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Domek Ogrodników
Wypoczynek w ciszy i spokoju z dostępem do przydomowego ogródka i zapew-
nienie mnóstwa atrakcji oferuje Frankowo, a dokładnie państwo Hejdysz. 

W miejscowości z dala od
zgiełku i hałasu miejskiego za-
mieszkali piętnaście lat temu.
Wtedy Katarzyna Mansfeld-Hej-
dysz pracowała w dużej korporacji,
do domu wracała, aby znaleźć wy-
tchnienie, odpocząć, jednak wtedy
były to rzadkie chwile. Kiedy więc
wraz z mężem pojechała do Szwe-
cji i znalazła nocleg w małym,
drewnianym domku na uboczu, w
głowie zrodziła się myśl, aby coś
takiego zaoferować innym. Pod-
czas każdych następnych wyjaz-
dów zagranicznych szukała
właśnie takiego miejsca noclegu.
W 2010 roku ostatecznie postano-
wili z mężem zbudować taki
domek dla gości na swojej posesji.
Od pomysłu przeszli do czynu.
Obok drewnianego domku powstał
ogródek, gdzie już kiełkują wa-
rzywka, kwitną owocowe drzewka.
Ogródek jest do dyspozycji gości,
którzy przyjeżdżają na noclegi.

basen, a dla dorosłych jest sauna,
altanka, grill. 

Domek Ogrodników dopiero
rozpoczyna pierwszy letni sezon
swej działalności, a już przyjął pod
swym dachem gości z Polski,
Ukrainy i Holandii. Wkrótce przy-
jadą też goście z Rosji. 

Państwo Hejdysz w zimie pra-
cowali nad stworzeniem strony in-
ternetowej:

www.domekogrodnikow.pl

która obecnie działa w języku pol-
skim, angielskim i niemieckim, ale
w przyszłości ma być też tłuma-
czona na język szwedzki, litewski i
rosyjski i holenderski. 

Dofinansowanie na utworzenie
własnej działalności Hejdyszowie
otrzymali z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Warunkiem było
stworzenie miejsc pracy i takie
miejsca powstały. 

- Nie jesteśmy typowym gospo-

posażoną kuchnię z jadalnią i ko-
minkiem, łazienkę i dwie sypialnie,
balkon, taras. 

Właściciele nie zamierzają spo-
cząć na laurach. Już myślą o zbu-
dowaniu krytej ujeżdżalni, bo konie
są ich pasją od dzieciństwa. Pani
Kasia jest zresztą instruktorem
jazdy konnej, a pierwszą pracą
jaką podjęła w swoim życiu zawo-
dowym było uczenie dzieci jazdy
konnej. 

Wraz z mężem chcą promować
wśród gości z zagranicy polską
kulturę życia na wsi, a osobom
mieszkającym w mieście oferować
aktywny wypoczynek na spokojnej
wsi.

Uroki Domku Ogrodników zos-
tały już zauważone i pokazane w
TVP w programie „Apetyt na Eu-
ropę”

ALDONA NYCZAK

Mogą korzystać z wszystkich dóbr
natury, przygotowywać posiłki z
rosnącą tuż obok sałatą, rzod-
kiewką, czy szczypiorkiem zerwać
i zjeść truskawkę z krzaczka. Ale
to nie wszystkie atrakcje przeby-
wających w gościnie. Kilkadziesiąt
metrów od Domku mieści się staj-
nia, gdzie mieszkają cztery konie,
za stajnią padok, dla chętnych
możliwe są przejażdżki konne w
siodle, bryczką, a podczas śnież-
nej zimy także i w saniach. Gospo-
darze oferują też przejażdżki
quadem, wycieczki rowerowe,
ofertę skierowali też do dzieci,
które mają do swej dyspozycji
domek na drzewie, piaskownicę,
zjeżdżalnię, huśtawkę, rozkładany

darstwem agroturystycznym, bo w

naszej zagrodzie są konie, koty i

psy, nie ma kur, kóz, świń i bydła.

To co oferujemy chyba się spraw-

dza, bo już mamy rezerwacje na

okres letni. Planujemy też turnusy

półkolonii dla dzieci z elementami

jazdy konnej, malarstwa oraz

nauki języka angielskiego – mówi
Katarzyna Mansfeld-Hejdysz. –
Mottem naszej działalności jest

hasło: Odpocznij od miasta i ciąg-

łego biegania. Przyjedź na wieś.

Cisza, spokój i kontakt z naturą
rzeczywiście we Frankowie jest
możliwy. Tym bardziej, że jednora-
zowo do Domku Ogrodnika może
przyjechać do sześciu osób. Mają
do swej dyspozycji całkowicie wy-


