
 

 

 

Laureaci IX edycji konkursu „Najciekawsza działalność pozarolnicza na wsi” 

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora DODR, po dokonaniu lustracji podmiotów, które zgłosiły się 
w 2008 r. do konkursu, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w regulaminie konkursu wyłoniła laureatów 
konkursu: 

- w I kategorii (gospodarstwo rolne prowadzące dodatkową działalność pozarolniczą) - przedsięwzięcie 

„PARK JURAJSKI”  Grażyny i Andrzeja Ochockich z Cieszyc gm. Kobierzyce za ciekawą 
inicjatywę uruchomienia własnej działalności gospodarczej bazującej wyłącznie na własnych zasobach (teren 

gospodarstwa, umiejętności oraz zainteresowania), 
polegającej na świadczeniu usług dla ludności.  

„Park Jurajski“ w Cieszycach jest rodzinną 

inicjatywą uruchomioną w lipcu 2007 roku. Główną 
atrakcją są figury prehistorycznych gadów, 
wykonane z odpadów wtórnych pozyskanych z 
okolicznych budów. Całość terenu jest ogrodzona, 
zorganizowano jest plac zabaw dla dzieci ze 
zjeżdżalniami i huśtawkami oraz alejki do 
spacerowania. Właściciele oferują gościom małą 

gastronomię oraz napoje chłodzące. Organizuje się 
tu turystyczno-rekreacyjne imprezy plenerowe. Park 
odwiedzany jest przez zorganizowane grupy dzieci i 
młodzieży. Po spacerze wśród figur organizowane 
są dla nich gry i zabawy na świeżym powietrzu 
/www.parkdino.dzs.pl/.  

- w II kategorii (firma prowadząca działalność gospodarczą na terenach wiejskich) - Pracownia 

Rękodzieła Ceramiczna „CERAMIKA MILLENA” z Parzyc gm. Bolesławiec Dariusz Sikorki, Wiesława 
Seneszyn i Iwona Wołoszyn s.c. za ciekawą kolekcję wyrobów ceramicznych bazujących na tradycjach 

ceramiki bolesławieckiej /www.ceramikamillena.pl /. 
Firma zajmuje się produkcją ceramiki użytkowej. Nowa 
Pracownia rękodziela Artystycznego – to uruchomienie 
nowego wzornictwa w tej branży. Ceramika Millena 
nawiązuje w swej produkcji do historii regionu. Do tej 
pory produkty ceramiczne zdobione były zgodnie z 
tradycyjną kolorystyka – dominował błękit kobaltowy. 
Obecnie wprowadzona została nowa dodatkowa linia 
kolorystyczna nawiązująca do czterech pór roku. 
Wzorcowym znakiem tego jest kolekcja cztery pory 
roku – nadająca każdej porze inną, charakterystyczną 
tylko dla niej kolorystykę. Dostawcami surowca są 
okoliczne kopalnie kaolinitu. Podstawowymi wyrobami 
są – filiżanki, kubki, talerze, maselniczki, miski 
Ceramika użytkowa itp. Dodatkowymi produktami są 
ceramiczne ozdoby (bombki, figurki itp.), praktycznie 

zgodnie z zamówieniem pracownia Millena jest w stanie 
wykonać każdą rzecz w dowolnej kolorystyce. Wyroby 
firmy sprzedawane są na całym świecie jak i w całej 
Europie, w przewadze do USA, Włoch i Japonii.  
Jako laureaci wojewódzkiego konkursu wzięli udział w 
eliminacjach krajowego konkursu „Sposób na sukces” 
zostając laureatem IX edycji ogólnopolskiego konkursu, 
zdobywając nagrodę I stopnia w kategorii zespołowej. 
 
 
 
 

 
Informację opracował: Ryszard Targosz 
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