
Rozstrzygnięcie Konkursu Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato” 2019  

podczas XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019 -  

rolnicza stolica Pomorza Zachodniego 

 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach jako Organizator 

po raz kolejny przeprowadził 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.  

Zgłoszone gospodarstwa wyróżniały się m.in. inwestycjami w gospodarstwie 

związanymi bezpośrednio z prowadzoną działalnością, konkurencyjnością ceny, domową 

kuchnią a także kreatywnością właścicieli i ich pasją.  

Podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród i dyplomów odbyło się w dniu                                

8 września 2019 r. podczas XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 

2019  - rolnicza stolica Pomorza Zachodniego. 

Kategoria  I - GOSPODARSTWO  ROLNE 

I miejsce: 

„Leśny Dworek” - Lidia Szymańska 

Domasławice, gm. Darłowo, pow. sławieński 

„Leśny Dworek” to piękny zakątek usytuowany na obrzeżach Darłowa przy ścianie 

Lasu Darłowskiego. Właścicielka zaprasza na wypoczynek do komfortowo urządzonych 

domków letniskowych oraz pokoi gościnnych. Na życzenie gości gospodyni przygotowuje 

posiłki z produktów lokalnych i regionalnych. Piecze przepyszne ciasta, którymi wita i żegna 

swoich gości. Malownicza okolica, cisza, spokój, świeże powietrze, szczególny nadmorski 

mikroklimat oraz walory przyrodnicze stwarzają warunki zdrowotne dla odpoczywających 

wczasowiczów. 

II miejsce: 

„Dworska Zagroda” - Anna Wilczek 

Korytowo, gm. Maszewo, pow. goleniowski 

 



 „Dworska Zagroda” położona jest w malowniczym miejscu, z dala nie tylko od dużych 

miast ale również od innych gospodarstw wiejskich. Pobyt w posesji sprzyja wypoczynkowi                    

a także umożliwia bezpośredni kontakt z naturą. Dworska zagroda oferuje: odpoczynek 

jednodniowy, wypoczynek weekendowy, pobyty wczasowe, organizację imprez 

okolicznościowych, całodzienne wyżywienie na bazie własnych produktów, wieczory                              

z klimatem, biesiady, ogniska, wędkowanie. Gospodyni zaprasza wszystkich na wypoczynek 

w otoczeniu ciszy, spokoju, zieleni, w atmosferze rodzinno-domowej.                                

III miejsce: 

„Gościnny dom u Stefanii” - Stefania i Brunon Sikorscy 

Żukowo, gm. Sławno, pow. sławieński 

Gospodarstwo położone jest  na uboczu wsi, otoczone lasami. Na terenie gospodarstwa 

znajduje się duży, zadbany, ogrodzony ogród. W ogrodzie znajduje się zadaszona kuchnia                       

z piecem chlebowym, wędzarnią i grillem oraz wydzielonym miejscem z ławami i okrągłym 

stołem do biesiadowania. W klimatycznej, stylowej piwniczce znajduje się kawiarenka                            

z kominkiem, gdzie goście mogą degustować wina i nalewki własnej produkcji. Gospodarze 

zapraszają przez cały rok. 

WYRÓŻNIENIE: 

Agroturystyka „U przyjaciół Soni” - Wiesław Bryła 

Męcidół, gm. Złocieniec, pow. drawski 

 

Gospodarstwo zlokalizowane jest nad pięknym Jeziorem Drawsko. Gospodarz 

szczególnie poleca pobyt rodzinom lub grupom znajomych i przyjaciół. Organizuje również 

małe imprezy okolicznościowe, spotkania rodzinne oraz pobyty świąteczne i sylwestrowe. 

Gościom przygotowywane są śniadania i obiadokolacje. Serwowane są dania kuchni polskiej                                   

i zagranicznej. Posiłki są w bardzo dużej części przygotowywane z własnych produktów 

(własne wypieki, mięsa, dżemy, dodatki do mięs i serów).  To miejsce dla osób, które chcą                  

w ciszy i spokoju, od trudów dnia codziennego spędzić czas na łonie natury i w rodzinnej 

atmosferze. 

 



Kategoria II - OŚRODEK 

I miejsce: 

„Na początku” - Alicja de Groot 

Kopań, gm. Darłowo, pow. sławieński 

Obiekt zlokalizowany jest w niedalekiej odległości morza i jeziora Kopań. Dla gości na 

życzenie jest możliwość zamówienia śniadania w formie szwedzkiego bufetu i obiad 

serwowany do stolika stworzony na bazie własnych produktów. Na terenie posesji znajduje się 

ogrodzony plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko oraz jest możliwość za dodatkową opłatą 

skorzystania z sauny fińskiej i masażu. Obiekt jest także przystosowany do pobytów 

świątecznych,  ponieważ jest obiektem całorocznym. Goście powracają tu po ciszę i spokój, 

brak zgiełku i dobre domowe jedzenie. 

II miejsce: 

Pensjonat Nowy Młyn** - Dorota Rybińska 

Namyślin, gm. Boleszkowice, pow. myśliborski 

Pensjonat zlokalizowany jest w otoczeniu przepięknej scenerii natury, otoczony lasami 

bogatymi w grzyby oraz zwierzynę łowną, okolony rzekami pełnymi ryb. Na terenie pensjonatu 

goście mogą skorzystać również z suchej sauny oraz jacuzzi (na 4 i 12 osób – ruska bania).                  

To miejsce na wypoczynek, wesela, konferencję oraz imprezy okolicznościowe, które oferuje 

tradycyjną polską kuchnię z możliwością skosztowania regionalnych smakołyków a także 

przemiłą atmosferę. 

III miejsce: 

Domki Wakacyjne „Pod Kasztanem” – Renata i Stanisław Kardasowie 

Leśnica, gm. Darłowo, pow. sławieński 

Domki znajdują się na obrzeżach miejscowości Bukowo Morskie. Sąsiedztwo lasu, 

nieliczne zabudowania są gwarancją prawdziwego wypoczynku. Miejscowość, którą otacza 

bukowy las zachęca do spacerów i wycieczek rowerowych. Właściciele organizują spływy 

kajakowe rzeką Grabową i Bagiennicą o długości trasy ok. 10 km;  czas spływu ok. 3 godziny. 



Oferta adresowana jest do osób spragnionych wypoczynku w otoczeniu przyrody z dala od 

gwaru i hałasu nadmorskich kurortów. 

WYRÓŻNIENIE: 

„Gospodarstwo Kochańscy” – Włodzimierz Kochański 

Poczernin, gm. Stargard, pow. stargardzki 

Gospodarstwo znajduje się w malowniczej wsi Poczernin i powstało na bazie starego 

poniemieckiego gospodarstwa rolnego z dala od zgiełku, gdzie można odpocząć i wyjątkowo 

spędzić czas. Gospodarstwo Kochańscy to jednak nie tylko wesela, przyjęcia okolicznościowe 

czy spotkania w gronie przyjaciół. To także miejsce, gdzie znajdziesz pokój gościnny lub 

odpoczniesz po dniu, w którym korzystałeś z bogactwa okolicznej przyrody. Gospodarz oferuje 

możliwość wyżywienia - specjalność to kuchnia domowa, która jest znakiem rozpoznawczym. 

Bliskość urokliwych lasów usatysfakcjonuje amatorów pieszych i rowerowych wycieczek.

   

 

 

 

„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. Rozstrzygnięcie Konkursu Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato” 2019  podczas  

XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019 - rolnicza stolica Pomorza Zachodniego  

Fot.2. Rozstrzygnięcie Konkursu Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato” 2019  podczas  

XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019 - rolnicza stolica Pomorza Zachodniego 

  



Fot.3. Rozstrzygnięcie Konkursu Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato” 2019  podczas  

XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019 - rolnicza stolica Pomorza Zachodniego  

Fot.4. Rozstrzygnięcie Konkursu Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato” 2019  podczas  

XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2019 - rolnicza stolica Pomorza Zachodniego 

 


