego Jakuba, prowadzący do San-
tiago de Compostela w Hiszpanii oraz zielony 
Szlak Zamków Piastowskich.

Dla swoich gości właściciele gospodar-
stwa przygotowali przytulnie urządzone 
pokoje z łazienkami, wyposażone w stałe 
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z zabudowań gospodarczych mieści się pra-
cownia pszczelarska, gdzie wiruje się miód. 

Dom został zaadaptowany na działalność 
agroturystyczną w sposób jak najmniej in-
gerujący w środowisko naturalne. Budynek 
posiada własną oczyszczalnię ścieków i przy-
jazny środowisku system ogrzewania. Szanu-
jąc otaczającą ciszę i spokój, właściciele nie 
organizują też hucznych imprez. 

Śniadania są przyrządzane głównie z pro-
duktów ekologicznych i lokalnych. Do pieczy-
wa podawany jest miód z własnej pasieki oraz 
domowe przetwory. Gospodarze sami pieką 
chleb na zakwasie, a nabiał, warzywa i owoce 
kupują u zaprzyjaźnionych gospodarzy. 

łącze internetowe. Do wyłącznej dyspozy-
cji turystów oddano w pełni wyposażoną 
kuchnię i dużą jadalnię z kominkiem. W sali 
kominkowej znajduje się sprzęt grający z gra-
mofonem i kolekcją starych winylowych płyt. 
W gospodarstwie nie ma telewizorów.

Do domu przylegają dwa tarasy. Jeden 
pod południową ścianą, gdzie można korzy-
stać z kąpieli słonecznych, a drugi od strony 
zachodniej, na który można wyjść z sali ko-
minkowej i pobiesiadować, kiedy jest ładna 
pogoda. Wspólnie biesiadować można tak-
że przy ognisku rozpalanym w ogrodzie lub 
na łące położonej w pobliżu zabudowań. 
Znajduje się tam również pasieka, a w jednym 
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II miejsce
gospodarstwo eko-turystyczne  
Eko Bajka 
Barbara i Kazimierz Jochymek
Bukówka 71, 58-420 Lubawka
tel. 75 741 13 95, 603 543 961
www.ekobajka.pl

Gospodarstwo leży we wsi Bukówka, 
w bezpośrednim sąsiedztwie sztucznego 
jeziora zaporowego (jedno z najwyżej po-
łożonych w Polsce). To doskonałe miejsce 
do aktywnego wypoczynku dla entuzjastów 
sportu wodnego i wędkowania. Przez wieś 
przebiega Główny Szlak Sudecki im. dr Mie-
czysława Orłowicza, prowadzący ze Świe-
radowa Zdrój do Prudnika. Z pobliskiego 
Grzbietu Zadziernej (724 m n.p.m.) widać 
panoramę Karkonoszy, Masyw Rudaw Ja-
nowickich oraz zalew Bukówka. Nieopodal 
znajduje się Zespół Klasztorny Cystersów 

w Krzeszowie, Domki Tkaczy w Chełmsku 
Śląskim, rezerwat Głazy Krasnoludków, re-
zerwat Kruczy Kamień, a także liczne szlaki 
piesze, konne i rowerowe.

Eko Bajka to certyfikowane gospodarstwo 
ekologiczne, przyjazne rodzinom z dzieć-
mi. Goście mają tutaj możliwość kontaktu  
ze zwierzętami – kurami, owcami i królikami, 
mogą też jeździć konno. Istnieje możliwość 
przyjazdu z własnymi końmi – Eko Bajka znaj-
duje się na trasie szlaków konnych.

Wokół gospodarstwa znajduje się wie-
le zieleni – kwiatów, krzewów ozdobnych 
i drzew. Ławeczki w zacisznych miejscach, 
ciekawie zaaranżowane miejsce na ogrodo-
wego grilla, czy plac zabaw dla najmłodszych 
sprawiają, że można tutaj doskonale wypo-
cząć. Na deszczowe dni, gospodarze przy-
gotowali szałas z kominkiem, telewizorem 
i biblioteczką oraz salę rekreacyjną. Na tere-
nie gospodarstwa krzyżuje się wiele ścieżek  
spacerowych. 
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Oferta noclegowa jest różnorodna. 
Na gości spragnionych odosobnienia i kom-
fortu czeka dwupoziomowy apartament.  
Są też pokoje gościnne z aneksem kuchen-
nym. I choć gospodarze zapewniają gościom 
dostęp do kuchni, zapraszają do korzystania 
z domowej, zdrowej i smacznej oferty kuli-
narnej, której podstawą są produkty ekolo-
giczne z własnego gospodarstwa, sery i jaja, 

świeże warzywa i owoce oraz domowe prze-
twory. Gospodarstwo oferuje całodobowe 
wyżywienie, także wegetariańskie.

Eko Bajka posiada certyfikat „Czysta Tu-
rystyka”, nadany przez Fundację Partnerstwo 
dla Środowiska. Certyfikat jest potwierdze-
niem spełnienia wszystkich warunków pro- 
-środowiskowych w gospodarstwie i gwaran-
cją udanego wypoczynku.
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III miejsce
gospodarstwo agroturystyczne  
Kurosiówka
Irena i Władysław Kurowscy
Przesieka
ul. Brzozowe Wzgórze 8,  
58-562 Podgórzyn
tel. 75 762 12 99
www.kurosiowka.pl

Kurosiówka leży w miejscowości Przesie-
ka, na wysokości 650 m n.p.m. w centrum 
Karkonoszy, na stoku Złotego Widoku. Obok 
przepływa kaskadami rzeka Myja. Niedale-
ko, na rzece Podgórnej znajduje się trzeci 
co do wielkości wodospad w Karkonoszach, 
o wysokości dziesięciu metrów, z potrójnym 
spadem wody. Jest to miejsce, z którego  

prowadzą podgórskie szlaki turystyczne. 
Inna atrakcja przyrodnicza Przesieki to zespół 
skał Waloński Kamień. Wykute tam znaki są 
najprawdopodobniej średniowiecznym za-
bytkiem, pozostawionym przez Walonów 
– dawnych poszukiwaczy złota i szlachetnych 
kamieni. Niektórzy twierdzą jednak, że jest to 
ślad działania kosmitów.

Urok miejsca sprawia, że w Przesiece 
organizowane są plenery malarskie i fotogra-
ficzne. Z okolicznych punktów widokowych, 
jak choćby Złoty Widok, można podziwiać pa-
noramę Karkonoszy oraz Kotlinę Jeleniogór-
ską. W okolicy, warte odwiedzenia są: Zamek 
Chojnik, Karpacz ze świątynią Wang czy Prze-
łęcz Karkonoska (piesze przejście graniczne 
z Czechami), kotły polodowcowe (np. Śnieżne 
Kotły) i wiele innych atrakcji turystycznych. 
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Oferta noclegowa gospodarstwa to po-
koje gościnne i apartamenty z antresolami. 
Wszystkie pomieszczenia zostały urządzone 
z dbałością o zachowanie wiejskiego stylu. 
Zdobione meble, kwiaty, naturalne ozdoby 
i drewniane elementy nadają całości niepo-
wtarzalnego charakteru. 

Oprócz komfortowo urządzonej bazy 
noclegowej, właściciele przygotowali dla go-
ści pokój dzienny, jadalnię z tarasem, z które-
go rozciąga się widok na Kotlinę Jeleniogórską 
oraz piekiełko, czyli salę z kominkiem i gale-
rią obrazów. Obrazy to dzieła namalowane 
przez artystów uczestniczących w plenerach, 
odbywających się w okolicy. Dom jest oto-
czony dwuhektarowym parkiem, w którym 
rosną najróżniejsze gatunki roślin ozdob-
nych. Chlubą ogrodu są różaneczniki, jest ich  
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ponad 600. W parku znajdują się dwa stawy 
oraz basen rekreacyjny. Właściciele przygoto-
wują także ogród japoński. 

W specjalnej wiacie z kominkiem organi-
zowane są uczty, którym sprzyja mikroklimat 
Przesieki.

W gospodarstwie prowadzone są także 
zajęcia edukacyjne na temat malarstwa oraz 

zakładania i pielęgnacji ogrodów, a w kuźni – 
warsztaty kowalskie. Właścicielka przekazuje 
swoją wiedzę dotyczącą historii i atrakcji re-
gionu, zachęcając do udziału wycieczkach. 

Gospodyni przyrządza posiłki na bazie 
ekologicznych produktów z sadu i ogrodu, 
nabiału kupowanego od rolników i źródlanej 
wody z własnego źródła.
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Wyróżnienie
gospodarstwo agroturystyczne  
Agro-Pustelnik 
Małgorzata Wernicka
Pustelnik 26, 58-410 Marciszów
tel. 501 243 039
www.agropustelnik.pl

Otoczone lasem gospodarstwo znajduje 
się w maleńkiej wsi Pustelnik, leżącej w Ko-
tlinie Kamiennogórskiej, na trasie między 
Bolkowem a Lubawką. Wokół domu jest dużo 
miejsca do aktywnego spędzania czasu. Oko-
lica obfituje w jagody i grzyby, a także sta-
wy rybne. Bogactwo lasów i polnych dróżek 

sprzyja uprawianiu turystyki pieszej i rowero-
wej. Pobyt w gospodarstwie może być okazją 
do zwiedzania pobliskich Rudaw Janowickich, 
Gór Kaczawskich czy Wałbrzyskich, a także 
szczytów Karkonoszy. Na uwagę zasługują 
tzw. kolorowe jeziorka, znajdujące się powy-
żej wsi Wieściszowice. Są to zalane wyrobiska 
pokopalniane, w których, ze względu na skład 
chemiczny dna, woda przybrała kolory pur-
pury, błękitu oraz zieleni.

Oferta gospodarstwa jest skierowana 
przede wszystkim do osób, które poszuku-
ją wypoczynku w spokojnej okolicy, z dala 
od miejskiego zgiełku. Do dyspozycji gości 
oddano pokoje mieszczące się w starym do- 
mu przysłupowo-szachulcowym. Właściciele 
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oferują miejsca noclegowe gościom o róż-
nych wymaganiach. Całość została urządzona 
w XVIII-wiecznym stylu. Dla wygody i przy-
jemności turystów połączono stary klimat 
i nowoczesne rozwiązania sanitarne. Każdy 
pokój ma osobną łazienkę. Na terenie całego 
gospodarstwa można korzystać z bezprzewo-
dowego internetu.

Kuchnia to najważniejsze miejsce w ca-
łym domu. To przestronne pomieszczenie 
pozwala czuć się gościom jak u siebie. Wy-
jątkowego charakteru nadają jej stylowe 
naczynia, urządzenia kuchenne i meble. 
W centralnej części mieści się duży dębowy 
stół – miejsce wspólnych posiłków i nawią-
zywania nowych znajomości. Gospodyni 
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oferuje zdrowe posiłki, przyrządzane z pro-
duktów  pochodzących z własnych lub lokal-
nych upraw. W karcie dań znajdują się też 
potrawy regionalne. 

W sali kominkowej, goście mogą się roz-
grzać i zrelaksować na wygodnych kanapach. 
Chłodne wieczory przy kominku, noce w sty-
lizowanych izbach i dyskusje przy kuchen-
nym stole to nie wszystko. Nic nie zastąpi 
porannej kawy w ogrodzie. Ogród jest duży,  

a w nim miejsce na ognisko bądź grilla oraz 
dwa stawy z możliwością wędkowania i pły-
wania. Dla dzieci właścicielka organizuje gry 
i zabawy na świeżym powietrzu. Goście 
mogą pograć na pianinie, zagrać w teni-
sa stołowego czy wspólnie oglądać filmy 
w mini-kinie. Poza turystami indywidualny-
mi, Pani Małgorzata przyjmuje także grupy,  
organizując w sali biesiadnej imprezy inte-
gracyjne i szkolenia.
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I miejsce
gospodarstwo agroturystyczne  

Villa Greta – Magia tradycji... 
Dobków 59, 59-540 Świerzawa, 
tel. 75 713 44 53, 509 745 59
www.villagreta.pl

Gospodarstwo agroturystyczne Villa 
Greta, należące do Eweliny i Krzysztofa Roz-
pędowskich leży u podnóża Gór Kaczaw-
skich, na obrzeżach Parku Krajobrazowego 
Chełmy, w miejscowości Dobków. Dom po-
chodzi z 1876 roku i został odrestaurowany 
z zachowaniem elementów charakterystycz-
nych dla sudeckiej architektury.

Budynek ma swoją historię, z którą wią-
że się nazwa gospodarstwa agroturystycz-
nego Villa Greta. Jest to miejsce, do którego 
chętnie powracają turyści zauroczeni klima-
tycznymi wnętrzami, atmosferą i wyśmieni-
tą kuchnią. 

W menu można odnaleźć takie potra-
wy, jak kopytka z jarmużem czy karp duszony 
z grzybami. Dzięki wybornej kuchni gospoda-
rze zyskali stałych gości. 

W gospodarstwie działa sklepik produktu 
lokalnego, gdzie turyści mogą kupić wyroby 
lokalnych rzemieślników – dzieła z gliny, skały, 
minerały, ale także miody z pasiek współpracu-
jących z Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie. 

Właściciele współpracują z innymi kwa-
terodawcami, dzięki temu wzbogacają swoją 
ofertę turystyczną. Na życzenie gości sprowa-

Laureaci konkursu
Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 2010

dzają zaprzyjaźnionego masażystę, urządzają 
warsztaty ceramiczne albo organizują jazdę 
konno w pobliskim gospodarstwie Agrohipika 
w Nowym Kościele (15 km), bądź proponu-
ją korzystanie z usług spa w gospodarstwie  
Country Spa w Starej Kamienicy (5 km).

W samym gospodarstwie, turyści mogą 
wypożyczyć rowery trekkingowe i dziecię-
ce, foteliki rowerowe dla dziecka oraz kaski 
i komplety map, potrzebnych do poruszania 
się po okolicy. Gospodarze oferują rodzinne 
poszukiwanie agatów, podczas których po-
kazują, jak szukać cennych minerałów i skał. 
Dla dzieci urządzili duży plac zabaw z plat-
formą, małą ścianką wspinaczkową, pajęczy-
ną, karuzelą, huśtawkami, dużą piaskownicą 
i ulubioną przez dzieci trzydziestometrową 
kolejką tyrolską.
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II miejsce
Gospodarstwo agroturystyczne 

Arkadia
Grzmiąca, ul. Wiejska 58 
58-340 Głuszyca  
tel. 74 880 87 16, 608 129 310
www.niedziolka.com

Gospodarstwo agroturystyczne Arkadia 
Moniki i Wojciecha Niedziółków to budynek 
z połowy ubiegłego stulecia, pieczołowi-
cie odrestaurowany, z zachowaniem detali 
architektonicznych. Leży w miejscowości 
Grzmiąca, w kotlinie pomiędzy Górami So-
wimi a Wałbrzyskimi. Cały obiekt jest es-
tetycznie zagospodarowany. Gospodarze 
przygotowali pokoje gościnne z łazienkami 
i dostępem do aneksu kuchennego.

Właściciele podejmują gości domowy-
mi posiłkami, które przyrządzają w oparciu 
o produkty z własnego gospodarstwa, takie 
jak nabiał, drób, warzywa, baranina i ko-
zina. Wśród kulinarnych specjałów można 
odnaleźć polskie tradycyjne dania, jednak 
na życzenie turystów znajdą się także potra-
wy kuchni śródziemnomorskiej (włoskiej czy 
francuskiej). Na terenie gospodarstwa znaj-
duje się 10-arowa winnica, w której rośnie 
20 odmian winorośli. Z owoców powstaje 
wyśmienite wino. W jadalni z kominkiem, go-
ście mogą wspólnie delektować się bukietem 
trunków.

Turyści mogą wypocząć w saloniku albo 
odprężyć się i zregenerować siły w saunie. 
Na aktywnych czeka fitness i rowery. Zimo-
wą porą gospodarze urządzają kuligi, zapra-
szają też na łyżwy i narty biegówki. Atrakcją 
jest pobliskie lądowisko dla paralotniarzy. 

Dla stąpających po ziemi, gospodyni orga-
nizuje warsztaty wypieku ciasteczek. W tym 
czasie dzieci przyjeżdżające do Arkadii bawią 
się wspólnie z dziećmi właścicieli.
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III miejsce
gospodarstwo agroturystyczne  
Pod gruszą 
Borówno 59, 58-379 Czarny Bór
tel. 74 845 04 60

Gospodarstwo agroturystyczne Pod 
gruszą, należące do Ewy Durkacz, leży w Gó-
rach Kamiennych w Sudetach Środkowych. 
W starym domu, pochodzącym z począt-
ku XIX wieku znajdują się obszerne pokoje 
z łazienkami. Goście mogą się relaksować 
w specjalnie przygotowanych kącikach wy-
poczynkowych, na tarasach z ławkami i huś-
tawkami oraz w salonie z kominkiem. Latem 

turyści pływają w przydomowym basenie, 
a amatorzy wędkowania korzystają z łowiska 
nieopodal gospodarstwa.

Agroturystyka funkcjonuje w oparciu 
o gospodarstwo rolne, w którym prowa-
dzona jest produkcja roślinna i zwierzęca. 
Turyści, jeśli chcą, są angażowani do prac 
gospodarskich, mogą nauczyć się dojenia 
krów lub uzyskać porady z zakresu uprawia-
nia roślin ozdobnych i warzywnych.

Gospodyni służy radą i pomocą przy or-
ganizacji wycieczek po okolicy, pomagając 
w planowaniu wypadów krajoznawczych. 
Zimą chętnie daje lekcje jazdy na nartach.
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Wyróżnienie
Gospodarstwo agroturystyczne  

Chata Morgana
Jastrowiec 15, 59-420 Bolków
tel. 75 745 02 00, 605 339 675
www.chatamorgana.ig.pl

Chata Morgana to gospodarstwo agro-
turystyczne Izabeli i Dariusza Chajutinów 
z Jastrowca na Pogórzu Kaczawskim. Chata 
Morgana jest starym budynkiem, wybudo-
wanym w połowie XIX wieku, który gospo-
darze odnowili, zachowując jego rustykalny 
charakter. Pokoje gościnne są urządzone 
w sposób odpowiadający stylowi obiektu. 
Znajdują się w nich drewniane belki, ce-
gły i kamienie, stare lub stylizowane meble 
i ręcznie szydełkowane obrusy. Dom otacza 
ogródek kwiatowy, współgrający ze sty-
lem budynku. Całości uroku dodają drzew-
ka owocowe, w tym stara przedwojenna 
jabłonka – szara reneta. W części wypo-
czynkowej zostało wydzielone boisko do gry 
w siatkówkę i piłkę nożną. Latem turyści 
mogą popływać w basenie.

Państwo Chajutin z przyjemnością gotują 
dla gości. Wykorzystują do tego aromatyczne 
zioła i warzywa prosto z ogródka. Pozostałe 
produkty – masło, ser, mleko czy jajka kupują 
od sąsiada zza miedzy. 

Specjalnością kuchni jest kulebiak z na-
dzieniem grzybowym, podawany z czer-
wonym barszczem. Serwowane są również 
potrawy z dodatkiem kwiatów nasturcji,  
nagietka czy ogórecznika. Szef kuchni szcze-
gólnie poleca kwiat dyni w cieście. Właści-
ciele, poza leżeniem pod gruszą (w zależ-
ności od zainteresowań) oferują wspólne 
przemierzanie pobliskich tras turystycznych. 
W okolicy znajduje się Szlak Wygasłych Wul-
kanów, Tkaczy Śląskich czy trasy górskie. 

Jako zawodowi ceramicy, gospodarze or-
ganizują warsztaty ceramiczne, a dla chcących 
nauczyć się języka obcego weekendy z angiel-
skim. Wielbiciele muzyki mogą wziąć udział 
w Jam session. Na życzenie gości urządzane są 
pokazy walk rycerskich.
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Dolny Śląsk dla turystów
Bogactwo interesujących miejsc, krajo-

brazów, źródeł wód mineralnych, uzdrowisk 
oraz cennych zabytków sprawia, że woje-
wództwo dolnośląskie bywa porównywane 
z województwem małopolskim, które jest 
wiodącym regionem turystycznym w Polsce. 

Wiek XIX i początek XX to czas ożywio-
nego ruchu turystycznego na Dolnym Ślą-
sku. Powstawały wtedy kurorty, chętnie 
odwiedzane przez zagranicznych gości po-
szukujących zdrowia i atrakcji, zgodnie ze 
środkowoeuropejskimi trendami i modami. 
Ten ożywiony ruch miał szczególne znacze-
nie dla rozwoju regionów górskich, gdzie 
liche gleby i klimat nie zapewniały ludności 
wystarczających środków do egzystencji. 
Z czasem, turystyka stała się masowym zwy-
czajem i potrzebą społeczeństwa. W odpo-
wiedzi na zapotrzebowanie gości, narodziło 
się rzemiosło artystyczne i pamiątkarstwo, 
rozwinął się także handel produktami lokal-
nymi, pochodzącymi z gospodarstw rolnych. 
Zabudowania służące niegdyś do celów go-
spodarskich, zaczęły pełnić funkcję schro-
nisk i gospód. W wielu gospodarstwach 
organizowano letniska i zimowiska, a szlaki 
zmodernizowano dla potrzeb masowego 
ruchu turystycznego. Liczni przybysze – pisa-
rze, poeci i malarze wzbogacali i promowali 
walory regionu.

Bogata przeszłość historyczna i okres 
panowania kolejnych władców pozostawił 
na Dolnym Śląsku wiele zabytków architek-
tury, od zamków, jak Książ, Kliczków czy Czo-

cha, rezydencji i warowni, przez liczne ko-
ścioły i klasztory fundowane sprowadzanym 
tu zakonom, do niepowtarzalnych zabytków 
kultury świeckiej oraz zabytków techniki 
i miejsc martyrologii (Rogoźnica).

Stolicą regionu jest Wrocław – jedno 
z głównych centrów turystycznych w Pol-
sce. Miasto o ponad 1000-letniej historii 
jest ośrodkiem nauki, kultury i gospodarki. 
Historyczna stolica województwa to także 
ważny ośrodek handlowy i duży węzeł ko-
munikacyjny. Wrocław leży nad pięcioma 
rzekami - Odrą, Widawą, Ślężą, Bystrzycą 
i Oławą i ma ponad 150 mostów.

Dolny Śląsk ma wiele do zaoferowania, 
na przykład uznane uzdrowiska – Świera-
dów, Cieplice Śląskie, Szczawno, Duszni-
ki, Kudowa, Polanica czy Lądek. Najlepsze 
warunki do uprawiania sportów zimowych 
mają od dawna znane i popularne miej-
scowości górskie i pogórza. W ostatnich la-
tach, ośrodki turystyczne powstawały także 
i w mniej znanych miejscowościach.

Dolny Śląsk jest terytorium urozmaico-
nym pod względem budowy geologicznej, 
odznaczającym się różnorodnością bogactw 
mineralnych. Znajdują się tu charaktery-
styczne ślady zlodowacenia w postaci ko-
tłów, stawów, wałów morenowych i spię-
trzeń skalnych. 

Czynnikami decydującymi o ukształto-
waniu powierzchni były alpejskie ruchy gó-
rotwórcze w trzeciorzędzie, które podzieliły 
teren na trzy duże jednostki – Sudety, Przed-
górze Sudeckie i Nizinę Śląską. W paśmie za-
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chodnim regionu wyróżniamy Góry Izerskie  
(1 127 m n.p.m.). Sąsiadują z nimi od wscho-
du Karkonosze (1 300-1 500 m n.p.m.) z oka-
załym szczytem Śnieżki (1 603 m n.p.m. ). Ko-
tlinę Jeleniogórską od wschodu ograniczają 
Rudawy Janowickie do 935 m n.p.m. Nato-
miast od północy wznoszą się Góry Kaczaw-
skie (do 724 m n.p.m). Dalej ku wschodowi 
rozciąga się Kotlina Kamiennogórska, Góry 
Wałbrzyskie i Kamienne, osiągające do 936 m 
n.p.m. i Góry Sowie z najwyższym szczytem 
Wielką Sową (1 015 m n.p.m.). Ich przedłu-
żeniem są Góry Bardzkie - nieco niższe i po-
cięte wieloma dolinami. Na zachodzie woje-
wództwa znajdują się Góry Stołowe (do 919 
m n.p.m.). charakteryzujące się wielkim 
urozmaiceniem form skalnych, dalej Góry 
Orlickie 1 084 m i Bystrzyckie (do 977 m). 
Do Sudetów Wschodnich zaliczana jest grupa 

Śnieżnika (1 425 m n.p.m.), nieco niższe, wspa-
niale zalesione Góry Bialskie (1 125 m n.p.m.) 
oraz biegnące wzdłuż granicy państwowej 
Góry Złote (do 987 m n.p.m.), a w stronę 
Kłodzka niewysoka grupa skalna Krowiarki.

Ze względu na wyjątkowość tych tere-
nów, na Dolnym Śląsku utworzono 15 wy-
dzielonych obszarów chronionych. Są to 
Karkonoski Park Narodowy, Park Narodowy 
Gór Sowich, Przemkowski Park Krajobrazo-
wy, Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Park 
Krajobrazowy Dolina Jeziarzycy, Park Krajo-
brazowy Dolina Bobru, Park Krajobrazowy 
Chełmy, Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy, 
Ślężański Park Krajobrazowy, Książański Park 
Krajobrazowy, Rudawski Park Krajobrazowy, 
Park Krajobrazowy Sudety Wałbrzyskie, Park 
Krajobrazowy Gór Sowich, Śnieżniki Park 
Krajobrazowy i Bory Dolnośląskie.
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Stan i możliwości rozwoju agroturystyki  
na terenie Dolnego Śląska

Znaczna część Polaków żyje w dużych 
aglomeracjach miejskich. Z takim trybem 
życia wiążą się wygody, ale i problemy wyni-
kające z zanieczyszczenia środowiska i prze-
ludnienia, trudności komunikacyjne, hałas, 
pośpiech i inne minusy mieszkania w mieście. 
Dlatego niektórzy mieszkańcy dużych miast 
wybierają wypoczynek na wsi, aby chociaż 
na chwilę uciec od miejskiego zgiełku i zna-
leźć się bliżej natury.

Agroturystyka jest formą wypoczynku 
na terenach wiejskich, wykorzystującą bazę 
noclegową oraz gospodarstwa rolne, ich oto-
czenie przyrodnicze, produkcyjne oraz usłu-
gowe. Jest alternatywą dla spędzenia urlopu 
w typowej miejscowości wypoczynkowej. 
Mieszkańcom dużych miast, agroturystyka 
kojarzy się zwykle z obrazem wsi, zapachem 
siana, czy mlekiem prosto od krowy. Do-
datkowym atutem wypoczynku w gospo-
darstwie agroturystycznym jest gościnność 
właścicieli oraz możliwość poznania historii 
wsi i zwyczajów rodziny, u której spędza się 
wolny czas.

Agroturystyka to forma turystyki stwarza-
jąca możliwość bliskiego kontaktu z przyrodą, 
poznania lokalnej kultury i zwyczajów, rze-
miosła, a także dostęp do zdrowej żywności, 
regionalnych dań itp.

Agroturystyka zaczęła się rozwijać na Dol-
nym Śląsku w latach 90-tych ubiegłego wieku. 
W województwie dolnośląskim działało wte-
dy zaledwie 30 gospodarstw agroturystycz-
nych. Dziś jest ich już 608.

Wśród obiektów agroturystycznych znaj-
dują się obiekty sezonowe i całoroczne. Naj-
więcej kwater agroturystycznych mieści się 
na terenach typowo górskich i podgórskich. 
Sezon turystyczny często trwa tam przez cały 
rok, a jego długość zależy od warunków pogo-
dowych.

Liczba gospodarstw agroturystycznych 
w poszczególnych regionach turystycznych 
Dolnego Śląska: Bory Dolnośląskie – 37, Góry 
i Pogórze Izerskie – 63, Karkonosze i Kotlina 
Jeleniogórska – 55, Góry i Pogórze Kaczawskie 
– 56, Rudawy Janowickie – 26, Góry Kamienne 
i Wałbrzyskie – 36, Góry Sowie – 59, Góry Sto-
łowe – 65, Kotlina Kłodzka – 30, Góry Bystrzyc-
kie – 25, Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie – 54, 
Góry Złote i Bardzkie – 33, Wzgórza Strzelińsko-
-Niemczańskie – 12, Masyw Ślęży i Dolina Świd-
nicka – 13, Nizina Śląska i okolice Wrocławia – 
9, Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy – 35.

Agroturystyka nie jest na Dolnym Śląsku 
zjawiskiem nowym. Od lat istniały tu miej-
sca, gdzie popularne było przyjmowanie go-
ści z miasta w gospodarstwach rolnych, czyli 
wczasy pod gruszą. Dziś turystyka wiejska 
i agroturystyka to produkty poszukiwane przez 
krajowych i zagranicznych turystów. Do gospo-
darstw agroturystycznych na Dolnym Śląsku 
przyjeżdża co roku około 150 tysięcy turystów. 
Są to głównie goście z dużych aglomeracji miej-
skich, takich jak Wrocław, Warszawa, Górny 
Śląsk czy Poznań. Wybierają oni krótsze wyjaz-
dy, za to częściej. Przeciętny czas pobytu to 3, 4 
dni. Turyści zagraniczni stanowią około 15% i są 
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to głównie Niemcy, Holendrzy i Francuzi. Grupą 
społeczną najczęściej korzystającą z tej formy 
wypoczynku są rodziny z dziećmi.

Dolnośląskie gospodarstwa agroturystycz-
ne oferują około 8 000 miejsc noclegowych 
i zajmują ważną pozycję w bazie turystycznej 
Dolnego Śląska. Jedno gospodarstwo oferuje 
średnio 13 miejsc noclegowych.

Oferta agroturystyczna na Dolnym Śląsku 
jest bogata. To już nie tylko nocleg czy wyżywie-
nie, ale także obowiązek zaoferowania turyście 
dodatkowych atrakcji. Oferta powinna wycho-
dzić poza poziom oczekiwań turysty i elastycz-
nie reagować na potrzeby gości, w zakresie 
rezerwacji pobytu, doradztwa i informacji oraz 
zawierać specjalne usługi 

Właściciele gospodarstw agroturystycz-
nych, chcąc utrzymać się na rynku, ciągle 
podnoszą standard i inwestują w rozwój. Co 
roku powiększa się powierzchnia stawów 
rybnych, rośnie liczba gospodarstw oferu-
jących naukę i rekreację konną. Gospodarze 
organizują biesiady, wypiekają własny chleb, 
przygotowują tradycyjne przetwory i potra-
wy. Opracowują też programy edukacyjne, 
które są kierowane do dzieci i dorosłych. 
W ramach tych działań, w gospodarstwach 
organizuje się warsztaty rękodzielnicze, ce-
ramiczne, zielarskie, lekcje przyrody w lesie, 
na łące lub w pasiece, prowadzi się także 
edukację ekologiczną.

Rozwojowi agroturystyki służą następujące 
przesłanki: moda na wypoczynek w gospodar-
stwie rolnym, doskonałe warunki przyrodni-
czo-krajoznawcze, uzdrowiskowe, kulturowe 
i historyczne, zapotrzebowanie na zdrowy, 
ekologiczny sposób żywienia i wypoczynku, 
całoroczny sezon, wolne zasoby mieszka- 

Tabela. Liczba gospodarstw agrotu-
rystycznych w poszczególnych powiatach  
Dolnego Śląska

Powiat

Bolesławiecki 24

Dzierżoniowski 17

Głogowski 1

Górowski 3

Jaworski 14

Jeleniogórski 100

Kamiennogórski 33

Kłodzki 194

Legnicki 7

Lubański 26

Lubiński 1

Lwówecki 27

Milicki 17

Oleśnicki 8

Oławski 5

Polkowicki 2

Strzeliński 7

Średzki 0

Świdnicki 14

Trzebnicki 6

Wałbrzyski 53

Wołowski 4

Wrocławski 3

Ząbkowicki 24

Zgorzelecki 3
Złotoryjski 15

608
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niowe na wsi, wzrost aktywności gospodarczej 
ludności wiejskiej, pozytywne postrzeganie 
przez władze samorządowe agroturystyki, jako 
istotnego elementu wielofunkcyjnego rozwo-
ju wsi, możliwości pozyskiwania środków fi-
nansowych na rozwój agroturystyki i turystyki  
wiejskiej.

Stowarzyszenia agroturystyczne
Rosnąca liczba gospodarstw agrotury-

stycznych na Dolnym Śląsku jest wynikiem 
pracy doradców Dolnośląskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego we Wrocławiu, ale także 
dobrze rozwiniętej współpracy między kwa-
terodawcami oraz między stowarzyszeniami 

agroturystycznymi a władzami samorządo-
wymi. Gospodarstwa agroturystyczne często 
wspólnie promują swoją ofertę i przygotowują 
atrakcje turystyczne w ramach funkcjonują-
cych na terenie Dolnego Śląska 14 stowarzy-
szeń agroturystycznych. Zrzeszają one ponad 
połowę właścicieli wszystkich gospodarstw 
agroturystycznych z terenu województwa. 
Dzięki wspólnym działaniom obniża się kosz-
ty związane z promocją i reklamą. Właścicie-
le zrzeszonych obiektów często uzupełniają 
się w zakresie oferowanych usług – rekreacji 
konnej, wypożyczania sprzętu sportowego, 
rowerów czy przewodnictwa w wycieczkach 
pieszych i wyjazdowych.
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