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aktualności

Wzorem lat ubiegłych roz-
strzygnięto wojewódzkie 

konkursy i wręczono nagrody ich 
laureatom w siedzibie Dolnoślą-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego we Wrocławiu. Jury dokonało 
oceny zgłoszonych obiektów tury-
stycznych „Zielonego Lata”, „Naj-
ładniejszej Zagrody”, AGROLIGI 
2009, najciekawszych pomysłów na 
działalność pozarolniczą, pamiątek 
turystycznych z Dolnego Śląska.
W piątek, 27 listopada w Ośrod-
ku Doradztwa Rolniczego we 
Wrocławiu gościli laureaci woje-
wódzkich eliminacji, przedstawi-
ciele środowisk zaangażowanych  
w rozwój obszarów wiejskich, 
członkowie Lokalnych Grup 
Działania, stowarzyszeń agrotury-

stycznych z Dolnego Śląska, pra-
cownicy administracji państwowej  
i samorządowej, doradcy i naukow-
cy. Uroczyste podsumowanie miało 
na celu pokazanie działań wspiera-
jących rozwój obszarów wiejskich 
Dolnego Śląska oraz przedstawienie 
pozytywnych przykładów działań  
i inicjatyw społeczno - gospodar-
czych podejmowanych przez miesz-
kańców dolnośląskich wsi.

Wieś jako wspólny 
mianownik 
Motywem łączącym wszystkich 
rywalizujących ze sobą uczestni-
ków była wieś, traktowana jako 
przestrzeń do przemyśleń, emocji  
i miejsce podejmowania działań do-
stosowujących ją do przemian go-
spodarczych i cywilizacyjno-kultu-
rowych. Ważne są szczególnie te do-
konania uczestników, skierowane na 
innowacyjność wbrew tendencjom  
do zachowawczego postrzegania 
przez mieszkańców przestrzeni eko-
nomicznej i obyczajowej wsi. 
Wielkim sukcesem Ośrodka jest 
utrzymanie ciągłości konkursów 
dzięki zaangażowaniu jego pracow-

DODR WE WROCŁAWIU. Laury dla zwycięzców pięciu konkursów wojewódzkich

Dolnośląska wieś z pomysłem

Właściciele najlepszego gospodarstwa agroturystycznego, 
najładniejszej zagrody, najciekawszej działalności pozarolni-
czej na wsi zostali uhonorowani podczas uroczystego podsu-
mowania pięciu wojewódzkich konkursów organizowanych 
przez DODR we Wrocławiu. 27 listopada nagrodzono także 
najlepszą pamiątkę turystyczną z Dolnego Śląska i laureatów 
tegorocznej edycji Agroligi.

Gości i laureatów konkursów witali Dyrektor DODR we Wrocławiu dr Agnieszka 
Łętkowska i Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Stanisław Longawa
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Pierwsze miejsce w konkursie „Najładniejsza zagroda” zajęli Bogumiła i Konrad  
Rathsman z Przyłęka



1/2010 twój doradca ROLNICZY RYNEK 
19

ników, pomocy władz samorządo-
wych i niektórych instytucji kultury. 
Konkursy pomogły w formowa-
niu indywidualności w środowisku 
wiejskim, sprzyjały także działa-
niom prospołecznym i przedsię-
wzięciom gospodarczym. Możliwe 
było także dokumentowanie i ana-
lizowanie tych pozytywnych zja-
wisk. Organizatorzy mają nadzieję,  
że rozpoczęta przed laty rywalizacja 
będzie trwać nadal przyczyniając się 
do poprawy estetyki, polepszania ja-
kości usług, dbałości o tradycję oraz 
rozwój indywidualnych talentów.
Przedstawiamy zwycięzców pięciu 
Konkursów Wojewódzkich, gra-
tulując uzyskanych lokat i impo-
nujących efektów pracy wszystkim 
uczestnikom. 

Najlepsze gospodarstwo 
agroturystyczne  
Zielone Lato 2009
Konkurs został zorganizowany we 
współpracy z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Dolnoślą-
skiego, który ze środków Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich ufundo-
wał nagrody dla laureatów.
• I miejsce - gospodarstwo agrotu-
rystyczne „Alchemik”, Monika Fi-
jałkowska-Mokosa i Tomasz Mo-
kosa z Wolimierza, gm. Leśna
• II miejsce - gospodarstwo agrotu-
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rystyczne „Rajska Dolina”, Małgo-
rzata i Aleksander Nowaczykowie 
z Łącznej, gm. Kłodzko
• III miejsce - „Dom leśnika”, Tere-
sa i Mieczysław Oleksy z Dunino-
wa, gm. Chocianów

Pamiątka turystyczna  
z Dolnego Śląska 2009
• I miejsce - Anna Zakrzewska  
z Braszowic, gm. Ząbkowice Śląskie 
za wyroby ze szkła
• II miejsce - Małgorzata Środa  
ze Ściegien, gm. Podgórzyn za bi-
żuterię z kamieni półszlachetnych
• III miejsce - Tomasz Bohdano-
wicz z Jodłownika, gm. Dzierżo-
niów za wyroby z drewna - sowy
• Wyróżnienie - Artur Jaworecki  
z Lesicy, gm. Międzylesie za pa-
miątki rycerskie

Najładniejsza zagroda
• I miejsce - Bogumiła i Konrad 
Rathsman z Przyłęka, gm. Bardo
• II miejsce - Ewa Mądra z Tymo-
wej, gm. Ścinawa
• III miejsce - Katarzyna Olech  
z Trójcy, gm. Zgorzelec
• Wyróżnienie - Maria Radecka  
z Łagowa, gm. Łagów

Najciekawsza działalność 
pozarolnicza na wsi 
Kategoria firma
• I miejsce - Zakład przerobu ka-

mienia „KAWO”, Adam Kasied-
czak z Nowej Wsi Grodziskiej,  
gm. Pielgrzymka
• Wyróżnienie - Zakład krawie-
cki, Renata Mażul z Mysłakowic,  
gm. Mysłakowice

Kategoria gospodarstwo rolne
• I miejsce - „PSTRĄG-MAR”, 
Danuta i Marian Ćwikłowie  
ze Ścinawki Średniej, gm. Radków

AgroLiga 2009
Kategoria rolnicy
• Mistrz Wojewódzki AgroLigi 
2009 - Małgorzata i Henryk Fito-
wie z miejscowości Kędzie
• Wicemistrz Wojewódzki AgroLi-
gi 2009 - Krystyna i Maciej Wac-
ławikowie z Bożkowa

Kategoria firmy
• Mistrz Wojewódzki AgroLigi 
2009, Agrohandel s.j., Anna i Ire-
neusz Plecety z Legnicy

Gratulujemy laureatom konkursów. 
Dziękujemy sponsorom za ufundo-
wanie nagród. Serdecznie zaprasza-
my do udziału w przyszłorocznych 
eliminacjach wojewódzkich kon-
kursów.

Jerzy Jakubów, 
Agnieszka Kowalczuk-Misek 
DODR we Wrocławiu

W konkursie „Najciekawsza działalność pozarolnicza na wsi” w kategorii gospodar-
stwo rolne pierwsze miejsce zajął „PSTRĄG-MAR” Danuty i Mariana Ćwikłów  
ze Ścinawki Średniej
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Wyroby ze szkła Anny Zakrzewskiej  
z Braszowic okazały się najlepsze  
w konkursie „Pamiątka turystyczna  
z Dolnego Śląska 2009”


