Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach

Agro-Eko-Turystyczne Zielone Lato
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w ramach
upowszechniania rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenia promocji wsi jako
atrakcyjnego

miejsca

wypoczynku

po

raz

kolejny

zorganizował

konkurs

pn.

Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato”.
Celem

konkursu

było

wyłonienie

najlepszego

gospodarstwa

agroturystycznego

i turystycznego w województwie zachodniopomorskim oraz promocja i prezentacja obiektów
turystyki wiejskiej. Do tegorocznego konkursu przystąpiło 11 obiektów. Po dokonaniu oceny
gospodarstw komisja konkursowa przyznała laureatom następujące miejsca w dwóch
kategoriach, które wyróżniały się m.in.: bogatą ofertą turystyczną, estetyką samego gospodarstwa
i całego terenu rekreacyjnego, a także zdrową domową kuchnią.
Podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród

i

dyplomów

odbyło

się

w

dniu

9 września 2018 r. podczas XXXI Barzkowickich Targów Rolnych „Agro Pomerania” 2018
– rolniczej stolicy Pomorza Zachodniego.
Kategoria I – GOSPODARSTWO ROLNE

I miejsce:
„Nowy Kraków”- Bożena Kożuchowska
zam. Jeżyce, gm. Darłowo, pow. sławieński
Nazwa gospodarstwa została utworzona od nazwy miejscowości, ale za sprawą urzędowych
zmian, miejscowości nadano nową nazwę: Kolonia Jeżyce. Właścicielka już po raz kolejny staje
do konkursu i trzeba przyznać, że gospodarstwo „kwitnie” z roku na rok.

W

jadłospisie znajdują się domowe, swojskie dania przygotowane z własnych produktów. Domowy
chleb, pierogi z kaszą czy szpinakiem, pasztet z dziczyzny, ciasta, nalewki wśród turystów robią
furorę. Do dyspozycji gości oddane jest pięć pokoi o zróżnicowanym wystroju: „Morskim”,
„Leśnym”, „Plażowym”, „Wiejskim” i „Wędkarskim”. Szereg atrakcji dla młodszych i starszych,
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rozległy, ogrodzony i bezpieczny teren, wyśmienita, domowa kuchnia oraz dobra atmosfera - to
przepis na udany wypoczynek.

II miejsce:
„Krajobraz z wiatrakami” - Maria Włodek
zam. Kopań, gm. Darłowo, pow. sławieński
„Krajobraz z wiatrakami” to gospodarstwo z dużą posesją i czarującym ogrodem. Mieszczą się
boiska do piłki nożnej, siatkówki oraz badminton'a. Na terenie gospodarstwa znajduje się
zaciszna altana, kącik z grillem, basen z podgrzewaną wodą, piaskownica, huśtawki oraz
trampolina aby pociechy mile spędzały czas. Do dyspozycji gości przeznaczone są 4 pokoje
4-os. Właścicielka proponuje pobyt w pełni wyposażonych pokojach gościnnych,

każdy z

własną łazienką i kuchnią, gdzie goście poczują się jak u siebie w domu.

III miejsce:
„Rainbow Agro” - Jacek Kosiba
zam. Borzysław, gm. Kamień Pomorski, pow. kamieński
Gospodarstwo „Rainbow Agro” znajduje się w malowniczej miejscowości, jaką jest Borzysław
na skraju bujnego lasu i w pobliżu spokojnie płynącej rzeki. To miejsce dla wszystkich,
pragnących zaznać ciszy i spokoju. Dodatkową atrakcją jest bliskość nadmorskich miejscowości.
W obiekcie może znaleźć zakwaterowanie w pokojach z łazienkami 20 osób. Atutem
gospodarstwa jest korzystny mikroklimat, w otoczeniu lasów bogatych

w grzyby

i jagody. Do dyspozycji gości przeznaczona jest sauna, jacuzzi; przejażdżki bryczką a także
możliwość grillowania, a dla aktywnych - jazda konna, rowery, boisko sportowe. Oferta
skierowana jest do klientów indywidualnych, a także grup zorganizowanych i młodzieżowych.
Rodzinna atmosfera pozwoli odpocząć pod trzcinową strzechą i przenieść się w magiczną
atmosferę otaczającej przyrody.
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Ponadto komisja konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienie ufundowane przez Prezesa
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej dla gospodarstwa Pani Cecylii Szyczewskiej z
Kukułowa, gm. Kamień Pomorski, pow. kamieński.
„Kania” to małe gospodarstwo agroturystyczne, które specjalizuje się w hodowli danieli,
położone pomiędzy Kamieniem Pomorskim a Wolinem nieopodal rzeki Dziwnej. Do dyspozycji
gości znajduje się odrestaurowany stuletni dom z „duszą”, pokryty trzcinowym dachem, z
dwoma apartamentami 5 i 4-os. Gospodarstwo „Kania” położone jest 17 km od Bałtyku, a w
zaprzyjaźnionym gospodarstwie istnieje możliwość nauki jazdy konnej, po rzece Dziwnej można
pływać łodziami i wędkować, a w pobliskich lasach zbierać grzyby, jagody…dlatego warto tu
przyjechać.
Kategoria II – OŚRODEK

I miejsce:
Siedlisko Orlik ***Villa Orlik Eko Pensjonat – Alicja Wilczkiewicz
zam. Chrapowo, gm. Pełczyce, pow. choszczeński
„Siedlisko

Orlik”

to

malowniczo

położony

pensjonat

w

sercu

Doliny

Płoni

w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym. Do dyspozycji gości znajduje się
10 stylowo urządzonych pokoi oraz apartamenty z aneksem kuchennym, oranżeria z jakuzzi.
Właściciele serwują domową kuchnię polską opartą na sezonowych, lokalnych produktach oraz
ziołach i owocach z własnego ogrodu i sadu. Pensjonat otacza romantyczny ogród w stylu
angielskim, który płynnie przechodzi w otaczający naturalny krajobraz, a także wnika do
nowoczesnych wnętrz dodając im sentymentalnego uroku i przytulności. Obiekt cechuje
kameralna atmosfera i eleganckie wnętrze jadalni z kominkiem. Wysoki standard pokoi
i oferowanych usług w przepięknym otoczeniu przyrody jest oazą spokoju i doskonałym
miejscem do wypoczynku.
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II miejsce:
„Agroturystyka KANTONIA” – Iwona Głombicka
zam. Cybulino, gm. Bobolice, pow. koszaliński
Malowniczo położony dom w stylu „dworu polskiego” w pięknej okolicy lasów, pól
i łąk. Do dyspozycji gości znajduje się 12 pokoi dwuosobowych z łazienkami. Dla gości
przeznaczony jest piękny salon z kominkiem i barem oraz jadalnia. W gospodarstwie serwowana
jest tradycyjna domowa kuchnia oparta na produktach z własnej, naturalnej hodowli i uprawy.
Specjalnością są potrawy z dziczyzny i innych „darów lasu”. Na terenie obiektu znajduje się
ekologiczna plantacja maliny - „malinowe królestwo”, z której przetworzone płody trafiają na
stoły gości. Miód z własnej pasieki, nalewki na owocach starych odmian drzew
i krzewów tworzone są wg receptur „naszych” dziadków. Olbrzymie kompleksy leśne
z urokliwymi, czystymi rzekami i jeziorami polodowcowymi bogate są w runo i zwierzynę.
W zależności od pór roku czas można spędzać na grzybobraniu, wędkowaniu, spacerach, trasach
rowerowych, obserwacji natury. Jest to wymarzone miejsce na wypoczynek dla wszystkich
ceniących naturę, ciszę i piękne krajobrazy.

III miejsce:
Domki letniskowe „Konik polski” - Zbigniew Grosz
zam. Borzyszkowo, gm. Darłowo, pow. sławieński
Domki letniskowe położone są na terenie o wyjątkowej lokalizacji. W najbliższym otoczeniu
znajdują się lasy, które zapewniają odpoczynek w ciszy z dala od zgiełku i hałasu. Właściciel
oferuje dwa murowane domki czteroosobowe o pow. 70m2 z zadaszonym tarasem. Każdy domek
składa

się

z

dwóch

sypialni,

pokoju

dziennego

z

aneksem

kuchennym

i kominkiem oraz łazienką. W gospodarstwie znajdą goście przestrzeń oraz mnóstwo zieleni.
Na terenie stadniny znajduje się plac zabaw dla dzieci, basen i parking przy każdym domku.
Gospodarstwo zajmuje się również hodowlą koników polskich. Dla sympatyków hippiki jest w
ofercie możliwość jazdy konnej. Teren ogrodzony jest z dala od zabudowań. Gospodarz zaprasza
na wakacje, weekendy i święta.
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„Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy
Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020”

Fot.1. Laureat Konkursu Agro-Eko-Turystyczne Zielone Lato

Fot.2. Laureat Konkursu Agro-Eko-Turystyczne Zielone Lato
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Fot.3. Laureat Konkursu Agro-Eko-Turystyczne Zielone Lato

Fot.4. Laureat Konkursu Agro-Eko-Turystyczne Zielone Lato

