Wyniki pierwszego etapu
Konkursu AgroLiga 2009
Komisja Konkursu AgroLiga 2009 powołana przez Dyrektora DODR we Wrocławiu na podstawie
regulaminu, dokonała oceny zgłoszonych do konkursu kandydatów.
Tytuł Mistrza Wojewódzkiego został przyznany:
w kategorii „Rolnicy” Państwu Małgorzacie i Henrykowi Fita z gminy Żmigród,
w kategorii „Firmy” AGROHANDEL s. j. Anna i Ireneusz Plecety z Legnicy.
WiceMistrzem Wojewódzkim w kategorii „Rolnicy” zostali Krystyna i Maciej Wacławik z gminy
Nowa Ruda.

Kategoria „Rolnicy”:

Mistrz Wojewódzki AgroLigi 2009
Rolnik od wielu lat uzyskuje wyniki produkcyjne powyżej średniej krajowej. Zgodnie z opinią Kierownika PZD
jest to wzorowe gospodarstwo na terenie gm. Żmigród, które posiada estetyczne obejście, dobrze
wyposażoną oborę, stado podstawowe bydła oraz specjalistyczny sprzęt rolniczy dla prowadzonej produkcji.
Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa jest dobra, pozwalająca na realizowanie inwestycji z funduszy unijnych.

Małgorzata i Henryk Fita - Kędzie, gmina Żmigród, powiat trzebnicki

Wicemistrz Wojewódzki AgroLigi 2009
W opinii Kierownika PZD w Kłodzku obejście gospodarstwa jest estetycznie zagospodarowane, panuje tu ład
i porządek. Gospodarstwo spełnia wymogi BHP oraz przepisów przeciwpożarowych w rolnictwie. Ściśle
współpracuje z PZD Kłodzko, jest obiektem licznych wycieczek szkoleniowych. Sytuacja ekonomiczna
gospodarstwa jest dobra i pozwala na korzystanie z funduszy unijnych na modernizację gospodarstwa.

Krystyna i Maciej Wacławik – Bożków, gm. Nowa Ruda, powiat kłodzki

Kategoria „Firmy”:

Mistrz Wojewódzki AgroLigi 2009
Firma AGROHANDEL s.j. Anna i Ireneusz Pleccy prowadzi działalność od sierpnia 1991 roku.
Powołanie Spółki miało głównie na celu zaopatrzenie polskiego rolnictwa, na terenie południowo-zachodniej
Polski, w nowoczesną technikę rolniczą. Firma oferuje produkty znanych firm zachodnich jak: Kuhn,
Vaderstad, Inuma, Pichon. Nawiązana została współpraca z jednym z największych na świecie producentów
maszyn rolniczych firmą New Holland. W ofercie AGROHANDLU nie brakuje oczywiście również produktów
polskich producentów, takich jak Unia Group, Expom Krośniewice, Pomot, Samasz, Sipma, Hydramet i wiele
innych. Jako firma ciągle rozwijająca się, ostatnio nawiązano współpracę z czeskim producentem maszyn
uprawowych Strom Export. Również w ostatnim czasie działalność handlowa została poszerzona o sprzedaż
nowych maszyn budowlanych marki New Holland. Od 1999 roku firma świadczy usługi prac polowych jak
uprawa, siew, zbiór, orka.
Wychodząc naprzeciw klientom, otworzony został oddział w Marcinowicach k/Świdnicy oraz powołano
subdealera w Sulechowie. W trakcie budowy jest SKLEP INTERNETOWY, a wszelkie potrzebne informacje
można znaleźć na stronie internetowej: www.agrohandel.com.pl
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