LAUREACI wojewódzkiego konkursu
Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne Zielone Lato 2009
I miejsce
Monika Fijałkowska-Mokosa i Tomasz Mokosa
gospodarstwo agroturystyczne „Alchemik”
59-814 Wolimierz 129
tel. 608-093-899

„Alchemik” to gospodarstwo agroturystyczne Moniki Fijakowskiej-Mokosy i Tomasza Mokosy z
Wolimierza. Wioska leży u podnóża Gór Izerskich niedaleko Świeradowa-Zdroju. Ze względu na
poczynania dawnych alchemików, dla niektórych nazwa może być intrygująca. Alchemicy szukali
bowiem metod przeobrażenia ołowiu w złoto. Jak zapewniają właściciele, „złotem” stają się wspomnienia
związane z pobytem w ich gospodarstwie. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na szczególny,
domowy klimat panujący w gospodarstwie oraz wspaniała kuchnia.
Do dyspozycji turystów są pokoje gościnne urządzone w starym stylu.„z duszą”. Dla małych dzieci
gospodarze przygotowali bawialnię, a dla starszych dwie sale klubowe z kominkiem, z pianinem i
biblioteką. Dla osób lubiących potańczyć zorganizowano salę taneczno-koncertową z grillem oraz piecem
chlebowym.
Właściciele angażują gości w prowadzenie domu. Ich pobyt jest oparty o kultywowanie starych
zwyczajów, co gościom kojarzy się z prawdziwą wiejskością, szczególnie cenioną przez agroturystów.
Goście chętnie uczestniczą w drobnych pracach domowych, jak koszenie trawy, plewienie, układanie
drewna czy produkcja przetworów owocowych i warzywnych. Gospodyni uczy jak uprawiać rośliny
ogrodowe i doniczkowe.
Menu w „Alchemiku” jest obszerne, a smaki przyrządzanych potraw niezapomniane. Możemy tutaj
skosztować domowych pierogów, żurku, zawijanych zrazów czy buraczanego carpaccio. Wielu turystów
powraca tutaj po prostu po to, by dobrze zjeść. Właściciele zapewniają, że „aby przeżyć niezapomniany
urlop, nie trzeba wyruszać w egzotyczną podróż. Ba, nie trzeba nawet wstawać od stołu. Wystarczy
zapomnieć o liczeniu kalorii, a resztę pozostawić talentowi gospodarzy”.
W okolicy „Alchemika” poza pięknymi widokami i malowniczymi krajobrazami jest wiele miejsc
godnych odwiedzenia. Jest to np. Zamek Czocha, Zamek Chojnik, Muzeum Kargula i Pawlaka w
Lubomierzu czy pobliskie uzdrowiska.
II miejsce
Małgorzata i Aleksander Nowaczyk
gospodarstwo agroturystyczne „Rajska Dolina”
58-350 Mieroszów
Łączna
tel. 74/845-87-56

Gospodarstwo agroturystyczne „Rajska dolina” należące do Małgorzaty i Aleksandra Nowaczyków
znajduje się w miejscowości Łączna. Wieś jest typową „ulicówką” skupioną wokół drogi lokalnej,
biegnącej dnem podmokłej Doliny Czarciego Potoku między pasmami wzniesień. Pobyt w gospodarstwie
agroturystycznym daje możliwość obcowania z przyrodą tej urokliwej doliny. To gratka zarówno dla
dzieci, jak i wytrawnych miłośników przyrody. Właściciele zapewniają, iż Łączna to miejsce w którym
można oderwać się od szarej codzienności. Rozległe przestrzenie, jakie otaczają „Rajską Dolinę”
sprawiają, że jest ona idealnym miejscem do nauki jazdy konnej oraz rekreacyjnych przejażdżek dla
bardziej wprawionych. Gospodarze oferują gościom przejażdżki bryczką, bądź „urlop w siodle”.
Jedną z głównych atrakcji gospodarstwa jest bogata hodowla dzikich zwierząt, niczym magnes
przyciągająca turystów z odległych miejscowości Polski. Daniele, muflony, a nawet dziki żyją tu obok
siebie i na wyciągnięcie dłoni turysty. Królują tutaj ptaki z całego świata, jest „gadająca” papuga, wiele
odmian kaczek i gęsi oraz australijskie strusie emu. Jest także rodzina jeżozwierzy, lamy i wiele innych
gatunków, których nie spotkamy nawet we wrocławskim zoo.
Sztucznie łowisko w gospodarstwie to coś dla miłośników wędkowania. W zaciszu doliny, na łonie
przyrody można zarzucić przynętę i podziwiać uroki tutejszego krajobrazu. Właściciele organizują
niezapomniane ogniska i imprezy integracyjne. W tym celu wybudowali specjalne wiaty, zbudowali
palenisko i miejsce na ognisko, a w budynku salę kominkową.
Rajska Dolina jest usytuowana w Środkowych Sudetach, dlatego może być bazą wypadową do
pobliskiego Klasztoru w Krzeszowie, Zamku w Książu, Podziemi w Górach Sowich czy Skalnego Miasta
w Adrspachu i Teplicach.
III miejsce
Teresa i Mieczysław Oleksy
gospodarstwo agroturystyczne „Dom leśnika”
59-140 Chocianów
Duninów 2
tel. 76/819-59-04, 606-106-573

Dom leśnika Państwa Oleksy, leżący pośród Borów Dolnośląskich w miejscowości Duninów to nie tylko
strzał w dziesiątkę na jesienny urlop. Oferta gospodarzy zaskakuje przez cały rok. Właściciel posiada

bowiem uprawnienia przewodnika przyrodniczego oraz grzyboznawcy. Zaprasza swoich gości na
niezapomniane wędrówki.
Gospodarstwo zajmuje się hodowlą drobiu ozdobnego, jak kury, bażanty, kaczki, indyki, perliczki i
gołębie. W okolicy można podziwiać czarne stawy, Przemkowski Park Krajobrazowy, wrzosowiska czy
Zespół Pałacowy w Chocianowie.
Gospodarze dają gościom możliwość zorganizowania atrakcyjnego wypoczynku oferując:
 grzybobranie, suszenie i przetwarzanie bogactw runa leśnego,
 wędkowanie w pobliskich stawach,
 podziwianie piękna chocianowskich lasów i tutejszych „perełek” przyrodniczych podczas
pieszych i rowerowych wycieczek pod okiem zawodowego przyrodnika,
 wspólne biesiadowanie.
Do dyspozycji turystów gospodarze przeznaczają 5 pokoi gościnnych, salon kominkowy dla
biesiadników oraz miejsce wypoczynkowe z ogniskiem i piecem chlebowym. W ogrodzie otoczonym
lasami, turyści mogą do woli mogą wypoczywać rozkoszując się śpiewem ptaków i bukietem zapachów
leśnych.
W gospodarstwie znajduje się Ekomuzeum Łowiectwa oraz kolekcja starych zegarów. Jak mówią
gospodarze: „Tradycja, obyczaje, zwyczaje łowieckie to dowód, że polowania przed wiekami i dziś, to
więcej niż zdobywanie mięsa i skór, więcej niż sposób ochrony przyrody czy miła forma relaksu – to
szacunek dla przyrodników i ich dokonań.” Jak zapewniają właściciele, podczas pobytu w „Domu
leśnika” przyroda nabiera dla turysty zupełnie innego znaczenia.
Wyróżnienie
Zdzisław Zieliński
Agroturystyka „Regina”
59-540 Świerzawa
Nowy Kościół, ul. Złotoryjska 10
tel. 75/712-42-03

Gospodarstwo agroturystyczne „Regina” Państwa Zielińskich funkcjonuje od 1998 r. w miejscowości
Nowy Kościół na Pogórzu Kaczawskim, gdzie w XVI w. znajdowało się centrum luteranizmu na Śląsku.
Turyści przyjeżdżają do gospodarstwa rolnego, w którym prowadzona jest produkcja roślinna i
zwierzęca. Właściciele hodują owce, które są niemałą atrakcją dla rodzin przyjeżdżających z dziećmi. Z
myślą o najmłodszych w obiekcie przygotowano plac zabaw z huśtawką i piaskownicą.
Państwo Zielińscy oddają do dyspozycji gości 5 pokoi gościnnych, wyposażonych w telewizory i dostęp
do internetu.
Gospodyni, słynąca z wyśmienitej kuchni raczy swoich gości smakowitymi potrawami. Posiłki
przyrządza na bazie domowych przetworów i produktów pochodzących z własnego ogrodu. Niejeden
turysta powrócił tutaj, specjalnie po to, aby po raz kolejny poczuć niepowtarzalny smaku bigosu z młodej
kapusty. Domowa atmosfera w gospodarstwie sprzyja wspólnemu grillowaniu i biesiadowaniu w cieple
płonącego ogniska.
Okolica obfituje w atrakcje turystyczne, dlatego gospodarze zachęcają gości do zwiedzania
terenów Pogórza. W Nowym Kościele warto zobaczyć ruiny XIII-wiecznego kościoła Najświętszej Marii

Panny, kościół Matki Boskiej Różańcowej oraz park i pozostałości fosy przy nieistniejącym już zamku
(zniszczonym po II Wojnie Światowej). Przez Nowy Kościół przechodzi „Szlak Wygasłych Wulkanów” i
płynie rzeka Kaczawa. W pobliżu wsi znajdują się najbardziej znane i jedne z największych w Polsce złóż
agatów, niestety nielegalnie wydobywanych przez kolekcjonerów. Kamienie te były wykorzystywane
jako materiał zdobniczy ołtarzy, naczyń liturgicznych i insygniów biskupich. Dzisiaj w Polsce agaty
należą do jednych z najbardziej eleganckich kamieni szlachetnych.
Gospodarze współpracują z pobliskimi gospodarstwami oferującymi jazdę konną czy Motocross. Dlatego
dla osób chcących przeżyć dreszczyk emocji, obok pobytu w cichym zakątku wśród lasów ze wspólnymi
wycieczkami i grzybobraniami, właściciele organizują rozrywki we współpracy z zaprzyjaźnionymi
kwaterodawcami.

