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Szanowni Państwo,

Na terenach wiejskich można zauważyć spadek 
liczby ludzi pracujących w rolnictwie. Dlatego, aby 
zwiększyć możliwość rozwoju zawodowego tych osób, 
należy ułatwić im korzystanie z różnych form przedsię-
biorczości.

Unia Europejska pomaga tworzyć pozarolnicze 
miejsca pracy i wspierać przedsiębiorczość, by zmniej-
szyć bezrobocie na  wsi. Promocja przedsiębiorczo-
ści na  terenach wiejskich ma ogromnie znaczenie  
dla Dolnego Śląska, ponieważ od sukcesu działań 
na szczeblu lokalnym zależy sukces regionalny.

Konkurs promujący przedsiębiorczość na  obszarach wiejskich – Najciekawsza działal-
ność pozarolnicza na wsi 2013 to już kolejna edycja, w której wzięli udział rolnicy i przedsię-
biorcy prowadzący działalność na terenie województwa dolnośląskiego. To najlepsza me-
toda promowania obszarów wiejskich. Nagrodzeni są dobrym przykładem dla środowiska 
wiejskiego.

W prezentowanej publikacji zostali przedstawieni rolnicy, którzy prowadzą działalność 
pozarolniczą oraz przedsiębiorcy działający na obszarach wiejskich. Dzięki laureatom kon-
kursu możemy poznać wiele ciekawych przedsięwzięć w zakresie pozarolniczej działalno-
ści oraz nowe zastosowania w  zakresie energii odnawialnej na  obszarze Dolnego Śląska.  
Katalog został wydany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we  współpracy 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 

Zapraszam do zapoznania się z katalogiem, uczestnikami konkursu oraz ich sukcesami.

Z poważaniem

Włodzimierz Chlebosz 
Członek Zarządu  

Województwa Dolnośląskiego
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KATALOG PODSUMOWUJACY WOJEWÓDZKI KONKURS

Najciekawsza Działalność Pozarolnicza na wsi 2013

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego już od trzynastu lat organizuje konkurs 
promujący przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Najciekawsza działalność pozarolni-
cza na wsi, będący częścią krajowego konkursu Sposób na Sukces. Tegoroczna czternasta 
edycja konkursu jest już po raz drugi realizowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Wo-
jewództwa Dolnośląskiego w  ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na lata 2012-2013 dla województwa dolnośląskiego. 

Wyciąg z regulaminu konkursu 

Celem konkursu jest promocja rozwoju przedsiębiorczości tworzącej miejsca pracy 
i  wspieranie inicjatyw w  zakresie podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej 
na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego oraz promocja zastosowania energii 
odnawialnej. Upowszechnianie informacji o  wyróżnionych przedsięwzięciach gospodar-
czych oraz wymiana doświadczeń przyczynia się do aktywizacji gospodarczej mieszkańców 
wsi.

Konkurs jest rozgrywany w dwóch 
kategoriach:
•	  I kategoria to uruchomienie pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolnika. Do tej 

kategorii można zaliczyć wyłącznie rolników, którzy prowadzą zarejestrowaną dodatko-
wą działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorcy.

•	  II kategoria to uruchomienie nowego przedsięwzięcia przez przedsiębiorcę prowadzą-
cego działalność gospodarczą na terenach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy miesz-
kańców. Do  tej kategorii można zaliczyć wyłącznie mikro- i  małych przedsiębiorców 
prowadzących działalność na terenach wiejskich województwa dolnośląskiego (zatrud-
niających do  50 osób), którzy nie prowadzą działalności rolniczej oraz nie podlegają 
ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Kryteria oceny, brane pod uwagę w  obydwóch kategoriach konkursu, to znaczenie 
przedsięwzięcia dla właściciela wzrost zatrudnienia w  wyniku realizacji przedsięwzięcia, 
znaczenie przedsięwzięcia dla rozwoju gminy, wykorzystanie funduszy UE, zakres wyko-
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rzystania lokalnego potencjału, innowacyjność zastosowanych rozwiązań, konsekwencja 
w prowadzeniu działalności, pozycja na rynku. Dodatkowe kryteria to realizacja przedsię-
wzięcia w  ramach partnerstwa publiczno-prywatnego lub inicjatywy Leader, posiadanie 
dokumentacji związanej z  bezpieczeństwem żywności i  jakości wyrobów, uwzględnienie 
wymogów ochrony środowiska, dostosowanie przedsiębiorstwa do  standardów UE oraz 
działalność eksportowa. Za najciekawsze przedsięwzięcia w zakresie pozarolniczej działal-
ności oraz zastosowania energii odnawialnej, zrealizowane na  obszarach wiejskich woje-
wództwa dolnośląskiego, zostaną przyznane dyplomy i nagrody. 

Warunki uczestnictwa

Do XIV edycji konkursu mogły być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane w 2012 oraz 
pierwszym półroczu 2013 roku. Kandydatów do konkursu typowały Powiatowe Zespoły Do-
radców DODR we Wrocławiu. Do rywalizacji nie mogli przystępować laureaci poprzednich 
edycji konkursu.

Laureaci wojewódzkiego konkursu zostali zgłoszeni przez organizatorów do krajowego 
konkursu Sposób na Sukces.

W czternastym konkursie Najciekawsza Działalność Pozarolnicza na Wsi wzięło udział 
trzech rolników i trzech przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie wojewódz-
twa dolnośląskiego. 
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kategoria I 
uruchomienie działalności gospodarczej przez rolnika,
jako pozarolnicza działalność

 S ZDROWIEJ-MY 
Anna i Stanisław Caryk

Świecko, gmina Kłodzko 
– produkcja wyrobów garmażeryjnych metodami tradycyjnymi

przedsięwzięcie – zainstalowanie linii do pakowania wyrobów  
garmażeryjnych w atmosferze ochronnej i próżniowo oraz otwarcie  
sklepu firmowego

 S SMAŻALNIA RYB 
Dorota i Mirosław Bąbka 

Przerzeczyn Zdrój, gmina Dzierżoniów 
– usługi gastronomiczne

przedsięwzięcie –  modernizacja smażalni ryb 

 S STAJNIA BATANKA 
Łukasz Sidorowicz

Magnice, gmina Kobierzyce 
– nauka jazdy konnej i rekreacja

przedsięwzięcie – rozbudowa istniejącej infrastruktury oraz trasy  
spacerowej wraz ze ścieżką edukacyjną dla uprawiania rekreacji konnej

UCZESTNICY KONKURSU
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kategoria II 

uruchomienie nowego przedsięwzięcia przez przedsiębiorcę prowa-
dzącego działalność gospodarczą na obszarach wiejskich i w miastach 
do 20 tysięcy mieszkańców

 S MIRAMAR 
Łukasz Bogdański 

Dziećmorowice, gmina Walim 
–  tłoczenie olejów z lnu, rzepaku i wiesiołka w mini-olejarni  

oraz organizacja szkoleń i prezentacji tłoczenia 

przedsięwzięcie – uruchomienie mini-olejarni oraz realizacja  
Projektów edukacyjnych w Gościńcu Nowa Wioska

 S ZAKŁAD FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY 
Patrycja Siekanowicz 

Witoszyce, gmina Góra 
– usługi dla ludności

przedsięwzięcie – zakup specjalistycznego wyposażenia zakładu  
fryzjersko-kosmetycznego

 S SKANSEN GÓRNICZO-HUTNICZY 
Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych 

Leszczyna, powiat złotoryjski 
– pielęgnowanie tradycji górniczych ziemi złotoryjskiej

przedsięwzięcie – rozwój lokalnej oferty turystycznej w oparciu  
o tradycje działalności górniczo-hutniczej 
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 S Zdrowiej-My

produkcja wyrobów 
garmażeryjnych 
Anna i Stanisław Caryk 
Święcko 12A/12B  
57-441 Święcko, powiat kłodzki
tel. 669 666 365
caryk_s@o2.pl  

Anna Caryk posiada małe gospodar-
stwo rolne o powierzchni 1,1355 ha, w tym 
tylko 0,74 ha stanowią grunty orne. 

W 2011 roku założyła z synem Piotrem 
firmę. Pod nazwą Zdrowiej-My produkuje 
wyroby garmażeryjne wytwarzane meto-
dami tradycyjnymi z surowców pozyskiwa-
nych od miejscowych rolników oraz z wła-
snej hodowli. Główny produkt to pierogi. 

Prowadzona pozarolnicza działalność 
stanowi główne źródło utrzymania rodzi-
ny. W przedsiębiorstwie pracują dwie oso-
by z rodziny – córka i mąż pani Anny.

Przedsięwzięciem inwestycyjnym, oce-
nianym w  ramach konkursu jest urucho-
mienie linii pakowania produktów w  at-
mosferze ochronnej i próżniowo (wydłuża 
to okres przydatności do  spożycia wyro-
bów o  11 dni) oraz uruchomienie sklepu 
firmowego w Święcku. 

Źródłem finansowania inwestycji był 
kapitał własny uzupełniony dotacją z  Po-
wiatowego Urzędu Pracy i  dofinansowa-

Kategoria I – ROLNIK
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nie z funduszy unijnych. W ramach tego 
przedsięwzięcia powstały dwa nowe miej-
sca pracy. W  2012 roku firma Zdrowiej-My 
zdobyła nagrodę Jaskry 2012, przyznawaną 
przez gminę Kłodzko Przedsiębiorcy Roku 
oraz certyfikat Europejskiej Sieci Regional-
nego Dziedzictwa Kulinarnego. Certyfikat 
zobowiązuje uczestników Sieci do  używa-
nia lokalnych produktów wysokiej jakości, 
podkreślania pochodzenia i  kultywowana 
dolnośląskiego dziedzictwa kulinarnego. 

Właściciele firmy współpracują z  miej-
scowymi producentami i rolnikami, a także 
z  Gminą Kłodzko w  zakresie promocji go-
spodarstw ekologicznych oraz z  Lokalną 
Grupą Działania Kłodzka Wstęga Sudetów 
w  zakresie promocji produktów lokalnych 
i  tradycyjnych. Produkcja jest prowadzona 
zgodnie z wymogami sanitarnymi, ochrony 
środowiska i gospodarki odpadami. 
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 S SMAŻALNIA RYB

Dorota i Mirosław Bąbka
Przerzeczyn Zdrój  
ul. Batalionów Chłopskich 27a 
58-230 Niemcza
powiat dzierżoniowski
tel. 505 311 009, 4stawy@interia.pl 

Dorota i  Mirosław Bąbka prowa-
dzą 24-hektarowe gospodarstwo rolne 
w  uzdrowiskowej wsi Przerzeczyn Zdrój, 
w  którym 6 ha to powierzchnia lustra 
wody. Wykorzystując ten potencjał hodują 
karpie w  oparciu o  własną produkcję ro-
ślinną. Roczna produkcja to 34 tony żywej 
ryby. Za unijne pieniądze z działań wod-
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no-środowiskowych rolnicy kupili kosiarkę 
spalinową do koszenia grobli.

W smażalni ryb można kupić kar-
pie z  własnej hodowli, a także pstrą-
ga, solę, morszczuka, dorsza, pangę, 
zupę rybną i  pierogi. Ryby są serwowa-
ne z  frytkami i  surówkami. Zupa rybna 
i karp smażony zdobyły drugie miejsce  
w wojewódzkim konkursie Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo Smaki Regionów w 2012 roku.

Smażalnia ryb jest czynna od mar-
ca do  20 grudnia. W  środku znajduje się  
5 stolików a  na zewnątrz, pod parasolami  
– 8. Smażalnia znajduje się na  pobo-
czu drogi krajowej, przy ruchliwej trasie  
z Wrocławia do Kudowy Zdrój. W tym miej-
scu zaczyna się też popularna trasa rowero-
wa prowadząca od Przerzeczyna do Ligoty 
Małej.

Smażalnia została wybudowana w 2006 
roku z własnych środków i dofinansowania 
otrzymanego w ramach PROW 2007-2013. 
W  okresie ostatnich dwóch latach obiekt 
został unowocześniony. Właściciele kupili 
gablotę informacyjną, samochód dostaw-
czy i dwa 20-litrowe termosy do przewoże-
nia posiłków. 

W wyniku tych inwestycji powstały dwa 
miejsca pracy dla osób z  obszarów wiej-
skich. Właściciele planują jeszcze zatrudnie 
jednej osoby do sprzątania.  Przedsięwzię-
cie jest ważne dla rodziny, ponieważ dzięki 
niemu żona rolnika ma pracę.  Smażalnia 
przynosi dochód wielkości 15% tego, co 
rolnicy uzyskują z gospodarstwa rolnego.

Działalność jest prowadzona zgodnie 
z  wymogami sanitarnymi, ochrony środo-
wiska i gospodarki odpadami. 
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 S STAJNIA BATANKA

Łukasz Sidorowicz 
Magnice, ul. Św. Jerzego 11
55-040 Kobierzyce 
tel. 607 872 158
batanluk@gmail.com
jazdykonne@gmail.com
www.stajniabatanka.pl 

Łukasz Sidorowicz posiada 3 hektaro-
we gospodarstwo rolne. Zajmuje się cho-
wem i hodowlą koni. Stado liczy 24 sztuki. 
W  kwietniu 2010 roku zarejestrował dzia-
łalność gospodarczą pod nazwą Stajnia 
Batanka. 

Uczy jazdy konnej, prowadzi pensjo-
nat dla koni, projektuje tabliczki na  koń-
skie boksy, organizuje sesje fotograficzne 
z końmi, wynajmuje pomieszczenia na cele 
dydaktyczne lub imprezy integracyjne. 

Nauka jazdy konnej może być prowa-
dzona na lonży, indywidualnie lub w zastę-
pie, dla zaawansowanych są to skoki przez 
przeszkody, dzieci jeżdżą na  kucykach 
na  trzymanych na  uwięzi. W  stajni szkolą 
się początkujący jeźdźcy i  ci bardziej za-
awansowani. Prowadzona przez Pana Łu-
kasza działalność gospodarcza stanowi dla 
niego dodatkowe źródło dochodu poza 
pracą zawodową na uczelni.

Uczestnik szkolenia w ośrodku jeździec-
kim może bez dodatkowych opłat wypoży-
czyć kask lub toczek do  jazdy konnej oraz 
kamizelkę zabezpieczającą kręgosłup. Za-
jęcia edukacyjne są prowadzone po polsku, 
angielsku i w języku holenderskim. 

Między czerwcem 2011 a grudniem 
2012 roku przedsiębiorca zrealizował pro-
jekt polegający na  stworzeniu nowego 
produktu turystycznego (rekreacyjnych 
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zajęć edukacyjnych z  kucami) dla dzieci. 
Dzięki dofinansowaniu Łukasz Sidorowicz 
kupił dwa komplety  uprzęży i dwa zestawy 
do czyszczenia i pielęgnacji kuców.

Oprócz właściciela, w stajni pracuje do-
datkowo zootechnik i  instruktor nauki jaz-
dy konnej. Stajnia współpracuje z Fundacją 
Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci – Nasz 
Skarb, Stowarzyszeniem Aktywności Lokal-
nej Damy radę, Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Kobierzycach, a także przedszko-
lami i szkołami z terenu gminy i okolic.

We współpracy ze Stowarzyszeniem LGD 
A4, stajnia uczestniczyła w projekcie Edukacja 
bliżej natury oraz przy realizacji trzech projek-
tów w ramach tzw. małych grantów. Polegały 
one na przeprowadzeniu cyklu szkoleń z za-
kresu hippiki dla początkujących.

Działalność jest prowadzona zgodnie 
z  wymogami ochrony środowiska. Rolnik 
wykorzystuje energooszczędne oświetle-
nie i segreguje odpady. Instruktorzy posia-
dają wymagane uprawnienia udokumento-
wane certyfikatami.
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 S Miramar Spółka z o.o.

Dziećmorowice, Nowa Wieś 155 
58-308 Wałbrzych, gm. Walim
tel. 74 84 73 713, 605 722 170, 
gosciniecnowawioska@com.pl 
gosciniecnw@gmail.com 
naturalne.olej@gmail.com 
www.miramar.info.pl 

Łukasz Bogdański prowadzi niewielkie 
gospodarstwo rolne o  profilu roślinnym. 
Największą powierzchnię upraw zajmuje 
gryka (5 ha), pozostały areał przeznaczył 
pod uprawę warzyw, sad owocowy i użytki 
zielone. 

Firma Miramar produkuje oleje spo-
żywcze tłoczone z  nasion lnu, rzepaku 
i  wiesiołka, organizuje szkolenia, podczas 
których można zobaczyć jak wygląda 
proces tłoczenia, świadczy też usługi tury-
styczne w Gościńcu Nowa Wioska. Miramar 
Sp. z o.o. sprzedaje także maszyny do tło-
czenia oleju na  zimno z  nasion oleistych 
(w tym ziół) słonecznika, rzepaku, lnu, soi, 
dyni, konopi, nasion winogron, czarnuszki, 
nasion papryki, dzikiej róży i  jabłek, szar-
łatu, sezamu, orzechów arachidowych, 
ostropestu czy nasion pietruszki.

Gościniec prowadzi działalność pod 
hasłem Staropolskie smaki i  przysmaki. 
Do  przygotowywania posiłków wyko-
rzystuje się tu oleje z  własnej produkcji. 
W Gościńcu prowadzona jest również dzia-

Kategoria II – PRZEDSIĘBIORCA

łalność edukacyjna organizowana przez 
Stowarzyszenie Ecoeurowieś, którego Pan 
Łukasz jest członkiem. W Gościńcu znajdu-
ją się pokoje urządzone w  wiejskim stylu, 
sala konferencyjno-bankietowa oraz wiata 
z  placem zabaw dla dzieci. Przedsięwzię-
cie to główne źródło utrzymania Łukasza  
Bogdańskiego.

Stowarzyszenie Ecoeurowieś było or-
ganizatorem międzynarodowej wymiany 
młodzieży i  spotkań organizacji pozarzą-
dowych z Niemiec, Belgii i Węgier. Realizo-
wane projekty to Wyspa skarbów Gór So-
wich oraz trzy projekty pomocy szkołom 
powiatu wałbrzyskiego, zorganizowane 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Stowarzyszenie prowadzi szkolenia 
promujące przedsiębiorczość, organizuje 
też  staże i praktyki. Przy realizacji projek-
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tów przedsiębiorca współpracuje z Lokalną 
Grupą Działania Partnerstwo Sowiogórskie. 
Niektóre projekty są wspierane również 
przez lokalny samorząd.

Koncepcja wykorzystuje  walory tury-
styczne i krajobrazowe okolicy. Działalność 
uwzględnia wymogi ochrony środowiska. 
Instalacja grzewcza obiektu wykorzystuje 
energię słoneczną. Przedsiębiorca prowa-
dzi działalność zgodnie z normami branżo-
wymi i standardami obowiązującymi w Unii 
Europejskiej. 
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 S  Zakład  
fryzjersko-kosmetyczny

Patrycja Siekanowicz
Witoszyce  
56-200 Góra, powiat górowski 
tel. 667 884 864,
patrycjasiek18@wp.pl  

Nowy zakład fryzjersko-kosmetycz-
ny w  Witoszycach. Można tu zafarbować, 
ostrzyc i  wymodelować włosy, ułożyć fry-
zurę dzienną, wieczorową i ślubną, można 
też zrobić sobie makijaż albo paznokcie.  

W 2012 roku lokal został zaadaptowa-
ny na salon fryzjerski, właścicielka kupiła 
wyposażenie, między innymi fotelik do 
strzyżenia małych dzieci w kształcie samo-
chodu. W 2013 roku Patrycja Siekanowicz 
kupiła urządzenie do  pielęgnacji włosów, 
które skraca czas farbowania włosów i pie-
lęgnuje ich strukturę

Przedsięwzięcie zostało sfinanso-
wane z  dotacji z  Powiatowego Urzędu 
Pracy na  rozpoczęcie działalności go-
spodarczej. Jest to jedyny salon fryzjer-
sko-kosmetyczny w  Witoszycach, naj-
bliższy salon świadczący podobne 
usługi znajduje się 12 kilometrów dalej. 
Do zakładu Patrycji Siekanowicz przy-
jeżdżają klienci z powiatu górowskiego  
i ościennych.

Zakład to główne źródło utrzymania 
Pani Patrycji. Właścicielka doskonali kwa-
lifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkole-
niach i zdobywając kolejne certyfikaty. 

Przedsięwzięcie ma duże znaczenie 
społeczne ze względu na skalę bezrobo-
cia w powiecie górowskim. Pani Patrycja 
planuje rozszerzenie działalności o usługi 
kosmetyczne. Działalność jest prowadzona 
zgodnie z zaleceniami Sanepidu i przepisa-
mi sanitarnymi. 
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 S  Skansen  
górniczo-hutniczy

Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji 
Górniczych 
Leszczyna 1, 59-500 Złotoryja
powiat złotoryjski
tel./faks 76 87 83 966  
76 87 86 759, 721 299 473
skansen@dymarkikaczawskie.pl 
www.dymarkikaczawskie.pl.htm

Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Gór-
niczych powstało w 1999 roku z inicjatywy 
kilkunastu entuzjastów, byłych pracowni-
ków kopalni miedzi Lena i zakładów powią-
zanych ze Starym Zagłębiem Miedziowym. 
Mieli pomysł, aby wykorzystać historię 
przemysłu miedziowego do promocji tury-
styki w regionie złotoryjskim. To także po-
mysł na  kultywowanie tradycji historycz-
nych, zachowanie materialnych wytworów 
kultury przemysłowej, a  w szczególności 
reliktów działalności górniczo-hutniczej, 
propagowanie postaw proekologicznych 
i rozwój turystyki oraz na udział w promo-
cji miasta, gminy i regionu.

Celem Towarzystwa jest pielęgnowa-
nie tradycji górniczych ziemi złotoryjskiej. 
Zarówno tych sięgających wieków śred-
nich, jak i  tych odwołujących się do  lat 
świetności kopalń miedzi Lena w Wilkowie, 
Nowy Kościół w Nowym Kościele i Konrad 
w Iwinach. 

O tym wszystkim mają przypominać 
mieszkańcom regionu i  turystom corocz-
ne Dymarki Kaczawskie w  Leszczynie 
oraz grudniowe obchody święta Barbórki 
w  Złotoryi i  Wilkowie, z  górniczą orkie-
strą, korowodem z  lisem-majorem, karcz-
mą piwną, skokami przez skórę itp. Serce 
polskiej miedzi biło niegdyś w Leszczynie, 

w okolicznych szybach, sztolniach, chodni-
kach, dymarkach, kuźniach i piecach. 

W 2012 roku zabytkowe obiekty skan-
senu odwiedziło 12 tysięcy osób. Wszyscy 
członkowie ZTTG pracują na rzecz lokalne-
go środowiska społecznie. Brać miłośników 
górniczej tradycji tworzą m.in. byli pracow-
nicy Zakładów Górniczych Lena i firm, któ-
re powstały na  bazie zamkniętej kopalni, 
nauczyciele, inżynierowie i  technicy, jest 
metalurg, budowlaniec, są też urzędnicy. 
W  wyniku realizacji przedsięwzięcia po-
wstało siedem nowych miejsc pracy.

Dziś Towarzystwo liczy 40 członków 
zwyczajnych i  ponad 300 honorowych 
oraz wspierających. Pielęgnowanie górni-
czo-hutniczych tradycji regionu nie było-
by możliwe bez zaangażowania lokalnych 
samorządów i  firm oraz organizacji pro-
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mujących region gór i  pogórza kaczaw-
skiego. ZTTG zajmuje się kształceniem 
własnej kadry nauczającej i  instruktorskiej, 
prowadzi zajęcia dydaktyczne, także osób 
niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie jest 
wspierane przez Stowarzyszenie LGD Part-
nerstwo Kaczawskie. W  ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego Towarzystwo 
współpracuje z organizacjami politycznymi 
i samorządowymi, szkołami, organizacjami 
oświatowymi, turystycznymi, społecznymi 
i gospodarczymi.

Skansen tworzy średniowieczne mia-
steczko górniczo-hutnicze z  infrastrukturą 
(opisaną przez niemieckiego humanistę 
z XVI wieku Georgiusa Agricola), z izbą tra-
dycji, karczmą, hotelikiem, salą konferen-
cyjną oraz stanowiskami rzemieślniczymi.

 
Przedsięwzięcie bazuje na  tradycji, ale 

wykorzystuje lokalny potencjał np. przy 
realizacji ścieżki przyrodniczo-kulturowej. 
Region złotoryjski to królestwo minerałów. 
Tutaj wydobywało się złoto, miedź, bazalt, 
wapienie, piaskowce i agaty. 

Skansen w  Leszczynie uzyskał wyróż-
nienie w kategorii skanseny i muzea w ka-
tegorii Turystyczne Odkrycie 2012 Targów 
Turystycznych Online.  
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Komisja Konkursowa, w  skład której 
weszli przedstawiciele Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego 
oraz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego oceniła przedsięwzięcia zgło-
szone do konkursu.

kategoria I
 S ROLNIK 

I miejsce
Dorota i Mirosław Bąbka 
Smażalnia ryb
za uruchomienie na  bazie hodowli kar-
pia we  własnych stawach, wchodzących 
w  skład gospodarstwa rolnego, obiektu 
gastronomicznego Smażalnia ryb dla tu-
rystów. Przedsięwzięcie stanowi bardzo 
dobry przykład wykorzystania lokalnego 
potencjału wynikającego z  położenia go-
spodarstwa oraz dofinansowania z  PROW 
2007-2013.

Wyróżnienie
Łukasz Sidorowicz
Stajnia Batanka 

za rozbudowę istniejącej infrastruktury 
oraz trasy spacerowej wraz ze ścieżką edu-
kacyjną dla uprawiania rekreacji konnej. 
Przedsięwzięcie stanowi dobry przykład 
wykorzystania współpracy z  Lokalną gru-
pą działania Stowarzyszenie A-4 oraz wy-
korzystania dofinansowania w ramach osi 
LEADER PROW 2007-2013.

WYNIKI XIV EDYCJI KONKURSU 2013
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kategoria II 
 S PRZEDSIĘBIORCA 

I miejsce
Złotoryjskie Towarzystwo  
Tradycji Górniczych, 
Skansen górniczo-hutniczy  
z Leszczyny 
za  rozwój lokalnej oferty turystycznej 
w oparciu o tradycje działalności górniczo-
-hutniczej oraz pielęgnowanie tradycji gór-
niczych ziemi złotoryjskiej. Przedsięwzięcie 
stanowi bardzo dobry przykład współpracy 
w  ramach partnerstwa publiczno-prywat-
nego, wykorzystania lokalnych tradycji 
historycznych, dbałości o  zachowanie wy-
tworów kultury przemysłowej, lokalnych 
inicjatyw oraz możliwości wynikających 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wyróżnienie
Patrycja Siekanowicz, 
zakład fryzjersko-kosmetyczny
z Witoszyc

za uruchomienie na terenach wiejskich no-
wocześnie wyposażonego zakładu fryzjer-
sko-kosmetycznego, świadczącego szeroki 
asortyment usług dla ludności. Przedsię-
wzięcie stanowi dobry przykład wykorzy-
stania dotacji z Urzędu Pracy na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej.
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Warunkiem rozwoju obszarów wiejskich jest rozwój wszelkich form przedsiębiorczości 
prowadzących do  tworzenia nowych miejsc pracy, a  także różnicowanie dochodów lud-
ności wiejskiej. Nowe działania proponowane przez UE będą wspierać przedsiębiorczość 
i  sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy. Ich zadaniem jest zmniejszanie bezrobocia 
na wsi. 

W rolnictwie pracuje coraz mniej osób, dlatego tak ważne są działania wspierające pro-
ces tworzenia na wsi pozarolniczych miejsc pracy. 

Promowanie rozwoju przedsiębiorczości na  terenach wiejskich ma znaczenie rów-
nież dla Dolnego Śląska, bo sukcesy lokalnych przedsiębiorców przekładają się na sukces  
naszego regionu. 

Upowszechnianie dobrych przykładów oraz nagradzanie ludzi, którzy są dobrym przy-
kładem dla środowiska wiejskiego, jest jedną z  najskuteczniejszych metod promowania 
rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich.

 

PODSUMOWANIE
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Wyniki XIII krajowego konkursu 
Sposób na Sukces

Jury konkursu wybrało dwanaście przedsięwzięć w czterech kategoriach – indywidual-
nej, rodzinnej, zespołowej i w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych 
oraz przyznało cztery wyróżnienia. Uroczyste wręczenie nagród laureatom i  wyróżnio-
nym w XIII edycji konkursu Sposób na Sukces odbyło się 24 czerwca 2013 roku w Pałacu  
Prezydenckim w Warszawie.

W kategorii rodzinnej, nagrodę III stopnia przyznano Przedsiębiorstwu Produkcyjno 
Handlowo Usługowemu Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Ol’Vita z Pszenna w po-
wiecie świdnickim. Przedsiębiorstwo należące do  Krzysztofa Dziaducha prowadzi prze-
twórstwo roślin oleistych i tłoczy oleje na zimno. Firma produkuje oleje jadalne i naturalne  
kosmetyki na bazie olejów tłoczonych na zimno.
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