
 

 
 

 

 
 

 

Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w Obszary Wiejskie  

Laureaci XIII edycji konkursu  
Najciekawsza działalność pozarolnicza na wsi  

 

Smażalnia ryb „Sudeckie Chaty” z Kudowy Zdrój i Hotel-Motel-Restauracja „Złota Róża” z 
Lubatowa w gminie Złotoryja uznane zostały za najciekawsze przedsięwzięcia zrealizowane 
na Dolnym Śląsku w 2011 oraz pierwszym półroczu 2012 roku na obszarach wiejskich lub w 
miastach do 20 tys. mieszkańców. 

Promowanie rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich ma bardzo istotne znaczenie 
dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska. Stąd upowszechnianie 
przykładów dobrych przedsięwzięć oraz wyróżnianie ludzi, którzy je zrealizowali, jest jedną z 
najskuteczniejszych metod promowania rozwoju lokalnego obszarów wiejskich.  

Warunki te spełnia organizowany od dwunastu lat wojewódzki konkurs „Najciekawsza 
Działalność Pozarolnicza na wsi” organizowany w ramach krajowego konkursu „Sposób na  
Sukces”, którego celem konkursu jest promocja rozwoju przedsiębiorczości tworzącej 
miejsca pracy. XIII edycja konkursu jest realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 dla województwa dolnośląskiego. Organizatorami 
konkursu w 2012 roku byli: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.   

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział dwóch rolników oraz pięciu przedsiębiorców 
prowadzących działalność na terenie województwa dolnośląskiego. Kandydatów do 
konkursu typowały Powiatowe Zespoły Doradców DODR we Wrocławiu. 

Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach. W pierwszej oceniane są przedsięwzięcia 
zrealizowane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez rolnika, a 
w drugiej przedsięwzięcia zrealizowane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność na 
obszarach wiejskich lub w miastach do 20 tys. 
Komisja Konkursowa dokonała oceny zgłoszonych do konkursu przedsięwzięć biorąc pod 
uwagę kryteria oceny zawarte w regulaminie i wyłoniła laureatów konkursu. 
 

 w I kategorii „ROLNICY”  

I miejsce zajęli: Halina i Piotr Jasińscy – 
Smażalnia ryb „Sudeckie Chaty” z Kudowy 
Zdrój - za rozbudowę w rodzinnym 
gospodarstwie rolnym bazy gastronomiczno-
noclegowej dla turystów. Przedsięwzięcie 
stanowi bardzo dobry przykład wykorzystania 
lokalnego potencjału wynikającego z położenia 
gospodarstwa. 



 

"Sudeckie Chaty" to pięć przytulnych, nowo 
wybudowanych drewnianych domków 
noclegowych, położonych w pobliżu alei 
parkowych Parku Zdrojowego w Kudowie 
Zdrój. Każdy z domków składa się z pokoju 
dziennego z aneksem kuchennym oraz 3 
sypialniami, które mogą pomieścić 10 osób. 
Koło domków jest duży zadbany trawnik z 
boiskiem sportowym, miejscem na ognisko i 
zadaszonym grillem, który funkcjonuje, jako 
teren rekreacyjny dla gości. Dzieci mają tu 
wspaniały plac zabaw, do ich dyspozycji 

utrzymywane są kucyki. Cały teren jest 
ogrodzony, łącznie z parkingiem na 
samochody dla gości. Dla zorganizowanych 
grup gości lub turystów organizowane są 
imprezy okolicznościowe, jak: wesela, 
urodziny, przyjęcia komunijne lub chrzciny. 
Teren ten jest położony w odległości 200 m 
od turystycznego przejścia granicy do Czech, 
stąd najliczniejszą grupą turystów są Czesi, 
którzy przyjeżdżają tutaj na smażoną rybkę. 
Smażalnia słynie z bardzo dobrej kuchni a 
przysmakiem gości jest lokalne danie 

„żeberka z wiaderka”. 

Wyróżnienie uzyskał: Aleksander Nowaczyk 
– zwierzęta egzotyczne „ZOO–Farma”  
z Łącznej w gminie Mieroszów 

Zoo-Farma 

została utworzona 
przy 

gospodarstwie 

agroturystycznym, 
wykorzystując 

walory 
turystyczne 

gospodarstwa i okolicy. Jest to jedyne, takie zoo w regionie. 

Tylko tutaj można zobaczyć lwa berberyjskiego, wilki polarne, czy 
znane z telewizji lemury Katta i surykatki. 

Oferta, skierowaną do dzieci i młodzieży odwiedzających zoo w 

grupach zorganizowanych. Zwiedzanie obejmuje ponad 20 

stanowisk, które zamieszkuje ponad 50 gatunków zwierząt.  

Dodatkowo zorganizowany jest ogrodzony teren rekreacyjny idealny do organizacji ognisk, 
zabaw, czy lekcji plenerowych dla dzieci i młodzieży. 









 

 

 w II kategorii  „PRZEDSIĘBIORCY” 

I miejsce zajęli: Krystyna i Antoni Boryczko – 
Hotel-Motel-Restauracja „Złota Róża”  
z Lubiatowa w gminie Złotoryja - za 
uruchomienie nowego kompleksu obiektów w 
których świadczy usługi dla ludności w zakresie 
działalności noclegowo - gastronomicznej oraz 
organizowania imprez okolicznościowych. 

Obiekty „Złota Róża” zostały oddane do 
użytkowania w lutym 2012 r. Sala 
bankietowa i restauracja z zapleczem 
kuchennym, będąca głównym obiektem 
kompleksu, wyposażona jest w 
profesjonalne zaplecze kuchenne, bar i 
zaplecze sanitarne o wysokim standardzie. 
Obiekt jest idealny do organizacji wesel, 
imprez integracyjnych, spotkań rodzinnych 

i imprez okolicznościowych. Główna sala bankietowa wraz z antresolą na drugim poziomie, 
może pomieścić do 180 gości. W hotelu przygotowane są 32 miejsca noclegowe w 13 
pokojach 2-osobowych oraz 3 apartamentach. W Motelu znajduje się 28 miejsc noclegowych 
w tym: 12 pokoi 2-osobowych o wysokim 
standardzie oraz 3 apartamenty wyposażone w 
łazienki z jacuzzi. Restauracja serwuje gościom 
wykwintne staropolskie menu. W szczytowej 
części budynku znajduje się ogród zimowy gdzie 
można zjeść romantyczną kolację, porozmawiać 
z przyjaciółmi czy podziwiać wyjątkowe, pełne 
zieleni i wielokolorowych kwiatów otoczenie 
kompleksu „Złota Róża”. Do dyspozycji gości 
oddany jest także duży taras ze stołami i 
ławkami ogrodowymi oraz przestronny parking 
na 50 samochodów i 4 autokary. 

Wyróżnienie uzyskali:  Marta Topolska, Jakub Masełko – Wytwórnia Ozdób Szklanych 
„MAJA GLASS DECOR” s.c. z Przerzeczyna w gminie Niemcza 

  
Wytwórnia zajmuje się rękodzielniczą produkcją 
w zakresie wytwarzania ozdób szklanych oraz 
sprzedażą ozdób szklanych, m.in. bombek 
choinkowych, szklanych figurek, witraży 
malowanych na szkle, świeczników.  
Wytwórnia prowadzi również działalność 
edukacyjną w zakresie organizowania 
zwiedzania zakładu, gdzie prezentowany jest 
proces produkcyjny ozdób szklanych oraz 
zakładowa galeria oraz wyjazdowe warsztaty 



malowania na szkle, obejmujące malowanie witraży lub różnego kształtu bombek.  

Uroczyste podsumowanie XIII edycji wojewódzkiego konkursu Najciekawsza Działalność 
Pozarolnicza na wsi, miało miejsce 20 listopada w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Laureaci konkursu zostali zgłoszeni przez 
organizatorów do krajowego konkursu „Sposób na Sukces”.  

 
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy  

Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Ryszard Targosz DODR we Wrocławiu 

 

 


