Wizyta studyjna do gospodarstw agroturystycznych w okolicach Darłowa
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju we współpracy z Zachodniopomorskim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zorganizowali w dniu 3 października 2019 r.
wyjazd studyjny do gospodarstw agroturystycznych pt. „Podstawy prawne do prowadzenia
działalności agroturystyczne - aspekty prawno - finansowe”. Zadanie realizowane w ramach
poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania ”Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW lata 2014-2020.
Uczestnicy zwiedzili dwa gospodarstwa agroturystyczne w Jeżycach gmina Darłowo. Pierwszym było
Gospodarstwo agroturystyczne „W Jabłoniowym Sadzie”, które zajęło I miejsce w 2016 r. w
konkursie „Agro-Eko-Turystycznym Zielone Lato”. Bliskość morza i usytuowanie nieopodal lasów,
ścieżek nadających się na piesze i rowerowe wycieczki sprawia, że lokalizacja jest atrakcyjna
zarówno latem jak i zimą. Do dyspozycji gości są pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami i balkonem oraz
dostępem do wspólnej kuchni i jadalni oraz ciekawe otoczenie. Specjalistka z ZODR Barzkowice
O/Koszalin omówiła jakość wyposażenia i oferowanych usług w oparciu system kategoryzacyjny
PFTW na przykładzie gospodarstwa „W Jabłoniowym Sadzie”. Kolejne gospodarstwo to „Nowy
Kraków”, które w 2018 r. zajęło I miejsce w konkursie „Agro-Eko-Turystycznym Zielone Lato”. Do
dyspozycji gości domowe, swojskie dania przygotowane z własnych produktów oraz pięć pokoi o
zróżnicowanym wystroju. Na terenie posesji znajdują się zaciszne miejsca m.in. w cieniu sosen
„relaksarium” z hamakami, huśtawkami i ławami. Dla najmłodszych jest plac zabaw, a dla starszych
nad stawem Chata Rybaka z kominkiem.
Kolejny wykład to „Gospodarstwa agroturystyczne w literze prawa” zapoznający uczestników z
bardzo ważnymi zagadnieniami regulującymi działalność od strony prawnej. W obydwu
gospodarstwach chętni mogli zakupić swojskie produkty: przetwory owocowe, warzywne, owocowowarzywne, smalec z dzika, domowy chleb.
Prowadzący działalność agroturystyczną winni orientować się w okolicznych atrakcjach, więc w
drodze powrotnej uczestnicy odwiedzili dwa bardzo ciekawe i cenne zabytki. Pierwszy to Zamek
Książąt Pomorskich w Darłowie - Muzeum w Darłowie, który zakłada się, że powstał w II połowie XIV
wieku. Był to okres panowania księcia Bogusława V i Elżbiety, córki Kazimierza Wielkiego. Na koniec
kościół w Iwięcinie pokryty gontami dębowymi. Pierwotnie kościół posiadał 4 wieżyczki, które
zniszczył piorun, obecnie jest jedna wieża. W kościele w Iwięcinie przechowuje się wiele cennych
zabytków ruchomych, najstarsze z nich pochodzą jeszcze z okresu zarządzania świątynią przez
cystersów bukowskich: sakramentarium gotyckie, krucyfiks, polichromia na stropie świątyni
przedstawiająca "Sąd Ostateczny".
Wyjazd był bardzo pouczający dla uczestników wyjazdu studyjnego, którzy noszą się z zamiarem
uruchomienia działalności agroturystycznej.
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