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dojechał tam, został "Na wzgórzu".
Dwa inne szczeniaczki znalazł pan
Paweł w rowie przy drodze. Przy-
wiózł je do domu.

- Były u nas miesiąc. Zabrali je

zachwyceni nimi goście. Mieliśmy

też kury, dzikie gęsi - Balbinę i Ło-

buza, które błąkały się w poszuki-

waniu mamy. Odchowaliśmy je, a

kiedy urosły, to odfrunęły. Była u

nas koza, świnki. - wylicza K.
Woźny.

Różnorodność zwierząt jest
duża, jak na gospodarstwo agrotu-
rystyczne przystaje. 

Wróćmy jednak do początku
działalności. 

- Nie wiedzieliśmy jak to wypali,

bo choć mamy sporo do zaofero-

wania, to jednak jesteśmy za dala

od przelotowych dróg, wywiesze-

nie banera nic nie daje, bo kto tu

sam z siebie dotrze?

Pomogły ogłoszenia w interne-
cie, strona internetowa i rodzice
pani Kasi, którzy dysponują
dwoma pokojami i jak mają więcej
chętnych, podsyłają gości dzie-
ciom.

Pierwsi klienci pojawili się po
kilku tygodniach i zostali na całe
lato. To byli pracownicy firmy, która
stawiała znaki drogowe. 

- Nasze gospodarstwo było dla

nich punktem noclegowym. Pracy

w delegacji mieli sporo, więc

chcieli zostać na zimę, a my mie-

liśmy pokoje nieogrzewane. Była

potrzeba, to zamontowaliśmy piec

i panowie zostali na całą zimę -

mówi pani Kasia.
Gospodarstwo "Na wzgórzu"

ma swoich stałych klientów, którzy
przyjeżdżają tu rokrocznie, aby od-
począć, albo przedstawiciele
handlowi, którzy jak tylko są w

okolicy to nocują w Ziemnicach.
Pojawiają się też nowe osoby.

- W tym roku po raz pierwszy

mieliśmy gości na święta Bożego

Narodzenia. Do rodziców przyje-

chały dzieci z zagranicy z rodzi-

nami, a że seniorzy mieszkają w

bloku i nie mają miejsca, żeby

wszystkich przenocować, to wyna-

jęli pokoje u nas i tu zorganizowali

święta dla piętnastu osób. 

Zdarzają się też goście na
święta wielkanocne, było też i we-
sele zorganizowane "na luzie" w
domowej atmosferze. Niektórzy
rezerwują "całość" i organizują
sobie swoje imprezy, tak żeby już
nikt inny nie mógł im przeszka-
dzać. Właściwie cały czas ktoś tu
nocuje. Zdarzają się też przestoje,
ale dzięki temu jest czas na re-
monty i małe zmiany.

Pracy właściciele mają sporo -
muszą zadbać o obejście, zwie-

rzęta, posprzątać pokoje, prać po-
ściele. A trzeba jeszcze pomyśleć
o rozwoju.

- Goście korzystający z nocle-

gów często pytają o posiłki. Na

razie mają do dyspozycji kuchnię,

mogą gotować sami, albo zjeść

coś w najbliższych restauracjach.

Zdajemy sobie jednak sprawę z

tego, że w najbliższym czasie mu-

simy poszerzyć ofertę naszej agro-

turystyki o wyżywienie. Jak widać

na nudę nie możemy narzekać -

mówią Katarzyna i Paweł.
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