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GOSPODARSTWA 
AGROTURYSTYCZNE
w województwie świętokrzyskim



Gospodarstwo Agroturystyczne „Kuźnia” położone jest w samym sercu Gór Świętokrzyskich, 
w centralnej części Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego wśród wzgórz, dolin, na skraju lasu, 
daleko od innych gospodarstw i ruchliwych dróg. Do dyspozycji gości gospodarze oddają drewnianą 
część domu z oddzielnym wejściem, w tym: 5 pokoi z łazienkami, komfortowo wyposażony duży 
salon z kominkiem, aneks kuchenny, taras z widokiem na staw i grzbiet góry Zamczysko. Na terenie 
gospodarstwa znajduje się: plac rekreacyjny, plac zabaw dla dzieci, altanka nad stawem z tarasem 
i grillem, miejsce na biesiadę przy ognisku, hamaki, huśtawki, leżaki. Dodatkową atrakcją jest możliwość 
zwiedzania starej Kuźni, w której czasami pracuje gospodarz. Kuchnia, jaką proponuje Pani domu 
zapewniając codzienne wyżywienie, jest prowadzona w oparciu o produkty z własnego gospodarstwa: 
mleko, jajka, sery, chleby własnego wypieku: orkiszowy, ziołowy, pszenny, na zakwasie. 

Gospodarstwo otrzymało wyróżnienie w 2004 roku w konkursie „Piękne i bezpieczne gospodarstwo 
agroturystyczne”, a w 2011 i 2019 roku zostało laureatem I miejsca. Gospodarstwo należy do 
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. 

„Kuźnia”
Elżbieta Kot

Nowa Huta 20, 
powiat kielecki, gmina Raków 
tel. kom. 507 553 914
www.lesniczowka.wczasywpolsce.pl



Gospodarstwo znajduje się nieopodal zalewu Chańcza, w bliskiej odległości 
od Korytnicy, Szydłowa, Pacanowa, Buska Zdroju, Kielc. Do dyspozycji gości 
pokoje 2, 4 oraz 5 osobowe z łazienkami, 8 osobowy domek oraz możliwość 
korzystania z przeszklonej oranżerii i dużej altany. Na terenie gospodarstwa 
znajduje się duży plac zabaw, boisko do siatkówki, trampolina, basen. Dzieci 
mogą korzystać z badmintona, łuków, piłek. Gospodarze zajmują się hodowlą 
koni oraz prowadzą naukę jazdy konnej pod nadzorem instruktora. W ofercie 
pełne domowe wyżywienie.

W 2019 roku gospodarstwo zostało laureatem II miejsca w konkursie 
wojewódzkim pn. „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne”.

„Stajnia nad Strumykiem”
Ewa i Mieczysław Suboczowie

Korytnica 26, 28-225 Szydłów 
powiat staszowski  
kom. 508 208 066  
www.stajnianadstrumykiem.pl



Cisówka to urokliwe miejsce położone u samego podnóża Gór Świętokrzyskich, przy 
samym lesie, wśród malowniczych, leśnych krajobrazów gdzie można odpocząć od 
miejskiego zgiełku delektując się ciszą, rześkim powietrzem, obcując z naturą pełną 
dzikiej zwierzyny, spacerując cienistymi wąwozami oraz dolinami wartkich strumieni. 
Do dyspozycji gości kilka domków urządzonych wygodnie i ze smakiem. Domki na 
poddaszu posiadają dwie sypialnie dwuosobowe, na parterze sypialnie dwuosobową, 
łazienkę oraz w pełni wyposażony salon z aneksem kuchennym. Na zewnątrz plac 
zabaw dla dzieci, boisko do piłki nożnej, kącik rekreacyjny, sauna, domek imprez, 
miejsce na ognisko i altana. Ponadto w promieniu ok. 30km znajdują się największe 
atrakcje województwa świętokrzyskiego: Bałtów ze stokiem narciarskim, park miniatur 
w Krajnie, zamek w Ujeździe, zabytkowy Sandomierz, wioska indiańska Shaionke 
w Truskolasach, Muzeum Archeologiczne, rezerwat „Krzemionki”, Muzeum Porcelany 
w Ćmielowie, zalew Chańcza, Jaskinia Raj i wiele innych atrakcji.

Gospodarstwo otrzymało Nagrodę Specjalną w 2019 roku w konkursie wojewódzkim 
pn. „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne”.

„Cisówka”
Anna i Piotr Cedrowie

Czerwona Góra 74 
27-580 Sadowie 
pow. opatowski  
tel. kom. 517 470 231
www.facebook.com/cisowkapodlasem



Gospodarstwo położone na Ponidziu, gdzie dominuje piękna i wciąż jeszcze dzika rzeka 
Nida. Znajdują się tu chronione obiekty, liczne stanowiska roślin i zwierząt zagrożonych 
i chronionych, a także interesujące zabytki architektury. Lokalizacja gospodarstwa stwarza 
dogodne warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, podziwiania malowniczych 
krajobrazów, wędkowania, korzystania z kąpieli rzecznych i spływów kajakowych. Na terenie 
gospodarstwa znajdują się wiekowe lochy, pozostałości wykopalisk celtyckich, gospodarze 
prowadzą sprzedaż produktów aromatoterapii i refleksoterapii, dysponują poduszkami 
leczniczymi, siennikami i oferują najlepszej jakości łóżka z drewna modrzewiowego.  
To także gospodarstwo warzywne – na żyznych glebach uprawiane są głównie ogórki i papryka. 
Zrobione przez gospodarzy przetwory są prawdziwym hitem tego miejsca. 

Gospodarstwo jest laureatem wielu nagród, w tym I nagrody za ogórki nieprowickie 
w konkursie wojewódzkim Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów w 2013 roku, 
laureatem II miejsca VII edycji konkursu wojewódzkiego „Piękne i bezpieczne gospodarstwo 
agroturystyczne” w 2010 roku, a w 2019 roku otrzymało wyróżnienie w konkursie 
wojewódzkim pn.: „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne”. Gospodarstwo 
znajduje się na Szlaku Kulinarnym „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”. 

„Celtyckie”
Stanisław Klepka

Nieprowice 22, 28-425 Złota  
pow. pińczowski  
tel. kom. 698 129 063 
e-mail: wczasyponidzie@gmail.com 



Gospodarstwo położone jest w malowniczej okolicy w sercu Gór Świętokrzyskich.  
Dogodna lokalizacja sprawia, że jest to doskonałe miejsce wypadowe do zwiedzania bogatej 
w zabytki okolicy, jak i dla miłośników wędrówek pieszych i rowerowych. W pobliżu 
znajduje się Park Rozrywki i Miniatur SabatKrajno gdzie można zobaczyć najsłynniejsze 
miniatury świata. W zimę miłośnicy narciarstwa mogą korzystać z najdłuższego w regionie 
wyciągu narciarskiego. Do dyspozycji gości niebanalnie urządzone pokoje z łazienkami, tv, 
wifi, lodówkami skomunikowane ze stylową wygodną kuchnią, obszerny ogród z miejscem 
na odpoczynek, grill czy zabawę dla młodszych i starszych dzieci. Gospodyni serwuje 
przyrządzone przez siebie posiłki na bazie lokalnych i własnych produktów ekologicznych. 
Specjalnością pani domu jest ciasto z rabarbarem i kruszonką, którego smaku i aromatu  
nie da się zapomnieć.

Gospodarstwo w 2012 roku zostało wyróżnione, a w 2019 roku zostało laureatem III miejsca 
w konkursie wojewódzkim pn.: „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne”.

„Tarczuś”
Urszula Czernikiewicz

Tarczek 89, 27-225 Pawłów  
pow. starachowicki  
tel. kom. 695 514 500  
www.tarczus.infoturystyka.pl



Gospodarstwo znajduje się na wschodnim krańcu Obniżenia Wilkowskiego 
u stóp Łysej Góry. Pokoje 4,3 i 2 osobowe każdy z łazienką, telewizorem 
i ogólnodostępnym WiFi znajdują się w wyodrębnionej dla gości części 
budynku z oddzielnym wejściem. 

Do dyspozycji zacieniony taras i w pełni wyposażona kuchnia. Na terenie 
obiektu znajduje się mini plac zabaw: zjeżdżalnia, dwie huśtawki, trampolina, 
piaskownica, a także pawilon ogrodowy i grill. Dla aktywnych miłośników 
sportu przygotowane są rowery. Na ponad 1 ha powierzchni uprawiane są 
porzeczki, maliny, truskawki i aronia. Owoce można zrywać i jeść do woli. 

Gospodyni robi z nich pyszne przetwory na zimę: soki jabłkowe, truskawkowe, 
porzeczkowe, malinowe, jeżynowe, aroniowe, dżemy, powidła, przeciery 
i sałatki warzywne oraz wyśmienity tort orzechowy. Dla osób lubiących komfort 
gospodarze przygotowują smaczne, domowe posiłki. Atrakcją dla dzieci są kury: 
czubatki, liliputki, kochiny.

Gospodarstwo otrzymało w 2019 r. wyróżnienie w wojewódzkim konkursie  
pn.: „Piękne i Bezpieczne Gospodarstwo Agroturystyczne”.

ul. Doktora Łuszczyca 10c 
26-006 Nowa Słupia 
pow. kielecki  
tel. kom. 608 337 780

„Orzechowa zagroda”
Agnieszka Witkowska



17-hektarowe ekologiczne 
gospodarstwo sadownicze 
zlokalizowane w centrum Gór 
Świętokrzyskich. Specjalizuje się 
w uprawie maliny, jeżyn, aronii, 
jabłek oraz śliw. 

Do dyspozycji gości 12 pokoi w budynku z tarasem widokowym 
z panoramą gór, dwa całoroczne domki z bali drewnianych oraz 
cieszący się dużą popularnością urokliwy kamienny domek. 
Właściciele przygotowali wiele miejsc do wypoczynku, jak też 
moc atrakcji. Sala kominkowa z dużym otwartym kominkiem daje 
ciepło i stwarza niepowtarzalną atmosferę do biesiadowania. Sala 
do bilarda z tarasem widokowym zachęca do wspólnego spędzania 
czasu. Wiejski ogród – ubarwiony kamieniami z różnych zakątków 
regionu świętokrzyskiego to oaza ciszy i spokoju. 

Wąwozy leśne z wijącą się rzeką, w całości przeznaczone dla 
gości, wydzielone ścieżki pełne podejść, mostków, kamiennych 
zejść – zachęcają do spacerów. Do dyspozycji gości przygotowane 
są kajaki, kijki do nordic walking, boisko do siatkówki oraz piłki 
nożnej, altany, kamienne grille, dla dzieci profesjonalny plac zabaw 
i jedyna w okolicy ścieżka edukacyjna. Atrakcją są lubiane przez 
gości zwierzaki: daniele, muflony, lamy, alpaki, owce kameruńskie, 
konie szetlandzkie oraz ptaki ozdobne. 

Gospodarstwo otrzymało I nagrodę w 2018 roku w konkursie 
„Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne”.

„Górski Ogród” 
Paweł Poniewierski 

Wola Łagowska 39, 26-025 Łagów 
tel. kom. 665 100 840 
e-mail: rezewacja@gorskiogrod.pl 
www.gorskiogrod.pl



Gospodarstwo położone jest w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, jego atutem są walory 
turystyczno-krajoznawcze okolicy. Teren ma charakter rolniczy, posiada naturalny krajobraz, czyste 
środowisko, wiele ciekawych pamiątek historycznych świadczących o bogatej przeszłości tego 
regionu. 

Do dyspozycji gości nowo wybudowany dom z ciekawie urządzonymi pokojami – każdy w innym 
stylu, oraz ogród z altaną, oczkiem wodnym, placem zabaw dla dzieci. Atrakcją jest wnętrze starej 
stodoły, w której znajdują się dawne narzędzia i urządzenia rolnicze, w tym: krosna, maselnice, 
młocarnia, wialnia. Gospodarze oferują wyżywienie oparte głównie na własnych produktach, 
bądź kupionych od zaprzyjaźnionych sąsiadów i lokalnych dostawców. „Pytlówka” należy do 
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, posiada szczególną ofertę dla rodzin z dziećmi: jazda na 
kucykach, strzelanie z łuku i wiatrówki, plac zabaw, naukę haftowania i pokaz tkania na krosnach. 
Gospodarstwo jest laureatem licznych konkursów między innymi: I miejsca za Najlepszą Ofertę 
Wypoczynku na wsi – Regionalnej Organizacji Turystycznej w 2008 r., II miejsca w konkursie 
wojewódzkim „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne” w 2018 r.  
Od 2018 r gospodarstwo jest na szlaku kulinarnym Świętokrzyska Kuźnia Smaków  
z bogatą ofertą kuchni tradycyjnej i regionalnej.

„Pytlówka”
Anna i Michał Sokalscy

Tarczek 24, 27-225 Pawłów  
tel. (41) 272 27 81 
e-mail: pytlowka@op.pl 
www.pytlowka.pl



Agroturystyka VIP VILLAGE położona jest w miejscowości 
Miedzierza, 3 km od zalewu Sielpia, gdzie mieści się też Muzeum 
Zagłębia Staropolskiego. Jest to miejsce stworzone z pasją, by 
goście czuli się swobodnie oraz komfortowo, a przyroda jest na 
wyciągnięcie ręki. 

Do dyspozycji gości 5 pokoi urządzonych ze smakiem,  
z widokiem na las i wodę. Miłośnicy pieszych wędrówek mogą 
spotkać w pobliskim lesie sarnę, jelenia, dzika czy nazbierać jagód, 
poziomek, grzybów. To oaza ciszy i spokoju, idealne miejsce 
do wypoczynku z hamakami wśród brzóz, altanką i grillem. 
Przyjemną atmosferę stwarzają zawsze uśmiechnięci właściciele, 
z którymi można porozmawiać na każdy temat. Dla aktywnych 
turystów przygotowane są rowery. Przemierzając rowerowe szlaki 
można zwiedzać okoliczne zabytki lub upajać się zielenią łąk 
i lasów. Obok gospodarstwa przebiega szlak Green Velo, którym 
można dojechać np. do zalewu w Sielpi. To raj dla rowerzystów, 
grzybiarzy, wędkarzy oraz przede wszystkim dla rodzin, by móc 
wspólnie spędzić czas. Czyste powietrze, malownicze krajobrazy, 
cisza, spokój oraz życzliwość gospodarzy zapewnią udany 
wypoczynek i pozwolą zregenerować siły.   

Gospodarstwo jest laureatem III miejsca wojewódzkiego konkursu 
„Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne” 2018.

„VIP Village”

Miedzierza 110, 26-212 Smyków 
tel. kom. 605 737 885 
e-mail: vipvillage@gmail.com 
www.agromiedzierza.com

Michał Mytkowski



„Jesionowy Dworek”
Grzegorz i Teresa Wójciccy

Kotki Budy 128, 28-100 Busko-Zdrój 
tel. kom. 503 327 085; 516 170 552 
e-mail: jesionowydworek@gmail.com 
www.jesionowydworek.pl

Pensjonat Jesionowy Dworek znajduje się w Szaniecko-Soleckim Parku Krajobrazowym, ponad 60% terenu to obszar Natury 2000. Można tutaj spotkać 
bociana czarnego, żeremia bobrze oraz wiele atrakcji flory i fauny. Właściciele prowadzą również gospodarstwo rybackie „BUDY” zajmujące stawy 
hodowlane o łącznej powierzchni użytkowej 40 hektarów. W gospodarstwie hodowane są głównie karpie oraz szczupak, lin, karaś, amur i tołpyga. 

Goście mogą liczyć na smaczny domowy posiłek, ryby z własnej hodowli i ciasta własnego wypieku. Przy budynku nad wodospadem znajduje się chata 
grillowa, gdzie można sobie usmażyć czy zgrillować wcześniej złowioną rybę.

Właściciele są laureatami licznych konkursów, między innymi w ogólnokrajowego konkursu „Sposób na sukces” w 2016 r. w kategorii rodzinna 
przedsiębiorczość i konkursu wojewódzkiego „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne” w 2018 roku. Gospodarstwo znajduje się na szlaku 
kulinarnym „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” z ofertą potraw tradycyjnych, w tym głównie z ryb. Za „karpia królewskiego z Bud” oraz „szczupaka 
pomykowskiego z Bud” otrzymali nagrody główne w konkursie wojewódzkim „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” w 2015 i 2016 roku 
Pełna informacja o ofercie kulinarnej jesionowego dworku dostępna jest na stronie www.swietokrzyskakuzniasmakow.pl.



Gospodarstwo Leśne Zacisze położone jest w sąsiedztwie lasu, 3 km od Nagłowic. 
Właściciele prowadzą działalność rolniczą, można tu kupić produkty pochodzące 
z gospodarstwa. 

Do dyspozycji gości jest  duży teren do rekreacji. Atrakcją gospodarstwa jest 
ekspozycja starych sprzętów gospodarstwa domowego oraz maszyn i urządzeń 
służących dawnym mieszkańcom wsi, między innymi do celów rolniczych, na 
przestrzeni stuleci. Dla zwolenników przeniesienia się w odległe czasy możliwość 
wynajęcia noclegów w starym przedwojennym domu drewnianym, przystosowanym 
i urządzonym do celów mieszkalnych z tradycyjnym piecem chlebowym. Ponadto 
właściciele oferują pokoje we własnym budynku mieszkalnym.  

Gospodarstwo zostało wyróżnione w konkursie wojewódzkim „Piękne i bezpieczne 
gospodarstwo agroturystyczne” w 2018 roku. Jest czynne całorocznie.

„Leśna Zagroda”
Krystyna i Bogusław Sygutowie

Rakoszyn 91 
28-352 Nagłowice 
tel. (41) 381 44 43;  
kom. 782 813 751



Wydawca:
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Modliszewicach
2020

Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie 
tel.: 41 372 22 84 do 86
e-mail: modliszewice@sodr.pl 
www.sodr.pl
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