Konkurs Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato” 2017
Od wielu lat Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
podejmuje działania na rzecz rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej, m.in. poprzez
organizację konkursu Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato”.
Celem konkursu było wyłonienie najlepszego gospodarstwa agroturystycznego
i turystycznego w województwie zachodniopomorskim oraz promocja i prezentacja obiektów
turystyki wiejskiej.
Po dokonaniu oceny gospodarstw, komisja konkursowa przyznała laureatom
następujące miejsca i wyróżnienia w dwóch kategoriach, które wyróżniały się m.in.:
- bogatą ofertą turystyczną,
- estetyką samego gospodarstwa i całego terenu rekreacyjnego,
- zdrową domową kuchnią,
- kreatywnością właścicieli i ich pasją.
Podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród
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AGRO POMERANIA 2017 – rolnicza stolica Pomorza Zachodniego.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
Kategoria I – GOSPODARSTWO ROLNE
 I miejsce:
„Domowe Zacisze” - Iwona Aftyka
zam. Świerznica, gm. Rąbino, pow. świdwiński
„Domowe Zacisze” daje możliwości pełnego odpoczynku i relaksu a powstało z myślą
o gościach, którzy pragną odpocząć od codziennego zgiełku, pędzącego dnia i wielkich
metropolii. Gospodyni oferuje pyszne domowe posiłki przygotowane na bazie własnych
produktów ekologicznych oraz

przetwory z owoców i warzyw i wiele, wiele innych

pyszności. Do prawdziwych, dawnych smaków dzieciństwa można powrócić właśnie w tym
gospodarstwie, gdzie czas zwalnia, a wspomnienia wracają.
 II miejsce:
„Janiewicki Zakątek” - Jolanta Majdowska
zam. Janiewice, gm. Sławno, pow. sławieński
Siedlisko „Janiewicki Zakątek” to miejsce, gdzie gospodyni pragnie podzielić się tym,
co piękne, zaskakujące, smaczne, kojące i wypełniające duszę. W głębi ogrodu, w budynku
z „duszą”, znajduje się pracownia artystyczna, w której można spróbować swoich sił na
zajęciach warsztatowych z ceramiki, krawiectwa, plastyki, mydlarstwa i teatru. Jedną z pasji
właścicielki jest prowadzony własny blog pn. „TREM...Moja kochana piąta pora roku...jola
maj”.
 III miejsce:
„Zachód Słońca” - Ryszard Diaków
zam. Dzikowo, gm. Barlinek, pow. myśliborski
Gospodarstwo „Zachód Słońca” zostało skategoryzowane przez Polską Federację Turystyki
Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” i posiada dwa słoneczka.
Posiłki przygotowywane są tu na bazie własnych produktów. Smaczne konfitury, nalewki
gospodarza i zawsze świeże ciasto pieczone tylko przez gospodynię, to znaki firmowe tego
gospodarstwa. Właściciele decyzją internautów i czytelników AGRO otrzymali I miejsce na
szczeblu ogólnopolskim w konkursie redakcji AGRO i portalu AgroNews „Kwatera na Medal
2016”.
 WYRÓŻNIENIE:
„Stary Folwark” – Jolanta i Marek Tomczewscy
zam. Radowo Małe, gm. Radowo Małe, pow. łobeski
Jak twierdzą właściciele, gospodarstwo jest ich ostoją, którą mogą podzielić się
z innymi. Pragną zapewnić gościom spędzenie wakacji i czasu wolnego w wiejskich
warunkach, z dobrym

swojskim jedzeniem kuchni staropolskiej: dziczyzną, czy

podpłomykami. Nie zabraknie również pysznego ciasta. Długie wieczory zwłaszcza jesienno
– zimowe wypełniane są zajęciami z rękodzieła.

Kategoria II – OŚRODEK
 I miejsce:
„Pensjonat Florentyna” – Alicja Florentyna Nowak
zam. Obryta, gm. Warnice, pow. pyrzycki
„Pensjonat Florentyna” to ekskluzywne gospodarstwo agroturystyczne, zlokalizowane
w niewielkiej wsi o średniowiecznym rodowodzie. Posiłki w formie śniadań przygotowywane
są z ekologicznych domowych produktów. W gospodarstwie jest również możliwość
organizowania imprez okolicznościowych.
W 2017 r. w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” produkt „Galaretka
z jarzębiny”, otrzymał I nagrodę w kategorii „Produkty i przetwory pochodzenia roślinnego”,
podkategoria: przetwory owocowe.
 II miejsce:
„Nad Stawem” – Andrzej Pasek
zam. Nowielice, gm. Trzebiatów, pow. gryficki
Gospodarstwo „Nad Stawem” to magiczne miejsce, położone niedaleko nadmorskiej
miejscowości Mrzeżyno. Atrakcyjna lokalizacja, piękny krajobraz i czyste powietrze czynią
tę miejscowość niezwykle urokliwą. Właściciel organizuje spływy kajakowe na dwóch
trasach: z Trzebiatowa do Mrzeżyna oraz z Kłodkowa do Trzebiatowa. Wielbiciele koni mają
możliwość nauki bądź doskonalenia jazdy konnej w pobliskiej stadninie koni. W sezonie
letnim organizowane są zawody w jeździe konnej.
 III miejsce:
„Domki ALICJA” – Piotr Glaza
zam. Domasławice, gm. Darłowo, pow. sławieński

„Domki ALICJA” to komfortowe i ekologiczne drewniane domki letniskowe pokryte
strzechą, które nawiązują do tradycyjnej pomorskiej budowy szachulcowej. Na terenie posesji
znajdują się atrakcje, m. in: basen letni, wielkoformatowy ekran filmowy, szachy ogrodowe
oraz świetlica z bilardem i siłownią. Zarówno dorośli jak i dzieci znajdą wiele sposobów na
spędzenie wolnego czasu - czy to na miejscu, czy zwiedzając okoliczne zabytki, uczestnicząc
w wycieczkach promowych lub w rejsach wędkarskich na morzu.
 WYRÓŻNIENIE:
„Pod Kasztanem” – Renata i Stanisław Kardasowie
zam. Leśnica, gm. Darłowo, pow. sławieński
Domki znajdują się na obrzeżach miejscowości Bukowo Morskie, przez którą prowadził szlak
Cystersów. Miejscowość, którą otacza bukowy las, zachęca do spacerów i wycieczek
rowerowych. Na rozległym, ogrodzonym terenie gospodarstwa, istnieje możliwość
korzystania z wielu atrakcji, m.in. rowerów wodnych i kajaków na pobliskim jeziorze
Bukowym. Właściciele organizują spływy kajakowe rzeką Grabową i Bagiennicą o długości
trasy ok. 10 km.

Fot.1. Wręczenie nagrody w konkursie Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato”
przez Dyrektora ZODR w Barzkowicach – Pana Adama Kalinowskiego

Fot.2. Od lewej: Dyrektor ZODR w Barzkowicach – Pan Adam Kalinowski, Dyrektor Biura
ZIR - Pan Andrzej Karbowy oraz laureaci konkursu
Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato”

Fot.3. Dyrektor ZODR w Barzkowicach – Pan Adam Kalinowski, Dyrektor Biura ZIR Pan Andrzej Karbowy oraz laureaci konkursu
Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato”

