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Z poważaniem

Stanisław Longawa
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Chwalmy Dolny Śląsk!

Składam na Państwa ręce publikację, w któ-
rej mam przyjemność zaprezentować „Najlepsze  
gospodarstwo agroturystyczne 2010”.

Agroturystyka w Polsce przechodzi obecnie 
dynamiczny rozwój i stanowi korzystne uzupeł-
nienie dochodów szczególnie w niewielkich go-
spodarstwach rolnych.  Działania pozarolnicze 
stwarzają możliwość zagospodarowania płodów 
rolnych poprzez sprzedaż żywności produkowanej 
w gospodarstwie lub w jego sąsiedztwie. Wypo-
czynek na wsi, połączony z ciekawym programem 
rekreacyjnym, jest z roku na rok coraz bardziej  
modny. W latach dziewięćdziesiątych, na Dolnym 
Śląsku funkcjonowało zaledwie 30 gospodarstw 
agroturystycznych, dziś jest już ich ponad 600,  

w tym 55 gospodarzy prowadzi gospodarstwa ekologiczne. Największy rozwój 
agroturystyki w regionie dolnośląskim można zaobserwować na terenach ty-
powo górskich. Sezon turystyczny trwa tam cały rok. Oczywiście czynnikiem  
decydującym o powodzeniu sezonu są warunki atmosferyczne.

Celem konkursu na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 2010”, zre-
alizowanego w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na lata 2010–2011 jest promocja dolnośląskiej wsi, jako atrakcyjnego miej-
sca wypoczynku. Możliwość współzawodnictwa wpływa również pozytywnie 
na podnoszenie standardu świadczonych usług w zakresie turystyki wiejskiej 
naszego regionu. 

Gratuluję zwycięzcom i życzę wytrwałości oraz sukcesów gospodarzom, 
którzy w tym roku nie zostali wyróżnieni.  



54 Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 2010Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 2010

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
      ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
      ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

www.umwd.dolnyslask.pl

Agroturystyka stanowi formę wypo-
czynku, która cieszy się coraz większym za-
interesowaniem wśród mieszkańców miast 
nie tylko na Dolnym Śląsku i w Polsce, ale 
całej Europie. Na jej rozwój wpływ mają 
walory przyrodnicze, krajobrazowe, histo-
ryczne i kulturowe, których na Dolnym Ślą-
sku nie brakuje. 

Atutem naszego regionu sprzyjającym 
rozwojowi agroturystyki są także konku-
rencyjne ceny pobytu w gospodarstwach 
agroturystycznych, w porównaniu do cen 
w typowych obiektach hotelarskich. Nie bez 
znaczenia dla atrakcyjności naszego regionu 
jest to, że leży on na skrzyżowaniu ważnych 
szlaków handlowych, które od zarania wie-
ków stymulowały jego rozwój. Ponadtysiąc-
letnia historia regionu przeplatana panowa-
niem wielu narodów zdecydowała o tym, 
że dziś Dolny Śląsk jest tyglem kultur, oby-
czajów i pomostem łączącym dziedzictwo 
intelektualne wielonarodowej tradycji euro-
pejskiej. Na rozwój agroturystyki tego 3 mi-

lionowego regionu o powierzchni 18 870 km2 

korzystnie wpływa także krajowe ustawo-
dawstwo. Wprowadziło ono ulgi podatkowe 
dla rolników, którzy spełniają następujące 
warunki:
•   posiadają co najmniej 1 ha gruntów 

rolnych, 
•   wynajmują pokoje gościnne w swoich do-

mach, należących do gospodarstwa rolne-
go na terenie wiejskim,

•   wynajmują nie więcej niż pięć pokoi 
gościnnych,

•   przyjmują jedynie osoby wypoczywające 
(turystów),

•  sprzedają posiłki domowe turystom 
przebywającym na kwaterze.

Ulgi te, przy spełnieniu powyższych wa-
runków, zwalniają z obowiązku rejestrowa-
nia działalności gospodarczej, opłacania po-
datku dochodowego oraz opłacania wyższej 
stawki podatku od nieruchomości.

Istotną formą promocji działań w za-
kresie agroturystyki jest organizowany co 
roku w ramach Planu działania Krajowej 

XVI edycja wojewódzkiego konkursu
„Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 2010”

Sieci Obszarów Wiejskich w wojewódz-
twie dolnośląskim konkurs na „Najlepsze 
gospodarstwo agroturystyczne”. Jego re-
alizacja przebiega przy współpracy Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolno-
śląskiego i Dolnośląskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego we Wrocławiu. Konkurs 
ma na celu zidentyfikowanie najlepszych 
rozwiązań i praktyk w dziedzinie agrotu-
rystyki, wypromowanie ich i zaszczepienie 
idei krzewienia usług agroturystycznych 
u kolejnych rolników, którzy zainspirowani 
działalnością innych kwaterodawców, po-

dejmą decyzję o rozpoczęciu działalności 
agroturystycznej.

Konkurs ma na celu w szczególności:
•  wskazanie agroturystyki jako komple-

mentarnej działalności w gospodarstwie 
rolnym przynoszącej dodatkowy dochód, 

•  promocję i reklamę gospodarstw agrotu-
rystycznych,

•  podniesienie standardu świadczonych 
usług w zakresie turystyki wiejskiej,

•  promocję wsi dolnośląskiej jako atrakcyj-
nego miejsca wypoczynku.
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Gospodarstwa uczestniczące w konkur-
sie były oceniane w oparciu o następujące 
kryteria:
•  urządzenie i funkcjonowanie gospodar-

stwa rolnego (wrażenie ogólne, stan po-
rządkowy, wydzielenie części mieszkalnej, 
wypoczynkowej i gospodarczo-produk-
cyjnej, 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: środowi-
sko – człowiek (szambo, przydomowa oczysz- 
czalnia, segregacja i utylizacja odpadów, 
kompostowanie odpadów roślinnych),

•  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.

I miejsce

Gospodarstwo agroturystyczne 
„Villa Greta – Magia tradycji...” 
Dobków 59, 59-540 Świerzawa, 
tel 75 713 44 53, 509 745 59

Gospodarstwo agroturystyczne „Vil-
la Greta – Magia tradycji...”, należące 
do Eweliny i Krzysztofa Rozpędowskich leży 
u podnóża Gór Kaczawskich, na obrzeżach 
Parku Krajobrazowego „Chełmy” w miej-
scowości Dobków. Dom gospodarzy po-
chodzi z 1976 r. i został odrestaurowany 
z zachowaniem elementów chrakterystycz-
nych dla sudeckiej architektury.

W gospodarstwie rolnym uprawiane są 
zboża, rzepak ozimy, ziemniaki oraz warzy-

wa i owoce, a w ponad hektarowym sadzie 
rosną stare, ekstensywne odmiany drzew 
owocowych. To głównie z tych produktów 
przygotowywane są posiłki dla przyjeżdża-
jących 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 odna-
leźć takie potrawy, jak kopytka z jarmużem 
czy karp duszony z grzybami. Receptury 
są przechowywane w rodzinie od kilku 
pokoleń. Ponadto, wychodząc naprzeciw 
potrzebom żywieniowym gości, Państwo 
Rozpędowscy na życzenie gotują posiłki 
wegetariańskie, bezglutenowe czy bezna-
białowe. Dzięki wybornej kuchni zyskali 
stałych odbiorców.

Laureaci konkursu 
na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 2010”
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W gospodarstwie działa sklepik produk-
tu lokalnego, gdzie turyści mogą kupić wy-
roby lokalnych rzemieślników: dzieła z gliny, 
skały, minerały, ale i miody pitne oraz miód 
z pasiek i warsztatów współpracujących 
z Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie. 

Jak mówią właściciele – „nie można być 
specjalistą od wszystkiego”, dlatego swoją 
ofertę turystyczną tworzą współpracując 
z innymi usługodawcami. Na życzenie gości 
sprowadzają zaprzyjaźnionego masażystę, 
urządzają warsztaty ceramiczne, organizu-
ją jazdę konno w pobliskim gospodarstwie 
„Agrohipika” w Nowym Kościele (15 km), 
bądź proponują korzystanie z usług spa 
w gospodarstwie „Country SPA” w Starej Ka-
mienicy (5 km).

W gospodarstwie turyści mogą wypoży-
czyć rowery trekkingowe i dziecięce, foteliki 
rowerowe dla dziecka oraz kaski i komplety 
map, potrzebnych do poruszania się po oko-
licy. Gospodarstwo gości często miłośników 
geoturystyki, którym właściciele wraz z za-
przyjaźnionymi przewodnikami pokazują, 
jak szukać minerałów i skał. We współpracy 
z klubem Obieżyświat z Krakowa gospodarze 
zamierzają organizować „weekendy podróż-
nika”, podczas których w czasie wieczorów 
tematycznych będą zapraszani znani po-
dróżnicy, którzy opowiedzą o interesujących 
zakątkach świata.

Ponadto planują rozbudowę placu za-
baw i wzbogacenie go o dodatkowe elemen-
ty parku linowego.
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II miejsce

Gospodarstwo agroturystyczne 
„Arkadia” Grzmiąca,  
ul. Wiejska 58, 58-340 Głuszyca,  
tel. 74 880 87 16, 608 129 310

Gospodarstwo agroturystyczne „Ar-
kadia” Moniki i Wojciecha Niedziółków to 
stary budynek z połowy XIX w. pieczołowi-
cie odrestaurowany, z zachowaniem detali 
architektonicznych, położony w miejscowo-
ści Grzmiąca, w kotlinie pomiędzy Górami 
Sowimi a Wałbrzyskimi. Cały obiekt jest 
estetycznie zagospodarowany. Gospodarze 
przygotowali pokoje gościnne z łazienkami 
i dostępem do aneksu kuchennego.

Gospodyni podejmuje gości doskonały-
mi, domowymi posiłkami, które przyrządza 
w oparciu o produkty z własnego gospodar-
stwa, takie jak nabiał, drób, warzywa, bara-
nina i kozina. Wśród kulinarnych specjałów 
można odnaleźć polskie, tradycyjne dania, 

jednak na życzenie turystów znajdą się także 
potrawy kuchni śródziemnomorskiej (wło-
skiej czy francuskiej). Na terenie gospodar-
stwa znajduje się 10-arowa winnica, w której 
rośnie aż 20 odmian winorośli. Z jej owoców 
powstaje wyśmienite wino. Dzięki specjalnie 
przygotowanej jadalni z kominkiem, goście 
mogą wspólnie delektować się bukietem 
smaków win serwowanych przez gospodarza.

Turyści mogą wypocząć w specjalnie 
urządzonym saloniku wypoczynkowym, albo 
odprężyć się i zregenerować siły w saunie. 
Na aktywnych natomiast czeka mini fitness 
bądź rowery. Zimową porą gospodarze urzą-
dzają kuligi, zapraszają też na łyżwy i narty 
„biegówki”. Niemałą atrakcją jest lądowisko 

paralotniarzy, znajdujące się na terenie go-
spodarstwa. Jednak to nie wszystko – go-
spodyni organizuje niezapomniane warszta-
ty wypieku przepysznych ciasteczek. W tym 
czasie dzieci przyjeżdżające do „Arkadii” 
mogą przyłączyć się do wspólnych zabaw 
z dziećmi gospodarzy.
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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 początku 
XIX w. znajdują się obszerne pokoje z łazien-
kami. Goście mogą się relaksować w specjal-
nie przygotowanych kącikach wypoczynko-
wych, na tarasach z ławkami i huśtawkami 
oraz w salonie z kominkiem. Latem turyści 
pływają w przydomowym basenie, a ama-
torzy wędkowania korzystają z łowiska przy 
gospodarstwie.

Gospodarstwo agroturystyczne funk-
cjonuje w oparciu o czynne gospodarstwo 

rolne, w którym prowadzona jest produkcja 
roślinna i zwierzęca. Turyści, jeśli chcą, są 
angażowani do prac gospodarskich, mogą 
skorzystać z nauki dojenia krów lub uzyskać 
porady z zakresu uprawiania roślin ozdob-
nych i warzywnych.

Gospodyni chętnie służy radą i pomocą 
w kwestii organizacji wycieczek po okolicy 
pomagając w planowaniu interesujących 
wypadów krajoznawczych. Zimą chętnie 
daje lekcje jazdy na nartach.

Wyróżnienie

Gospodarstwo agroturystyczne  
„Chata Morgana”, Jastrowiec 15,  
59-420 Bolków, tel. 75 745 02 00

„Chata Morgana” to gospodarstwa 
agroturystyczne Izabeli i Dariusza Chajutin 
z Jastrowca. Miejscowość znajduje się na Po-
górzu Kaczawskim. „Chata Morgana” jest sta-
rym budynkiem, wybudowanym w połowie 
XIX w., który gospodarze odnowili, zachowu-
jąc jego rustykalny charakter. Pokoje gościnne 
są urządzone w sposób odpowiadający stylo-
wi obiektu. Znajdują się w nich drewniane 
belki, cegły i kamienie, stare lub stylizowane 
meble i ręcznie szydełkowane obrusy. 

Dom otacza ogródek kwiatowy, znako-
micie współgrający ze starym stylem budyn-
ku. Całości dodają uroku drzewka owocowe, 
w tym stara, przedwojenna jabłonka – szara 
reneta. W części wypoczynkowej zostało wy-
dzielone boisko do gry w siatkówkę i piłkę noż-
ną. Latem turyści mogą popływać w basenie.

Państwo Chajutin z przyjemnością go-
tują dla gości. Wykorzystują w tym celu 
aromatyczne zioła i warzywa z przydomo-
wego ogródka. Pozostałe produkty: masło, 
ser, mleko czy jajka kupują od sąsiada zza 
miedzy. Specjalnością kuchni jest kule-
biak z nadzieniem grzybowym, podawany 
z czerwonym barszczem. Serwowane są 
również potrawy z dodatkiem kwiatów na-
sturcji, nagietka czy ogórecznika. Szef kuch-
ni szczególnie poleca kwiat dyni w cieście. 
Jak mówią właściciele, poza „byczeniem 
się pod gruszą”, oferują turystom wspólne 
przemierzanie pobliskich tras turystycz-
nych, w zależności od zainteresowań. Jest 
tu np. szlak wygasłych wulkanów, tkaczy 
śląskich czy górskie trasy. Ponadto, jako 
zawodowi ceramicy, właściciele organizują 
warsztaty ceramiczne. Dla chcących na-
uczyć się języka obcego organizują week-
endy z angielskim, a dla wielbicieli muzyki 
– spotkania muzyczne pod nazwą „Jam ses-
sion”. Na życzenie gości urządzane są poka-
zy walk rycerskich.
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I miejsce

Gospodarstwo agroturystyczne 
„Alchemik”, Wolimierz 129,  
59-814 Wolimierz, tel. 608 093 899

„Alchemik” to gospodarstwo agrotury-
styczne Moniki Fijałkowskiej-Mokosy i To-
masza Mokosy z Wolimierza. Wioska leży 
u podnóża Gór Izerskich niedaleko Świerado-
wa-Zdroju. Nazwa wzięła się z poczynań daw-
nych alchemików szukających 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 go-
spodarstwie oraz wspaniałą kuchnię.

Do dyspozycji turystów są pokoje go-
ścinne urządzone w starym stylu „z duszą”. 
Dla małych dzieci gospodarze przygotowali 
bawialnię, a dla starszych dwie sale klu-
bowe z kominkiem, pianinem i biblioteką.  
Dla osób lubiących potańczyć zorganizo-
wano salę taneczno-koncertową z grillem  
oraz piecem chlebowym.

Właściciele angażują gości w prowadze-
nie domu. Ich pobyt jest oparty o kultywo-
wanie starych zwyczajów, co gościom koja-
rzy się z prawdziwą wiejskością, tak cenioną 
przez agroturystów. Goście chętnie uczest-
niczą w drobnych pracach domowych, jak 
koszenie trawy, plewienie, układanie drew-
na czy produkcja przetworów owocowych 
i warzywnych. Gospodyni uczy jak uprawiać 
rośliny ogrodowe i doniczkowe.

Menu w „Alchemiku” jest bogate, a sma-
ki przyrządzanych potraw niezapomniane. 
Możemy tutaj skosztować domowych pie-
rogów, żurku, zawijanych zrazów czy bura-
czanego carpaccio. Wielu turystów wraca 
po prostu po to, by dobrze zjeść. Właściciele 
zapewniają, że „aby przeżyć niezapomniany 
urlop, nie trzeba wyruszać w egzotyczną po-
dróż. Ba, nie trzeba nawet wstawać od sto-
łu. 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 pobli-
skie uzdrowiska.

II miejsce

Gospodarstwo agroturystyczne 
„Rajska Dolina”, Łączna,  
58-350 Mieroszów,  
tel. 74 845 87 56

Gospodarstwo agroturystyczne „Rajska 
dolina”, należące do Małgorzaty i Aleksan-
dra Nowaczyków znajduje się w miejsco-
wości Łączna. Wieś jest typową „ulicówką” 
skupioną wokół drogi lokalnej, biegnącej 
dnem podmokłej Doliny Czarciego Potoku 
między pasmami wzniesień. Pobyt w go-
spodarstwie agroturystycznym daje moż-
liwość obcowania z przyrodą tej urokliwej 
doliny. To gratka zarówno dla dzieci, jak 
i wytrawnych miłośników przyrody. Wła-
ściciele zapewniają, iż Łączna to miejsce, 
w którym można oderwać się od codzien-
ności. Rozległe przestrzenie, jakie otacza-
ją „Rajską Dolinę” sprawiają, że jest ona 
idealnym miejscem do nauki jazdy konnej 
oraz rekreacyjnych przejażdżek dla bar-
dziej wprawionych. Gospodarze oferują 
gościom przejażdżki bryczką, bądź „urlop 
w siodle”.

Jedną z głównych atrakcji gospodar-
stwa jest hodowla dzikich zwierząt, ni-
czym magnes przyciągająca turystów 
z odległych miejscowości Polski. Da-
niele, muflony, a nawet dziki żyją 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.

Laureaci konkursu 
na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 2009”
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Sztucznie łowisko w gospodarstwie to 
coś dla miłośników wędkowania. W zaciszu 
doliny, na łonie przyrody można zarzucić 
przynętę i podziwiać uroki tutejszego kra-
jobrazu. 

Właściciele organizują niezapo-
mniane ogniska i imprezy integracyjne. 
W tym celu wybudowali specjalne wiaty,  

palenisko i miejsce na ognisko, a w budynku  
salę kominkową.

Rajska Dolina jest usytuowana w Środ-
kowych Sudetach, dlatego może być bazą 
wypadową do pobliskiego klasztoru w Krze-
szowie, zamku w Książu, podziemi w Górach 
Sowich czy Skalnego Miasta w Adrspachu 
i Teplicach.

III miejsce

Gospodarstwo agroturystyczne  
„Dom leśnika”, Duninów 2,  
59-140 Chocianów,  
tel. 76 819 59 04, 606 106 573

Dom leśnika Państwa Oleksy, leżący 
pośród Borów Dolnośląskich w miejsco-

wości Duninów to strzał w dziesiątkę nie 
tylko na jesienny urlop. Oferta gospodarzy 
zaskakuje przez cały rok. Właściciel posiada 
uprawnienia przewodnika przyrodniczego 
oraz grzyboznawcy, zaprasza swoich gości 
na niezapomniane wędrówki.

Gospodarstwo zajmuje się hodowlą 
drobiu ozdobnego, jak kury, bażanty, kaczki, 
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indyki, perliczki i gołębie. W okolicy można 
podziwiać czarne stawy, Przemkowski Park 
Krajobrazowy, wrzosowiska czy Zespół Pała-
cowy w Chocianowie.

Gospodarze dają gościom możliwość 
zorganizowania atrakcyjnego wypoczynku 
oferując:
•  grzybobranie, suszenie i przetwarzanie  

bogactw runa leśnego,
• wędkowanie w pobliskich stawach,
•  podziwianie piękna chocianowskich la-

sów i tutejszych „perełek” przyrodniczych 
podczas pieszych i rowerowych wycieczek  
pod okiem zawodowego przyrodnika,

• wspólne biesiadowanie.
Do dyspozycji turystów gospodarze prze-

znaczają 5 pokoi gościnnych, salon komin-

kowy dla biesiadników oraz miejsce wypo-
czynkowe z ogniskiem i piecem chlebowym. 
W ogrodzie otoczonym lasami, turyści mogą 
do woli wypoczywać, rozkoszując się śpie-
wem ptaków i bukietem zapachów leśnych.

W gospodarstwie znajduje się Ekomu-
zeum Łowiectwa oraz kolekcja starych ze-
garów. Jak mówią gospodarze: „Tradycja, 
obyczaje, zwyczaje łowieckie to dowód, 
że polowania przed wiekami i dziś to wię-
cej 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” przy-
roda nabiera dla turysty zupełnie innego  
znaczenia.

Wyróżnienie

Agroturystyka „Regina”, 
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 gospodar-
stwa rolnego, w którym prowadzona 
jest produkcja roślinna i zwierzęca. Wła-
ściciele hodują owce, będące atrakcją 
dla rodzin przyjeżdżających z dziećmi. Z my-
ślą o najmłodszych, w obiekcie przygotowano 
plac zabaw z huśtawką i piaskownicą.

Państwo Zielińscy oddają do dyspozy-
cji gości 5 pokoi gościnnych, wyposażonych 
w telewizory i dostęp do internetu. Gospody-
ni, słynąca z wyśmienitej kuchni raczy swoich 
gości smakowitymi potrawami. Posiłki przy-
rządza na bazie domowych przetworów i pro-
duktów pochodzących z własnego ogrodu. 
Niejeden turysta powrócił tutaj, specjalnie po 
to, aby po raz kolejny poczuć niepowtarzal-
ny smaku bigosu z młodej kapusty. Domowa 
atmosfera w gospodarstwie sprzyja wspól-
nemu grillowaniu i biesiadowaniu w cieple 
płonącego ogniska.

Okolica obfituje w atrakcje turystyczne, 
dlatego gospodarze zachęcają gości do zwie-
dzania Pogórza. W Nowym Kościele warto 
zobaczyć ruiny XIII-wiecznego kościoła Naj-
świętszej Marii Panny, kościół Matki Boskiej 
Różańcowej oraz park i pozostałości fosy przy 
nieistniejącym już zamku (zniszczonym po II 
Wojnie Światowej). Przez Nowy Kościół prze-
chodzi „Szlak Wygasłych Wulkanów” i pły-
nie rzeka Kaczawa. W pobliżu wsi znajdują 
się najbardziej znane i jedne z największych 
w Polsce złóż agatów, niestety nielegalnie 
wydobywanych przez kolekcjonerów. Kamie-
nie te były wykorzystywane, jako materiał 
zdobniczy ołtarzy, naczyń liturgicznych i insy-
gniów 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 prze-
żyć dreszczyk emocji, obok pobytu w cichym 
zakątku wśród lasów, ze wspólnymi wyciecz-
kami i grzybobraniami, właściciele organizują 
rozrywki we współpracy z zaprzyjaźnionymi 
kwaterodawcami.
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Dolny Śląsk jest terytorium naj-
bardziej urozmaiconym w Polsce 
pod względem budowy geologicznej, 
odznaczającym się największą różno-
rodnością bogactw mineralnych.

Na Dolnym Śląsku znajdują się charak-
terystyczne ślady zlodowacenia w postaci 
kotłów, stawów, wałów morenowych i form 
zwietrzelinowych spiętrzeń skalnych. Kotlinę 
Jeleniogórską od wschodu ograniczają Ruda-
wy Janowickie (do 935 m n.p.m). W paśmie 
zachodnim Regionu wyróżniamy Góry Izer-
skie (1 127 m n.p.m.). Sąsiadują z nimi od 
wschodu Karkonosze (1 300-1 500 m n.p.m.) 
z okazałym szczytem Śnieżki (1 603 m n.p.m.). 
Natomiast od północy wznoszą się Góry Ka-
czawskie (do 724 m n.p.m). Dalej, ku wscho-
dowi 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 przedłużeniem są Góry Bardzkie – 
nieco niższe i pocięte wieloma dolinami.

Na zachodzie województwa znajdują 
się Góry Stołowe (do 919 m n.p.m). odzna-
czające się wielkim urozmaiceniem form 
skalnych, dalej Góry Orlickie (1 084 m) i By-
strzyckie (do 977 m). Znajdują się tu duże 
kompleksy leśne i liczne źródła wód mine-
ralnych. Do Sudetów Wschodnich zaliczana 
jest grupa Śnieżnika (1 425 m n.p.m.). Nieco 
niższe są wspaniale zalesione Góry Bialskie 
(1 125 m n.p.m.). Wzdłuż granicy państwo-

wej biegną Góry Złote (do 987 m n.p.m.), 
a w stronę Kłodzka niewysoka grupa Kro-
wiarki. Niemal cały ten obszar należy do do-
rzecza Odry i zlewiska Bałtyku. Część Ziemi 
Kłodzkiej i Gór Izerskich należy do dorzecza 
Łaby. W przeważającej większości dopły-
wy mają charakter rzek i potoków górskich 
lub spokojnych rzek nizinnych.

Poza wyjątkowym, naturalnym ukształ-
towaniem terenu, na obszarze wojewódz-
twa dolnośląskiego odnajdziemy wiele form 
stworzonych w wyniku działalności człowie-
ka. Są to między innymi kopalnie i odkrywko-
wa eksploatacja złóż naturalnych, sztuczne 
zbiorniki wodne oraz gospodarka rolnicza.

Klimat regionu jest zróżnicowany. Jego 
nizinna, północna część należy do najcieplej-
szych obszarów kraju. Lato jest tu długie i cie-
płe, zima krótka i łagodna. W południowej, 
górzystej części, w Sudetach klimat jest już 
znacznie ostrzejszy. 

Ze względu na unikatowość terenu Dol-
nego Śląska utworzono tu 15 wydzielonych 
obszarów chronionych. Są to: Karkonoski 
Park Narodowy, Park Narodowy Gór Sowich, 
Przemkowski Park Krajobrazowy, Park Krajo-
brazowy Dolina Baryczy, Park Krajobrazowy 
Dolina Jeziarzycy, Park Krajobrazowy Dolina 
Bobru, Park Krajobrazowy Chełmy, Park Kra-
jobrazowy Dolina Bystrzycy, Ślężański Park 
Krajobrazowy, Książański Park Krajobrazowy, 
Rudawski Park Krajobrazowy, Park Krajobra-
zowy Sudety Wałbrzyskie, Park Krajobrazowy 
Gór Sowich, Śnieżniki Park Krajobrazowy, 
Bory Dolnośląskie.

Dolny Śląsk dla turystów
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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 dotyczące za-
nieczyszczenia środowiska, przeludnienie, trud-
ności komunikacyjne, hałas, pośpiech i inne 
przypadłości kojarzące się z urbanizacją. Żyje 
się coraz szybciej i w coraz większym napięciu. 
Dlatego niektórzy mieszkańcy dużych miast 
wybierają wypoczynek na wsi, aby chociaż raz 
na chwilę uciec od miejskiego zgiełku i mieć 
możliwość obcowania z naturą.

Agroturystyka jest formą wypoczynku 
na terenach wiejskich, opartego o bazę noc-
legową oraz aktywność rekreacyjną związa-
ną z gospodarstwem rolnym i jego otocze-
niem przyrodniczym, produkcyjnym oraz 
usługowym. Jest doskonałą alternatywą 
spędzenia urlopu w typowej miejscowości 
wypoczynkowej. O unikalności i niepowta-
rzalności pobytu na wsi decyduje rytm życia 
gospodarstwa rolnego, wynikający z termi-
nów prac polowych, czy pór obrządku zwie-
rząt gospodarskich. Pobyt w gospodarstwie 
agroturystycznym kojarzy się z unikalnymi 
zapachami, dźwiękami i barwami. Miesz-
kańcom dużych miast agroturystyka kojarzy 
się zwykle z klasyczną wsią, zapachem siana, 
mlekiem prosto od krowy itp. Dodatkowym 
atutem wypoczynku w gospodarstwie agro-
turystycznym jest gościnność właścicieli oraz 
możliwość poznania historii wsi i zwyczajów 
rodziny, u której spędza się wolny czas.

Agroturystyka to forma turystyki stwa-
rzająca możliwość bliskiego kontaktu z przy-
rodą, poznania lokalnej kultury i zwyczajów, 
rzemiosła, korzystania ze zdrowej żywności, 
regionalnych dań itp.

Agroturyści zwykle wybierają wieś:
• o tradycyjnym wyglądzie,
• w której mieszkają głównie rolnicy,
• w której mieszkańcy żyją skromnie,
• w której ludzie dobrze się znają,
•  gdzie mieszkańcy wspólnie się bawią 

i świętują,
•  gdzie mieszkańcy pielęgnują dawne 

tradycje,
•  gdzie mieszkańcy działają wspólnie na rzecz 

środowiska,
•  w której rolnicy produkują dobrą, zdrową 

żywność.
Agroturystyka, jako jedna z form tury-

styki zaczęła się rozwijać na Dolnym Śląsku 
w latach 90–tych ubiegłego wieku. W woje-
wództwie dolnośląskim funkcjonowało wte-
dy zaledwie 30 gospodarstw agroturystycz-
nych, dziś jest ich już 603.

Wśród obiektów agroturystycznych 
znajdują się obiekty sezonowe i całoroczne. 
Najwięcej kwater agroturystycznych mieści 
się na terenach typowo górskich i podgór-
skich. Sezon turystyczny często trwa tam 
cały rok, jednak jego długość zależy od wa-
runków pogodowych.

Wiele interesujących miejsc, krajobra-
zów, źródeł wód mineralnych, uzdrowisk 
oraz cennych zabytków sprawia, że woje-
wództwo bywa porównywane z wojewódz-
twem małopolskim, które jest wiodącym 
regionem turystycznym w Polsce. Do uzna-
nych uzdrowisk należą: Świeradów, Cieplice 
Śląskie, Szczawno, Duszniki, Kudowa, Polani-
ca czy Lądek. Najlepsze warunki do uprawia-
nia sportów zimowych mają miejscowości 
górskie i pogórza o wiekowej tradycji, choć 
w ostatnich latach powstały ośrodki i inwe-
stycje turystyczne wzbogacające ofertę tak-
że i w mniej znanych miejscowościach.

Wiek XIX i początek XX to czas oży-
wionego ruchu turystycznego na Dolnym 
Śląsku. Powstawały wtedy kurorty, chęt-
nie odwiedzane przez zagranicznych gości 
poszukujących zdrowia i atrakcji, zgodnie 
ze środkowoeuropejskimi trendami i mo-
dami. To początki nowoczesnego ruchu 
turystyczno-wypoczynkowego. Z czasem 
turystyka stała się masowym zwyczajem 
i potrzebą społeczeństwa. Ten ożywiony 
ruch miał szczególne znaczenie zwłasz-
cza dla rozwoju regionów górskich, gdzie 

liche gleby i klimat nie zapewniały ludności 
wystarczających środków do egzystencji. 
W odpowiedzi na zapotrzebowanie gości, 
narodziło się także rzemiosło artystyczne 
i pamiątkarstwo, rozwinął się handel pro-
duktami lokalnymi pochodzącymi z go-
spodarstw rolnych. Zabudowania służące 
niegdyś do celów gospodarskich zaczęły 
pełnić funkcję schronisk i gospód. W wielu 
czynnych gospodarstwach organizowano 
letniska i zimowiska. Szlaki zmodernizowa-
no dla potrzeb masowego ruchu turystycz-
nego. Rozwinęła się przestrzeń społeczna 
o charakterze lokalnym (tzw. krajobraz 
kulturowy). Liczni przybysze: pisarze, po-
eci, malarze wzbogacali i promowali walory 
dolnośląskiego środowiska.

Bogata przeszłość historyczna i okres 
panowania kolejnych władców pozosta-
wił na Dolnym Śląsku wiele wspaniałych 
zabytków architektury, od zamków (Książ, 
Kliczków, Czocha), wielkich rezydencji 
i wspaniałych warowni, przez liczne kościo-
ły i klasztory fundowane sprowadzonym tu 
zakonom, do niepowtarzalnych zabytków 
kultury świeckiej oraz zabytków techniki 
i miejsc martyrologii (Rogoźnica).

Stolicą regionu jest Wrocław, który wraz 
z aglomeracją jest jednym z głównych cen-
trów turystycznych w Polsce. Miasto o ponad 
1000-letniej historii jest ośrodkiem nauki, 
kultury i gospodarki. Historyczna stolica wo-
jewództwa to także ważny ośrodek handlowy 
i duży węzeł komunikacyjny. Wrocław leży 
nad pięcioma rzekami (Odrą, Widawą, Ślężą, 
Bystrzycą i Oławą) i ma ponad 150 mostów.

Większość turystów poszukuje na wsi 
dolnośląskiej odmienności od swojego co-
dziennego życia. A Dolny Śląsk ma wiele 
do zaoferowania.
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Liczba gospodarstw 
agroturystycznych 
w poszczególnych regionach 
turystycznych Dolnego Śląska

Bory Dolnośląskie – 37
Góry i Pogórze Izerskie – 61
Karkonosze i Kotlina Jeleniogórska – 55
Góry i Pogórze Kaczawskie – 56
Rudawy Janowickie – 25
Góry Kamienne i Wałbrzyskie – 36
Góry Sowie – 59
Góry Stołowe – 65
Kotlina Kłodzka – 29
Góry Bystrzyckie – 25
Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie – 54

Góry Złote i Bardzkie – 32
Wzgórza Strzelińsko-Niemczańskie – 12
Masyw Ślęzy i Dolina Świdnicka – 13
Nizina Śląska i okolice Wrocławia – 9
Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy – 35

Agroturystyka na Dolnym Śląsku nie 
jest zjawiskiem nowym. Od lat istniały re-
jony, gdzie popularne było przyjmowanie 
gości z miasta w gospodarstwach rolnych, 
czyli tzw. „wczasy pod gruszą”. Dziś turysty-
ka wiejska i agroturystyka jest produktem 
poszukiwanym przez krajowych i zagranicz-
nych turystów. Do gospodarstw agrotury-
stycznych na Dolnym Śląsku przyjeżdża co 
roku około 150 tysięcy turystów. Są to głów-
nie goście z dużych aglomeracji miejskich, 

Lp. Powiat 2010
 1. Bolesławiecki 24

 2. Dzierżoniowski 17

 3. Głogowski 1

 4. Górowski 3

 5. Jaworski 14

 6. Jeleniogórski 98

 7. Kamiennogórski 33

 8. Kłodzki 193

 9. Legnicki 7

10. Lubański 26

11. Lubiński 1

12. Lwówecki 26

13. Milicki 17

14. Oleśnicki 8

15. Oławski 5

16. Polkowicki 2

17. Strzeliński 7

18. Średzki 0

19. Świdnicki 14

20. Trzebnicki 6

21. Wałbrzyski 53

22. Wołowski 4

23. Wrocławski 3
24. Ząbkowicki 23
25. Zgorzelecki 3

26. Złotoryjski 15

603
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takich jak Wrocław, Warszawa, Górny Śląsk 
czy Poznań. Wybierają oni krótsze, lecz częst-
sze wyjazdy. Ich przeciętny czas pobytu to 
3, 4 dni. Turyści zagraniczni stanowią około 
15% i są to głównie Niemcy, Holendrzy i Fran-
cuzi. Grupą najczęściej korzystającą z tej for-
my wypoczynku są rodziny z dziećmi.

Dolnośląskie gospodarstwa agrotury-
styczne oferują około 7 800 miejsc noclego-
wych i zajmują ważną pozycję w bazie tury-
stycznej Dolnego Śląska. Jedno gospodarstwo 
oferuje średnio 13 miejsc noclegowych.

Oferta agroturystyczna na Dolnym Ślą-
sku jest bogata. To już nie tylko nocleg czy 
wyżywienie, ale także obowiązek zaofero-
wania turyście dodatkowych atrakcji. Oferta 
powinna wychodzić poza poziom oczekiwań 
turysty i elastycznie reagować na potrzeby 

gości, w postaci możliwości rezerwacji po-
bytu, doradztwa i informacji oraz zawierać 
specjalne usługi np.:
• grillowanie,
•  warsztaty tematyczne, np. rzeźbiarskie, 

ceramiczne, wyrobu sera, wypieku chleba,
•  wędrówki piesze i rowerowe (dostęp 

do rowerów),
• zwiedzanie zabytków z gospodarzami,
• wędkowanie w przydomowym stawie,
• grzybobranie z właścicielami,
• przyjazd ze zwierzętami do gospodarstwa,
• grota solna,
• wspinaczka skałkowa,
• jazda konna,
• przejazdy bryczką,
• kuligi,
• imprezy, biesiady.

Właściciele gospodarstw agroturystycz-
nych, chcąc utrzymać się na rynku ciągle 
podnoszą standard i inwestują w rozwój 
swojej bazy. Co roku powiększa się po-
wierzchnia stawów rybnych, rośnie liczba 
gospodarstw oferujących naukę i rekreację 
konną. Gospodarze organizują biesiady, wy-
piekają własny chleb, przygotowują trady-
cyjne przetwory i potrawy. Przygotowują też 
programy edukacyjne, które są kierowane 
do dzieci i dorosłych. W ramach tych działań 
w gospodarstwach organizuje się warsztaty 
rękodzielnicze, ceramiczne, zielarskie, lekcje 
w przyrodzie, w pasiece czy prowadzi się 
edukację ekologiczną.

Rozwojowi agroturystyki 
służą następujące przesłanki:
•  moda na wypoczynek 

w gospodarstwie rolnym,

•  doskonałe warunki przyrodniczo-krajo-
znawcze, uzdrowiskowe, kulturowe i hi-
storyczne,

•  zapotrzebowanie na zdrowy, ekologiczny 
sposób żywienia i wypoczynku,

• całoroczny sezon,
• wolne zasoby mieszkaniowe na wsi,
•  konkurencyjność cen w porównaniu 

do turystyki masowej,
•  wzrost aktywności gospodarczej ludności 

wiejskiej,
•  wzrost świadomości społeczeństwa 

do podejmowania działań pozarolniczych, 
w celu uzyskania dodatkowych źródeł do-
chodu,

•  pozytywne postrzeganie przez władze sa-
morządowe agroturystyki jako istotnego 
elementu wielofunkcyjnego rozwoju wsi,

•  możliwości pozyskiwania środków finan-
sowych na rozwój agroturystyki i turystyki 
wiejskiej.
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Zwiększająca się liczba gospodarstw 
agroturystycznych na Dolnym Śląsku jest 
wynikiem intensywnej pracy doradców 
Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego we Wrocławiu, jak również dobrze 
rozwiniętej współpracy między kwatero-
dawcami oraz między stowarzyszeniami 
agroturystycznymi a władzami samorządo-

Stowarzyszenia agroturystyczne
wymi. Gospodarstwa agroturystyczne czę-
sto wspólnie promują swoja ofertę i przy-
gotowują atrakcje turystyczne w ramach 
funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska 
14 stowarzyszeń agroturystycznych. Zrze-
szają one ponad 50% właścicieli wszystkich 
gospodarstw agroturystycznych z terenu 
województwa.

Wykaz stowarzyszeń agroturystycznych
funkcjonujących na Dolnym Śląsku

Wrocławskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
55–120 Oborniki Śląskie, ul. Dąbrowskiego 11
tel. 796 293 303, 696 099 664
e-mail: adastar@wp.pl
www.wroclawskie.agroturystyka.pl
Prezes: Adam Stock

Sudeckie Towarzystwo Turystyki Wiejskiej
58–580 Szklarska Poręba, ul. Wolności 19
tel. 603 356 844
e-mail: sttw@agrosudety.pl
www.agrosudety.pl
Prezes: Barbara Głębocka

Sudeckie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej „Zdroje”
57–343 Lewin Kłodzki, Jarków 9
tel. 748 698 969, 601 633 487
e-mail: zdroje@sudety.info.pl
Prezes: Anna Lech

Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej w Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy”
56–300 Milicz, Rynek 20
tel. 71 384 62 55, 785 931 360
e-mail: krystyna-krolik1@wp.pl
Prezes: Krystyna Królik

Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Mysłakowice 
Promocji Regionu Agroturystyki
58–533 Mysłakowice, ul. Szkolna 5
tel. 604 598 825
Prezes: Irena Trelka

Stowarzyszenie Kwaterodawców Gór Sowich
58–320 Walim, ul. Wiejska 21
tel. 74 845 72 31
www.gorysowie.agro.pl
Prezes: Halina Jaskóła-Miernik

Stowarzyszenie Agroturystyka Szansą Rozwoju Regionu
59–140 Chocianów, Duninów 2
tel. 606 106 573
e-mail: dom.lesnika@interia.pl
Prezes: Michał Porucznik
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Dzięki wspólnym działaniom obniża się 
koszty związane z promocją i reklamą. Wła-
ściciele zrzeszonych obiektów niejednokrot-
nie uzupełniają się w oferowanych swoim 

gościom usługach w zakresie np.: rekreacji 
konnej, wypożyczania sprzętu sportowego, 
rowerów czy przewodnictwa w wycieczkach 
pieszych i wyjazdowych.

Stowarzyszenie Agroturystyczne Gór Stołowych
57–320 Polanica Zdrój, ul. Sportowa
tel. 74 868 28 17
e-mail: ulatowska_ela@wp.pl
Prezes: Elżbieta Ulatowska

Stowarzyszenie Agroturystyczne Gór Kaczawskich
59–524 Pielgrzymka, Wojcieszyn 80
tel. 76 747 21 35
www.gorykaczawskie.pl
e-mail: rancho@blackostrich.eu
Prezes: Jacek Barciszewski

Rudawskie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej
58–520 Janowice Wielkie, ul. Trzcińska 71
tel. 75 751 52 47
Prezes: Romuald Fabiański

Stowarzyszenie Ziemi Strzelińskiej „Paktis”
57–100 Strzelin, Gębczyce 28 f
tel. 71 392 90 18
e-mail: nietoperek@onet.pl
Prezes: Małgorzata Wójcik

Stowarzyszenie ECEAT-POLAND – Europejskie Centrum
dla Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki Oddział w Polsce
58–420 Lubawka, Bukówka 71
tel. 603 543 961
e-mail: info@poland.eceat.org
www.poland.eceat.org
Prezes: Barbara Jochymek

Stowarzyszenie „Duch Gór” Partnerstwo
58–533 Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 29
tel. 75 644 21 65
e-mail: sekretariat@duchgor.org
www.duchgor.org
Prezes: Dorota Goetz

Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika
57–550 Stronie Śląskie, Bielice 5a
tel. 74 814 27 20
e-mail: bielice@poczta.onet.pl
www.sudety.info.pl/agroturystyka
Prezes: Anna Sobańska-Maj
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