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Informacja o stanie agroturystyki             

na terenie powiatu złotowskiego. 
 

1. Geneza powstania agroturystyki w Polsce. 

Początki turystyki wiejskiej w Polsce  moŜna upatrywać w działalności Tytusa 

Chałubińskiego, członka Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, powstałego w 1873 roku 

z inicjatywy Feliksa Pławickiego, Adolfa Tetmajera i Józefa Stolarczyka. Rozpropagował     

on wakacyjne pobyty u górali podhalańskich, które moŜna uznać za początek turystyki 

wiejskiej. 

Z kolei Spółdzielnia Turystyczno-Wypoczynkowa ,,Gromada” juŜ w 1937 roku 

wprowadziła w Polsce pierwsze formy zorganizowanego wypoczynku na wsi. Popularne       

od wczesnych lat powojennych do końca lat osiemdziesiątych ,,wczasy pod gruszą” były 

kontynuacją tych działań. Ten rodzaj wypoczynku zamieniono na róŜne zorganizowane formy 

turystyki masowej, sponsorowanej przez przedsiębiorstwa państwowe.  

W 1996 roku powołano Polską Federację Turystyki Wiejskiej ,,Gospodarstwa 

Gościnne” od początku wspieraną przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki                      

oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Federacja dba, aby agroturystyka         

i turystyka wiejska rozwijała się nie tylko intensywnie, ale przede wszystkim na odpowiednim 

poziomie. Rozwój ten oczywiście nie jest tylko zaleŜny od działalności Federacji, poniewaŜ 

kaŜda działalność uwarunkowana jest teŜ istniejącymi w państwie przepisami prawnymi.  

Poza tym na jej mniejszy bądź większy rozwój ma wpływ współpraca zarówno organów 

rządowych jak i samorządowych z organizacjami pozarządowymi. 

 

 

 

 



 

2 

 

2. Definicje agroturystyki. 

a) ,,Organizowanie przez rodzinę rolniczą na wsi wypoczynku lub krótkiego pobytu 

turystycznego we własnym gospodarstwie rolnym, przy czym pobyt ten związany                

jest z wiejskimi atrakcjami, które turystom oferować moŜe region i gospodarstwo rolne tam 

się znajdujące” (Duczkowska – Małysz), 

b) ,,Przedsięwzięcie turystyczne podejmowane przez rolników na bazie posiadanych zasobów 

produkcji i pracy. Jest to na ogół przedsięwzięcie prowadzone na małą skalę                             

i uwzględniające walory okolic wiejskich” (Dębniewska – Tkaczuk). 

c) ,,Świadczenie usług turystycznych przez rolników w ich gospodarstwach” (Gilewicz). 

d) ,,Zjawisko społeczno-ekonomiczne, którego podmiotem jest turysta - klient poszukujący 

moŜliwości wypoczynku w zdrowym otoczeniu na terenach wiejskich, a przedmiotem – 

pakiet jakości usług wytworzonych w gospodarstwie rolniczym lub jego otoczeniu będącym 

udziałem rolnika i członków jego rodziny traktujących je jako podstawowe (alternatywne)   

lub dodatkowe źródło dochodu” (Stocki). 

3. Czym jest agroturystyka.  

Agroturystyka  naleŜy do tych dziedzin Ŝycia społeczno - gospodarczego, która nie ma 

wygórowanych wymagań lokalizacyjnych i moŜe się rozwijać na bardzo wielu terenach. 

Istnieją jednak pewne cechy niezbędne do rozwoju agroturystyki, tj: 

- czyste środowisko przyrodnicze, 

- niski poziom urbanizacji i uprzemysłowienia, 

- ograniczona intensywność produkcji rolnej i leśnej, 

- sprzyjająca struktura agrarna (gospodarstwa średniej wielkości), 

Agroturystyka  jest:  

- wykorzystaniem piękna przyrody i krajobrazu wiejskiego, 

- rodzajem wypoczynku, który jest często połączony z pracą u osoby, która zapewnia nocleg,  

- alternatywą rolnictwa,  

- formą wypoczynku w gospodarstwie rolnym, w którym moŜna mieszkać, jeść wspólne 

posiłki, uczestniczyć w pracach polowych, obserwować jak wygląda hodowla zwierząt             

oraz produkcja roślinna. 

Agroturystyka oferuje wiele róŜnego rodzaju usług, naleŜą do nich zakwaterowanie, 

posiłki, wędkarstwo, jazda konna a takŜe uczestnictwo w pracach gospodarczych.  

Poza wymienionymi atrakcjami, główną zachętą dla turystów, szczególnie z wielkich 

miast stanowi cisza, spokój, czyste powietrze. Wczasy na wsi to takŜe dla przyjezdnych 

moŜliwość spotkań z nieznanym folklorem i ciekawymi ludźmi. 
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4. Agroturystyka  w powiecie złotowskim. 

 Powiat złotowski, bogaty w lasy, jeziora, malownicze tereny oraz cenne zabytki 

przyrody i architektury połoŜony jest w północnej części województwa wielkopolskiego       

na jego obrzeŜach. Większa jego część znajduje się na terenie historycznej Krajny i leŜącym 

na niej Pojezierzu Krajeńskim, pozostała zaś część w Dolinie Gwdy, na Pojezierzu 

Szczecineckim oraz Równinie Wałeckiej. Jednym z najbardziej urokliwych                               

i malowniczych zakątków powiatu jest okolica Kiełpina, pełna zalesionych, pociętych 

parowami wzgórz, zwana ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu i walory krajobrazowe 

,,Szwajcarią Kiełpińską”. Na skraju tego ciekawego regionu turystycznego znajduje              

się najwyŜsze wniesienie powiatu – Brzuchowa Góra o wysokości 208 m n.p.m. 

Krajobrazowymi ,,perełkami” powiatu są rezerwaty prawem chronione:              

,,Diabli Skok,”  ,,Kozie Brody”, ,,Czarci Staw”, ,,Uroczysko Jary”. 

Największym atutem powiatu są lasy bogate w grzyby, jagody i w zwierzynę łowną 

oraz jeziora obfitujące w ryby. 

 Malownicze tereny, połoŜone wśród pięknych lasów i nad czystą wodą, nieskaŜone 

środowisko, przebogata flora i fauna, stwarzają bardzo dobre warunki do wypoczynku           

na łonie natury. 

KaŜda z poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu złotowskiego posiada 

walory turystyczne, które sprzyjają rozwojowi turystyki wiejskiej.  

Gmina i Miasto Jastrowie 

Posiada nieprzeciętne walory przyrodniczo-krajobrazowe, wyjątkowe piękne lasy, 

czyste jeziora. Wielkim bogactwem, którym natura obdarzyła tutejsze lasy w sposób 

szczególnie obfity są grzyby, jagody, maliny i jeŜyny. 

Na terenie gminy Jastrowie działają 4 gospodarstwa agroturystyczne: 

1. Gospodarstwo agroturystyczne 

Alicja i Ryszard Tarnowscy, Nadarzyce 65, 64-915 Jastrowie,  

tel.67 250 61 93, tel. komórkowy 693442978 

adres e-mail: tnadarzyce@op.pl, adres strony: www.tarnowska.noclegi.pl 

2. Gospodarstwo agroturystyczne 

Wiesława i Stanisław Małachowscy, Nadarzyce 1a, 64-915 Jastrowie,  

tel.67 266 12 77, tel. komórkowy 608 011 605, 

adres-mail:malachowskistanisław01@wp.pl,                                                       

adres strony: www.agroturystykanadarzyce.prv.pl 
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3. Gospodarstwo agroturystyczne ,,Stary Młyn” w Nadarzycach 

Irena i Stanisław Siedleccy, ul. Mickiewicza 114, Sypniewo, 64-915 Jastrowie. 

4. Gospodarstwo agroturystyczne 

Irena Król, Brzeźnica 89, 64-915 Jastrowie. 

Miasto i Gmina Okonek 

 Największym walorem gminy są lasy i jeziora. Lasy kształtują klimat okolicy,            

natomiast jeziora są magazynami czystej wody. Na terenie  gminy wyznaczone są równieŜ 

atrakcyjne szlaki turystyczne, w tym leśna ścieŜka dydaktyczna w ,,Dolinie Pięciu Rzek”. 

Okonek i jego okolice to wymarzone miejsca dla miłośników przyrody, amatorów leśnych 

wędrówek pieszych i rowerowych. 

Gospodarstwa agroturystyczne na terenie miasta i gminy Okonek: 

1. Gospodarstwo agroturystyczne 

Danuta i Grzegorz Nowak, Chwalimie 11, 64-965 Okonek,  

tel.67 266 01 65,  tel. komórkowy 604428967, 

adres e-mail: novad@op.pl,  adres strony: www.agronowak.zafriko.pl 

2. Gospodarstwo agroturystyczne ,,DANA” 

Danuta Kozłowska, ul. Szczecinecka 35, 64-918 Lotyń,  

tel.67 266 06 56, tel. komórkowy 660 536 781, 

adres e-mail: dana.lotyn@gmail.com, adres strony: www.danadana.com.pl 

3. Gospodarstwo agroturystyczne ,,AGROJOANNA” 

Joanna Niezgódka, Brokęcino 28, 64-965 Okonek,                                                   

tel.67266 02 60, tel. komórkowy 665999212,                                                            

adres e-mail: nieasia@tlen.pl, adres strony: www.nieasia-nocuj.cba.pl 

4. Gospodarstwo agroturystyczne 

Ewa  Drawert, Pniewo 16, 64-965 Okonek,                                                               

tel.67 266 09 72, tel. komórkowy 508480019.  

5. Gospodarstwo agroturystyczne 

Wojciech Słomkowski, Brokęcino 58, 64-965 Okonek. 

6. Gospodarstwo agroturystyczne ,,TOAST” 

GraŜyna Markiewicz, ul. Wodna 29, 64-965 Okonek,  

tel.506 091 496. 
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Gmina Złotów 

Wielkim atutem gminy jest równieŜ nieskaŜone środowisko naturalne oraz wspaniałe 

tereny do wypoczynku. Całe terytorium gminy znajduje się w dorzeczu Noteci, a pośrednio 

Warty.  Przez gminę przepływają: Głomia, Łobzonka i Kocunia oraz graniczna Gwda.  

Jeziora z czystą wodą, lasy, rezerwaty przyrody – ,,Czarci Staw” z roślinnością 

torfową i rzadkimi gatunkami turzyc oraz ,,Uroczysko Jary” z bogatą florą i  fauną – stanowią 

wymarzone miejsce dla turystów i miłośników przyrody. 

W Gminie Złotów moŜna wypocząć w następujących gospodarstwach 

agroturystycznych: 

1. Gospodarstwo agroturystyczne ,,Nad jeziorem” 

Lilla i Chrystian Brzezińscy, Buntowo 13, 77-400 Złotów,  

tel. 67 265 41 32, tel. komórkowy 606 986 254, 

adres e-mail: chrystian.brzezinski@wp.pl, adres strony: www.gminazlotow.pl 

2. Gospodarstwo agroturystyczne ,,Agro u Ewy” 

Ewa i Jan Kurkowscy, Bługowo 39, 77-400 Złotów, 

 tel. 67 265 41 81 tel. komórkowy 603 636 409, 

adres e-mail: efa@ttlen.pl, adres strony: www.agrokurkowska.noclegiw.pl 

3. Gospodarstwo agroturystyczne ,,Ranczo” 

Marianna i Andrzej Łazińscy, Górzna 115, 77-400 Złotów, 

tel.67 236 14 24. 

4. Gospodarstwo agroturystyczne 

Danuta i Stanisław Furman, Krzywa Wieś 57, 77-400 Złotów, 

 tel. 67 265 92 59, tel. komórkowy 517 699 182, 

 adres strony: www.agrofurman.com.pl. 

5. Gospodarstwo agroturystyczne 

GraŜyna i Manfred Schmidt, Krzywa Wieś 25, 77-400 Złotów,  

tel.67 265 92 12. 

6. Agroturystyka ,,Henrykowo” 

Henryk Sobieraj, Nowy Dwór, 77-400 Złotów,  

tel.606 219 900, 606 302 689, 

adres e-mail:info@henrykowo.pila.pl, adres strony:www.henrykowo.pila.pl 
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Gmina Zakrzewo 

 Dominującą dziedziną gospodarki gminy jest rolnictwo, jednak gleby są mało 

urodzajne, toteŜ perspektywy jej rozwoju są coraz bardziej związane z turystyką i rekreacją. 

Letniskowy charakter od dawna mają wsie Kujan i Kujanki. Turystyka to wielka szansa       

dla gminy. 

Na  terenie gminy działalność z zakresu agroturystyki prowadzą: 

1. Gospodarstwo agroturystyczne Agroturystyka IBIR 

Irena, Iwona, Bogdan Janczewscy 

DroŜyska Małe 1, 77-424 Zakrzewo,  

tel.67 266 76 86, tel. komórkowy 501 390 765. 

adres e-mail: agroibir@neostrada.pl,  adres strony: www.ibir.spanie.pl 

2. Gospodarstwo agroturystyczne ,,U Krysi” 

Krystyna Skrętna, Osowiec 11, 77-424 Zakrzewo. 

3. Gospodarstwo agroturystyczne ,,Poziomka” 

Anna i Jerzy Kanurscy, Kujanki 66, 77-424 Zakrzewo,  

tel.67 266 74 90, tel. komórkowy 602 678 661, 505 092 678. 

adres e-mail: kujanki@post.pl,  adres strony: www.kujanki.com.pli 

4. Pensjonat ,,Mesa” 

Andrzej Chałubek, Kujanki, 77-424 Zakrzewo,  

tel. 67 266 74 60. 

 

Gmina Lipka 

PołoŜona jest na Pojezierzu Krajeńskim, w północno-wschodniej części województwa 

wielkopolskiego. Największym atutem gminy jest jej malownicze połoŜenie oraz lasy zasobne 

w zwierzynę, które stwarzają znakomite warunki do łowiectwa. Najatrakcyjniejsze tereny 

turystyczne połoŜone są w dolinie Debrzynki i obejmują Małą  i DuŜą Górę Zamkową  

(piękne miejsce widokowe) oraz nadrzeczne jary w okolicach jeziora Dolnego. Do atrakcji 

turystycznych moŜna równieŜ zaliczyć trasę rowerową, która wyznaczona jest przez 

Nadleśnictwo Lipka, która prowadzi przez najbardziej malownicze tereny gminy. 

Na terenie gminy działają gospodarstwa agroturystyczne: 

1. Gospodarstwo agroturystyczne 

Monika i Piotr Doroszyńscy, ul. Spokojna 10, 77-420 Lipka,  

tel. komórkowy 604 376 422, 

adres e-mail:doroszynski@op.pl, adres strony www. brak 
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2. Gospodarstwo agroturystyczne ,,U Stasia” 

Łucja i Stanisław Glugla, 

Nowy Buczek 41, 77-420 Lipka,  

tel.67 266 53 90 

adres e-mail:jusglu@o2.pl, adres strony www. brak 

3. Gospodarstwo agroturystyczne 

Jacek Bieluszko, Rudziska 13, 77-420 Lipka. 

 

Gmina Tarnówka 

 Gmina połoŜona jest w środkowo-zachodniej części powiatu złotowskiego. Przez 

obszar gminy przepływa szeroką i malowniczą doliną rzeka Gwda. Gmina Tarnówka 

połoŜona wśród lasów, które  obfitują w grzyby i jagody. Środowisko jest nieskaŜone, 

powietrze czyste, mikroklimat leśny, a wokół kojąca cisza i spokój.  

Na terenie tej gminy od kilku lat działa jedno gospodarstwo agroturystycznej, jest to: 

 Gospodarstwo agroturystyczne 

 Zbigniew Sosnowski, Ptusza 1, 77-416 Tarnówka,  

tel.67 266 24 88. 

 

Gmina i Miasto Krajenka 

 Gmina i Miasto Krajenka jest połoŜona na terenie Krajny Złotowskiej, w zachodniej 

części powiatu złotowskiego. Niemal połowę powierzchni gminy zajmują lasy. Malownicze 

tereny gminy, urozmaicone wzgórzami, lasami i jeziorami. Perłą wśród jezior jest jezioro 

Wapińskie, które cieszy się duŜym zainteresowaniem turystów i wędkarzy. 

Na terenie tej gminy nie działa Ŝadne gospodarstwo agroturystyczne. 

   

Podsumowanie 

Na terenie powiatu złotowskiego, według stanu na dzień 25 maja 2011 roku, działa 

ogółem 24 gospodarstw agroturystycznych. Najwięcej gospodarstw działa na terenie Miasta        

i Gminy Okonek oraz Gminy Złotów, natomiast na terenie Gminy i Miasta Krajenka            

nie działa Ŝadne gospodarstwo agroturystyczne. 

W celu uzyskania aktualnych danych dotyczących stanu agroturystyki, zostały 

wysłane ankiety do wszystkich  właścicieli gospodarstw z prośbą o udzielenie odpowiedzi.  
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Zostało odesłanych 15 ankiet, z których wynika, Ŝe: 

1. Pokoje są wynajmowane: 

-   przez cały rok w 10 gospodarstwach,  

-  w okresie  od kwietnia do października w 4 gospodarstwach, 

-  1 gospodarstwo nie wynajmuje pokoi,  

-  minimalny okres pobytu  wynosi  1 dobę,  

-  moŜliwość spędzenia świąt oferuje  11 gospodarstw. 

2.   WyŜywienie: 

- śniadanie: w cenie od 10 -20 złotych, 

- obiad: w cenie od 15 – 25 złotych, 

- kolacja: w cenie od 10 – 20 złotych, 

- obiadokolacje: w cenie od 17-30 złotych. 

- zniŜki za wyŜywienie dzieci: w kaŜdym gospodarstwie, 

3. WyposaŜenie (oferta): 

- łazienka w pokoju: w 9 gospodarstwach,  

- dostęp do wspólnej kuchni: w 9 gospodarstwach,  

- dostęp do telefonu: w 11 gospodarstwach,  

- dostęp do Internetu: w 10 gospodarstwach, 

- dostęp do telewizora: w 14 gospodarstwach, 

- plac zabaw dla dzieci: w 11 gospodarstwach, 

- ogród: w 14  gospodarstwach, 

- miejsce na ognisko/grill: w 14 gospodarstwach, 

- parking: w 14 gospodarstwach, 

- basen: w 3 gospodarstwach,  

- staw rybny z moŜliwością wędkowania: 9 gospodarstw, 

- pole namiotowe: w 10 gospodarstwach, 

- gospodarstwo ekologiczne: 3 gospodarstwa, 

- zakup produktów gospodarskich: w 6 gospodarstwach, 

- wypoŜyczania rowerów, kajaków: w 12 gospodarstwach, 

- sala konferencyjna: w 10 gospodarstwach, 

- moŜliwość jazdy konnej, bryczką: w 5 gospodarstwach, 

- udział (pomoc) w pracach gospodarskich i domowych: w 11 gospodarstwach, 

- moŜliwość kontaktu ze zwierzętami gospodarskimi: w 10 gospodarstwach,  
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- jazda konna z instruktorem: w 5 gospodarstwach, 

- biesiadowanie przy muzyce ludowej: w 9 gospodarstwach, 

- grzybobranie: w 13 gospodarstwach 

- kuligi: w 8  gospodarstwach, 

- odnowa biologiczna: w 1 gospodarstwie, 

- zwiedzanie okolicy z przewodnikiem: w 6 gospodarstwach, 

- moŜliwość przyjazdu z własnym zwierzęciem: w 12 gospodarstwach. 

 

Istniejące gospodarstwa rozwijają swoją bazę lokalową oraz poszerzają atrakcyjność 

swoich ofert. Ogólna liczba miejsc noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych 

wynosi  200 (według przesłanych ankiet). Miejsc noclegowych z łazienką jest 135. 

 PrzewaŜa tendencja do oferowania usług całorocznych i odejście od ofert sezonowych. 

Wszystkie gospodarstwa oferują całodzienne wyŜywienie.  

Mając na uwadze rodzinny charakter pobytu w gospodarstwie agroturystycznym, 

większość  z nich posiada zwierzęta gospodarskie, będące duŜą atrakcją dla dzieci z miasta.  

Istnieją takŜe moŜliwości dodatkowych usług, np. zwiedzania okolicy łącznie                 

z wynajęciem przewodnika. W większości gospodarstw  właściciele deklarują znajomość 

języka obcego, głównie niemieckiego.  

Wysoki stopień jakości świadczonych usług sprawia, Ŝe pobyt w juŜ istniejących 

gospodarstwach agroturystycznych cieszy się duŜym uznaniem wśród wczasowiczów                    

i turystów. 

Od 2001 roku działa Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Północnej 

Wielkopolski ,,KRAJNA” w Złotowie, którego Prezesem jest Pan Chrystian Brzeziński, 

prowadzący gospodarstwo agroturystyczne w Buntowie. 

Obecnie stowarzyszenie zrzesza 21 gospodarstw, w tym 10 z terenu powiatu złotowskiego,    

są to gospodarstwa: 

1. Gospodarstwo agroturystyczne ,,Nad jeziorem” 

Lilla i Chrystian Brzezińscy, Buntowo 13, 77-400 Złotów, 

2. Gospodarstwo agroturystyczne ,,Agro u Ewy” 

Ewa i Jan Kurkowscy, Bługowo 39, 77-400 Złotów, 

3. Gospodarstwo agroturystyczne ,,Ranczo” 

Marianna i Andrzej Łazińscy, Górzna 115, 77-400 Złotów, 

4. Gospodarstwo agroturystyczne 

Danuta i Stanisław Furman, Krzywa Wieś 57, 77-400 Złotów, 
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5. Gospodarstwo agroturystyczne ,,Poziomka” 

Anna i Jerzy Kanurscy, Kujanki 66, 77-424 Zakrzewo,  

6. Gospodarstwo agroturystyczne 

Danuta i Grzegorz Nowak, Chwalimie 11, 64-965 Okonek,  

7. Gospodarstwo agroturystyczne 

Alicja i Ryszard Tarnowscy, Nadarzyce 65, 64-915 Jastrowie,  

8. Gospodarstwo agroturystyczne 

Wiesława i Stanisław Małachowscy, Nadarzyce 1a, 64-915 Jastrowie,  

9. Gospodarstwo agroturystyczne 

Monika i Piotr Doroszyńscy, ul. Spokojna 10, 77-420 Lipka, 

10. Gospodarstwo agroturystyczne 

 Zbigniew Sosnowski, Ptusza 1, 77-416 Tarnówka,  

 

Stowarzyszenie w ramach działalności statutowej promowało powiat złotowski           

w roku 2010 na Targach Agroturystycznych w Warszawie, Kielcach i Gdańsku                  

oraz   w miesiącu kwietniu br. podczas Targów Agroturystycznych w Toruniu.  

W zakresie rozwoju turystyki oraz  promocji gospodarstw agroturystycznych w dniach 

14 - 15 maja 2011 roku na stadionie i sali MLKS ,,Sparta” została zorganizowana kolejna 

edycja, w tym roku juŜ XII Mi ędzynarodowych Targów Agroturystycznych.       

Organizatorem Targów było Starostwo Powiatowe w Złotowie oraz Stowarzyszenie 

Gospodarstw Agroturystycznych Północnej Wielkopolski ,,Krajna”. 

Organizatorzy zapewnili wystawcom bezpłatną powierzchnię wystawową, noclegi              

oraz obsługę medialną. Imprezą towarzyszącą był X Przegląd Zespołów Folklorystycznych. 

Wraz z wystawcami prezentującymi oferty wypoczynku w naturalnym środowisku     

na Targi przyjechali równieŜ twórcy ludowi, którzy przygotowali stoiska z rzeźbą, 

malarstwem, wyrobami z drewna, ceramiką, wyrobami z wosku, gobeliny, hafty regionalne     

i  koronki. 

 

 


