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Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Stawem” oferuje bazę wypoczynkowo-noclegową w malowniczej
okolicy. Szczególnie atrakcyjne pobyty dotyczą okresu od wiosny do jesieni. Jednak gospodarstwo posiada
atuty, które zapewniają atrakcyjny pobyt aż do zimy. Jest to m.in. zarybiony staw wielkości ok. 1 ha pozwalający na wędkowanie oraz znajdujący się w pobliżu las umożliwiający grzybobranie. Gospodarstwo oferuje
możliwość zorganizowania nauki jazdy konnej w pobliskiej stadninie i spływu kajakowego po rzece Bystrzycy. Zimą natomiast atrakcję stanowi stok narciarski w odległości 10 km, a także kuligi i regionalne tradycje
dotyczące świąt Bożego Narodzenia i karnawału.
Właścicielka firmy posiada wykształcenie
wyższe zawodowe – licencjat uzyskany na Uniwersytecie Warszawskim, wydział Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo. Kwalifikacje zdobywała
podczas różnorodnych kursów i szkoleń, m.in.
„Jak założyć i prowadzić gospodarstwo agroturystyczne”, kurs „Wypiek ciast domowych”, „Florysta” i „Barman-kelner”. Jej pasją jest ogród i jego
pielęgnacja.

Firma została zarejestrowana 1 marca 2011
roku. Sprzęt i wyposażenie zostało zakupione
w marcu. Rozpoczęcie sezonu agroturystycznego
ze względu na przeprowadzane prace remontowe
planowane jest na okres Nocy Świętojańskiej, ale
podczas targów świątecznych w Galerii Londyn
w Kraśniku, które odbyły się w kwietniu, rozpoczęto już działania marketingowe mające na celu
pozyskanie klientów na zbliżający się sezon.

Pomysł na działalność gospodarczą zrodził się
po udziale w szkoleniu z zakresu agroturystyki.
Przedsiębiorczyni zakupiła działkę w pięknym,
malowniczym miejscu na skraju wsi, którą następnie zaczęła przygotowywać pod działalność
usługową. Problemy z możliwością uzyskania
funduszy na rozwój profesjonalnej działalności
agroturystycznej nie zraziły jednak właścicielki,
która w końcu osiągnęła cel. „Chcieć to móc” – to
motto jej działalności.

Właścicielka Gospodarstwa wspomina, że najtrudniejszym doświadczeniem było dla niej przełamanie lęku przed koniecznością załatwienia formalności związanych z rejestracją firmy w Urzędzie Skarbowym, w ZUS-ie itp. Jednak, jak się
okazało, wszystko jest do „pokonania”.
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I rada dla wszystkich zaczynających – nie bójcie się, próbujcie!

