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Wzgórze na krańcu Ziemnic 
przystanią turystów

dok. na str. 7

Położone na samym krańcu wsi, na górce, z której
rozpościera się przepiękny widok na okolice gospo-
darstwo agroturystyczne "Na wzgórzu" w Ziemnicach
samym widokiem zachęca do odwiedzenia. Po prze-
kroczeniu bramy gość zaczyna czuć się jak u siebie. 

Drzwi domostwa otwarte, w
progu wesołym poszczekiwaniem
wita mnie pies Klusek - podwórko-
wiec w czarne łaty i powolny, ale
dobrotliwy Morf - golden retriever,
który tylko czeka, żeby go pogłas-
kać. Morf jest tu od zawsze, Klu-
sek w zeszłym roku został
przygarnięty, jak większość zwie-
rząt państwa Woźnych. Tutaj
nawet zwierzęta czują, że znajdą

ogniska, huśtawki dla dzieci i dużo
zieleni, bo tego właśnie szukają tu-
ryści.

- Ostatnio było u nas małżeń-
stwo z Wrocławia, od niedzieli do
środy nie wyszli poza naszą za-
grodę. Zapytałam więc w tę środę,
czy może chcieliby coś zwiedzić,
albo pojechać do miasta, a oni od-
powiedzieli, że nie mają po co, bo
tu odpoczywają od miejskiego

dach nad głową i rodzinę na za-
wsze.

Gospodyni domu - Katarzyna
Woźny czeka na gości - siedem
dziewczyn, które jadą na szkolenie
i zamówiły trzy noclegi. Dwa po-
koje zajmuje od kilku miesięcy pię-
ciu panów, którzy w delegacji
zostali przysłani do pracy w na-
szym regionie. Zostaje jeszcze
jeden wolny pokój. Nie wiadomo
na jak długo, bo w każdej chwili
może zadzwonić przedstawiciel
handlowy, który szuka miejsca do
przenocowania. W sumie gospo-
darstwo agroturystyczne "Na
wzgórzu" może jednorazowo przy-
jąć piętnaście osób. Pokoje są
dwu -, trzy - i czteroosobowe z ła-
zienkami. Do dyspozycji gości jest
ogromny hol z kanapą, stołem do
gry w tenisa, stołem i krzesłami
oraz w pełni wyposażona kuchnia.
Jest też całe obejście, na terenie o
powierzchni 1,5 hektara, jest stary
sad, pastwisko dla koni, ogród,
staw z wyspą na środku oraz z
kaczkami, które mają swój domek
na wodzie i rechoczącym żabami,
altana z miejscem na rozpalenie

zgiełku i wcale się nie nudzą,
wręcz przeciwnie. I tak już na tym
naszym "podwórzu" zostali aż do
końca pobytu. Pieczywo i po-
trzebne artykuły spożywcze kupo-
wali prosto z busa, który
codziennie podjeżdża pod nasz
dom. Wyjeżdżali zadowoleni i
szczęśliwi - opowiada Katarzyna

Woźny.
Gospodarstwo "Na wzgórzu"

działa od sześciu lat. Skąd się
wziął pomysł? Właściciele sami
nie wiedzą. Chyba po prostu ten
teren i to miejsce uwarunkowało
taki typ działalności. Może też tro-
chę doświadczenie i rada rodziców
pani Kasi, którzy od piętnastu lat
prowadzą w Osiecznej agrotury-
stykę.

Państwo Woźny dziesięć lat
temu kupili stare gospodarstwo, a
właściwie stary dom i zabudowa-

nia gospodarcze w Ziemnicach.
Początkowo stary dom chcieli re-
montować, ale skończyło się na
tym, że zburzyli stare mury i zbu-
dowali nowy dom w tym samym
miejscu. W międzyczasie wymie-
nili sypiące się pokrycie dachu na
stodole i spichrzu.

- Wtedy jeszcze nie myśleliśmy

o tym, że na poddaszu tego bu-
dynku urządzimy pokoje dla gości.
Po prostu trzeba było wyremonto-
wać, żeby dawno nie używany bu-
dynek nie niszczał. Za remont
zabraliśmy się kilka lat później i
bez pośpiechu. Najpierw wylaliśmy
beton na posadzki, potem po-
wstały ścianki działowe. Stara-
liśmy się zachować klimat tego
miejsca, dlatego nie tynkowaliśmy
ścian, a nowe ścianki budowa-
liśmy ze starej cegły. Pozostały też
drewniane filary, belki. Żeby zys-
kać światło słoneczne, w dachu
zamontowaliśmy okna. 

Zostały oryginalne drewniane
spichrzowe schody, które nadają
klimatu temu miejscu. Meble ku-
powało się okazyjnie. 

- Wczesnym latem 2010 roku
byliśmy gotowi na przyjęcie gości.

Za domem był stawek ze źró-
dełkiem, został on powiększony, a
na nim powstała wyspa. Można się
na nią dostać przechodząc przez
drewniany mostek. Na wyspie jest
huśtawka. Właściciele urządzali
przestrzeń dla siebie i wtedy właś-
nie mnożyły się atrakcje dla gości,
bo goście mogą korzystać ze
wszystkich dobrodziejstw terenu. 

- Prawie wszystkie zwierzęta u
nas są z "odzysku". Na początku
szukaliśmy konia, który byłby na-
turalną "kosiarką" na areałach zie-
leni. Znaleźliśmy Maćka, którego,
jak się potem okazało, pierwszym
właścicielem był pan Wiktor Szyd-
łowski z Osiecznej. Maciek ma już
24 lata i zostanie z nami na za-
wsze - mówi Paweł Woźny.

Oprócz tego są jeszcze dwa
konie, na których można pojeź-
dzić. Pies Klusek miał trafić do
schroniska dla zwierząt, ale nie


