
 

 
 

 

Laureaci VI edycji konkursu „Najciekawsza działalność pozarolnicza na wsi” 

Udział w konkursie w 2005 r. zgłosiło ogółem 17 podmiotów gospodarczych. Jednym z głównych kryteriów, 
które brała pod uwagę komisja konkursowa była działalność gospodarcza zgodna z wymogami ochrony 
środowiska, poszanowaniem zasobów naturalnych oraz wdrażanie norm jakości dotyczących środowiska. 
Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora DODR, po dokonaniu lustracji podmiotów, które zgłosiły się 
w 2005 r. do konkursu, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w regulaminie konkursu wyłoniła laureatów 
konkursu: 
 
- w I kategorii (gospodarstwo rolne prowadzące dodatkową 

działalność pozarolniczą) - Tadeusz Wielgus ze Ścinawki 
Górnej prowadzący skup i ubój zwierząt rzeźnych oraz punkt 

sprzedaży mięsa z uboju - za wysokiej jakości ofertę handlową 
opartą na surowcu lokalnym, zgodną z obowiązującymi normami. 
Prowadzony Zakład ma kompleksowo rozwiązaną gospodarkę 
odpadami poprodukcyjnymi oraz wodno-ściekową (właściciel ma 
podpisaną umowę z Zakładem Utylizacji Odpadów, który odbiera 
po każdym uboju odpady, natomiast ścieki za pomocą kanalizacji 
są odprowadzane do gminnej oczyszczalni ścieków). W zakładzie 

wdrożony jest System Zarządzania Jakością HACCP. 

- w II kategorii (firma prowadząca działalność gospodarczą na 

terenach wiejskich) - Elisabeth i Ulrich v. Küster z 
Łomnicy k/Jeleniej Góry za "Hotel Pałac Łomnica" oraz 

propagowanie dorobku kulturowego Dolnego Śląska, 
integrowanie społeczności przygranicznej propagowanie 
tradycyjnego lokalnego przemysłu lniarskiego. W obiekcie 

organizowane są liczne wystawy, konkursy, seminaria, na 
których propaguje się wśród społeczności lokalnej oraz 
przebywających na wypoczynku gości, idee działań i inicjatyw 
przyjaznych dla środowiska. Pałac Łomnica jest siedzibą 
Stowarzyszenia Pielęgnowania Kultury i Sztuki Śląskiej, które za 
cel stawia sobie ratowanie dziedzictwa kulturowego Dolnego 
Śląska - między innymi starych parków dworskich (ostoi cennych 

pomników przyrody), oraz zabytkowych zabudowań wpisujących się w krajobraz polskiej wsi. 

 

Wyróżnienia zdobyli:  

- Gospodarstwo Bogusława i Urszuli Gorczyńskich z Kudowy 
Zdroju "Szlakiem Ginących Zawodów" za działalność edukacyjną na rzecz 
dzieci i młodzieży i propagowanie dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska - za 

propagowanie tradycyjnego rzemiosła wiejskiego oraz prowadzoną działalność 
edukacyjną na rzecz dzieci i młodzieży.  

Wyróżnienie zdobyła: Firma „MAREX” 

Export – Import, Bogusława Rudziak z 

Budziwojowa, która prowadzi sortownię i 
recykling odpadów, głównie tworzyw 
sztucznych i makulatury - za działania na 
rzecz ochrony środowiska związane z 
racjonalną gospodarką odpadami. Działalność 
firmy sprzyja zmniejszeniu ilości odpadów 
przeznaczonych do składowania oraz stwarza 
wzorzec pożądanych zachowań mieszkańców 
terenów wiejskich. 

Informacje opracował: Ryszard Targosz 


