
I miejsce 

ładysława Gil 

Dom chleba 

Radzimowice 10 

59-420 Bolków 

tel. 603256720 

 

  
 

Pani Władysława Gil od 2006 r. prowadzi gospodarstwo agroturystyczne pod nazwą Dom 

chleba. Nazwa gospodarstwa wiąże się z wypiekiem domowego, wiejskiego pieczywa na 

bazie mąki orkiszowej. Jak wszyscy wiemy orkisz to stara odmiana pszenicy, Pani 

Władysława uprawia ja na powierzchni 7 ha.  

Ponadto gospodyni oferuje swoim gościom całodzienne wyżywienie, a posiłki sporządza 

głównie z produktów pochodzących z gospodarstwa, między innymi z kaszy orkiszowej, z 

dodatkiem ziół uprawianych w przydomowym ogródku. Specjalnością Pani Władysławy jest 

wyśmienity jabłecznik.  

Doskonała domowa kuchnia to nie jedyny atut tego gospodarstwa.  

Właścicielka organizuje dla swoich gości ciekawe wycieczki rowerowe i piesze po 

przepięknej okolicy, organizuje szkolenia z ekologii w związku z realizowanym w 

gospodarstwie programem rolnośrodowiskowym. Ponadto urządza warsztaty z 

rękodzielnictwa, suszy uprawiane przez siebie zioła i w formie pamiątki wręcza je swoim 

gościom. Z pewnością turyści przyprawiając swoje dania aromatycznymi ziołami doskonale 

pamiętają o miłych wrażeniach wywiezionych z wakacji. A pobudzone zmysły powodują, iż 

pragną powracać w to szczególne miejsce.  

W gospodarstwie znajduje się 5 pokoi gościnnych z 9 miejscami noclegowymi, z osobnymi 

łazienkami. Dodatkowo do dyspozycji gości są 2 kuchnie oraz wspólna jadalnia, gdzie 

wszyscy goście mogą się poznać i podzielić wrażeniami. Z myślą o integracji turystów 

gospodyni organizuje liczne imprezy okolicznościowe i grillowanie. 

Pani Władysława ma zamiar rozwijać swoją działalność i w najbliższym czasie zamierza 

wybudować „dom ziarna”, w którym będzie przechowywany i przetwarzany orkisz. A cykl 

przerobu ziarna do gotowych produktów zostanie przedstawiony turystom w formie 

programów edukacyjnych.  

Warto więc zawitać w progach Pani Wiesławy, zapraszam serdecznie. 

 

II miejsce 

Norbert Podwiński 

Farma 69 

58-512 Kopaniec 69 A 

tel. 75/7541433 



  
 

Pan Norbert Podwiński od 8 lat prowadzi gospodarstwo agro-eko-turystyczne w oparciu o 75 

ha gospodarstwo rolne, z czego 4 ha to lasy.  Obiekt dysponuje 5 pokojami gościnnymi dla 18 

turystów.  

Gospodarstwo położone jest w pięknej okolicy, na północnym stoku Grzbietu Kamienickiego 

w Górach Izerskich, gdzie w lasach i na polach ciągną się kilometry kamiennych wałów 

nieznanego wieku i pochodzenia. Te piękne widoki goście mogą podziwiać wypoczywając w 

licznych kącikach relaksacyjnych urządzonych przez gospodarza.  

Na terenie obiektu jest także labirynt z choinek , a dla dzieci świetnie zorganizowane miejsce 

zabaw – małpi gaj. 

Dla zwolenników aktywnego wypoczynku i amatorów białego szaleństwa gospodarz na 

swoim terenie urządził doskonałą atrakcję – jest to wyciąg orczykowy. Więc sezon 

turystyczny trwa tutaj przez cały rok.  

Turyści przyjeżdżając do Farmy 69 mogą więc do woli zjeżdżać na nartach, ale jest jeszcze 

inne, szczególna atrakcja. Która sprawia że na czas pobytu turyści przenoszą się do dawnych, 

średniowiecznych czasów. Na terenie obiektu jest bowiem tzw. Osada Kopaniec, czyli replika 

średniowiecznej osady x XIII w. Posłuchajcie Państow jak w swoich folderach pisze Pan 

Norbert: 

W XIII wieku porośnięte puszczą Góry Izerskie były miejscem tajemniczym – wyzwaniem... 

Grupy pionierów zmagały się tutaj z siłami przyrody, zdani na siebie i własne umiejętności, 

wydobywali złoto, szlachetne kamienie, zakładali huty szkła ale też żyli szczęśliwie ... 

I takie dawne, szczęśliwe życie codzienne i dawną architekturę zagrodową możemy poznać 

właśnie tutaj.  

Ponadto gospodarz organizuje spektakle teatralne, pokazy średniowiecznych rzemiosł, 

zabawy plenerowe z muzyką i tańcami oraz urządza harce i sprawności plebejskie. W osadzie 

funkcjonuje również karczma serwujaca średniowieczne jadło.  

Zapewniam, że nikt stąd głodny ani znudzony nie odjedzie. Pobyt w tym gospodarstwie to na 

pewno niezapomniana przygoda. Bo jak mówi gospodarz – Przekraczając bramę Osady 

przekroczysz próg XIII wieku. Czeka Cię pasjonująca podróż w czasie!  

 

 

III miejsce 

Krystyna Stawiarka 

Stawy pod Trójgarbem 

58-379 Czarny Bór 

Witków 47 

tel. 74/8803151 



 
 

Gospodarstwo agroturystyczne Pani Krystyny Stawiarskiej położone jest w Górach 

Wałbrzyskich w Masywie Trójgarbu, stąd nazwa gospodarstwa „Stawy pod Trójgarbem”.  Do 

dyspozycji turystów gospodyni przygotowała 3 4-osobowe pokoje gościnne. A turyści mogą 

korzystać z aneksu jadalnego bądź z wyżywienia przygotowywanego przez Panią Krystynę, 

która przyrządza posiłki na bazie produktów pochodzących z własnego gospodarstwa i stąd 

ich wyjątkowy smak. A w połączeniu z doskonałymi umiejętnościami kulinarnymi powoduje, 

że żaden turysta nie jest w stanie oprzeć się tym domowym specjałom. 

Główną atrakcją, choć nie jedyną w gospodarstwie jest koń i bryczka, dzięki którym latem 

turyści mogą korzystać z przejażdżek podziwiając malowniczą okolicę, a w zimie brać udział 

w prawdziwych kuligach z pochodniami. Ponadto w gospodarstwie turyści mogą pograć w 

bilarda czy pogrillować w znajdującym się na zewnątrz domku dla gości. Mogą także 

skorzystać ze świetnych okolicznym tras rowerowych i szlaków turystycznych – gospodyni 

użycza swoim gościom rowery, a zimowa porą sanki oraz narty biegowe.  

Ale to jeszcze nie wszystko, na terenie gospodarstwa znajdują się 3 stawy rybne o łącznej 

powierzchni 1 ha, goście Pani Krystyny mogą w nich powędkować i złowić karpie oraz 

pstrągi. Gospodyni chętnie zaprasza swoich gości na zbieranie bogactw runa leśnego – 

grzybów, malin, jeżyn czy jagód, sama suszy jagody oraz grzyby.  

Pani Krystyna świetnie zna swój Region i chętnie udziela wyczerpujących informacji z 

zakresie tras turystycznych i okolicznych zabytków takich jak. Bazylika w Krzeszowie, 

Zamek Ksiąz, Palmiarni i wiele innych. 

Po dniu pełnym wrażeń turyści mogą wypocząć w altanie, a w cieplejsze dni popływać w 

przydomowym basenie.  

Ciepło i urok osobisty właścicielki czyni pobyt i wypoczynek w tym gospodarstwie udanym i 

wyjątkowym.  

 

Wyróżnienie 

Anna i Paweł Mazurkiewicz 

W zieleni 

57-320 Chocieszów 679 

tel. 74/8691042 

 



  
 

Anna i Paweł Mazurkiewicz z Chocieszowa od trzech lat prowadzą gospodarstwo 

agroturystyczne w oparciu o 5 ha gospodasrtwo rolne. Gospodarstwo nosi nazwę „W zieleni”.  

i najwidoczniej nazwa ta była skrupulatnie przemyślana, ponieważ osobiście byłam w tym 

gospodarstwie i muszę powiedzieć że zielony dom świetnie wkomponował się w malowniczą 

okolicę. Wśród zielonych łąk i lasów wygląda niemalże jak naturalny element krajobrazu 

podnóża Gór Stołowych. Leży na trasie pomiędzy Polanicą Zdrój a Wambierzycami. 

 

Dom jest przepiękny, a co najciekawsze Pan Paweł wraz ze swoim tatą wybudowali i 

urządzili go sami. Jedynie dach położyła prywatna firma.   

Wnętrze domu doskonale odzwierciedla artystyczną duszę właścicieli. Zdobią go obrazy i 

ścienne malowidła autorstwa Pana Mazurkiewicza. Pomieszczenia posiadają oryginalny styl, 

a jednocześnie są bardzo funkcjonalne. Poza 5 pokojami gościnnymi turyści mają do 

dyspozycji aneks kuchenny. 2 pokoje posiadają osobna łazienkę. Przed budynkiem znajduje 

się miejsce postojowe oraz przytulnie urządzony kącik wypoczynkowy.  Jest również grill i 

plac zabaw dla dzieci.  

Obiekt jest przystosowany do przyjmowania rodzin z małymi dziećmi, co widzimy na 

zdjęciu. W jednym z pokoi znajduje się łóżeczko.  

Dom w zieleni oferuje łącznie 15 miejsc noclegowych.  

W związku z ciągłym zainteresowaniem ofertą Państwa Mazurkiewiczów gospodarze 

zamierzają stale inwestować w swój obiekt rozwijając swoją działalność. Planują skorzystać z 

dofinansowania unijnego w ramach działania Róznicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej PROW-u 2007-2013 i przystosować gospodarstwo do przyjmowania większej 

ilości turystów. Którzy chętnie przyjeżdżają do tego przepięknego zakątka Gór Stołowych. 

Większość turystów dowiaduje się o tym miejscu drogą pantoflową, przyjeżdżają na wakacje, 

a dzięki wspaniałym wspomnieniom wywiezionym z domu w zieleni powracają tutaj 

ponownie, inni trafiają przypadkiem dzięki wizytówkom i folderom wydanym przez 

gospodarzy oraz reklamie w Internecie. 

Bez względu na to, w jaki sposób turyści dowiadują się o ofercie, ich pobyt zawsze jest 

udany. A wpływa na to nie tylko przepiękna okolica i dom, ale również miła, domowa 

atmosfera i gościnność właścicieli.  

 


