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Konkursu AgroLiga 2010 

Dolnośląscy laureaci konkursu AGROLIGA 2010  
 
Komisja konkursowa powołana zgodnie z regulaminem przez Dyrektora DODR dokonała 
podsumowana konkursu „AgroLiga 2010” na szczeblu wojewódzkim. Celem konkursu jest 
wyłanianie i promowanie najlepszych dolnośląskich producentów rolnych oraz firmy związane z 
sektorem rolno-spożywczym. 
 
Konkurs wojewódzki jest pierwszym etapem krajowego i ma na celu wyłonienie Mistrzów 
Wojewódzkich „AGROLIGI 2010” w kategoriach: „Rolnik” i „Firma”, którzy będą reprezentowali 
województwo dolnośląskie w drugim etapie konkursu na szczeblu krajowym.  
 
Organizatorami konkursu na szczeblu krajowym są: Redakcja Audycji Rolnych Programu 1TV S.A 
przy współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub, oraz na szczeblu wojewódzkim Dolnośląski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego (Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich). 
Patronat nad konkursem pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa  oraz Prezes Agencji Rynku Rolnego. 
 
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 8 rolników oraz 7 firm prowadzących działalność na 
terenie województwa. Decyzją komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Dyrektora DODR 
laureatami tegorocznego konkursu w naszym województwie zostali: 
 

Mistrzami Wojewódzkimi „AGROLIGI 2010” zostali: 
• w kategorii „ROLNICY”  Elżbieta i Tadeusz ROTKIEWICZ z Góry,  
• w kategorii „FIRMY” Firma Produkcyjno-Handlowa "Dora" Tadeusza Podgórskiego ze 

Sławęcic w powiecie górowskim.  
 

Mistrzowie Wojewódzcy zostaną zgłoszeni przez DODR do drugiego etapu konkursu na szczeblu 
krajowym. 

 

Tytuły Wicemistrza Wojewódzkiego „AGROLIGI 2010” 
otrzymali:  
• w kategorii „ROLNICY”  Romana BODNAR z Rogoźnicy w powiecie świdnickim prowadzący 26 

ha gospodarstwo ogrodnicze ukierunkowane na produkcję szkółkarską,  
• w kategorii „FIRMY” Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „AGROMAT” 

Andrzeja Tracza z Braszowic w powiecie ząbkowickim, prowadzące handel środkami do 
produkcji rolnej, usługi agrotechniczne i transportowe oraz przetwórstwo rzepaku na cele 
energetyczne. 

 

Poznajmy mistrzów 
Elżbieta i Tadeusz ROTKIEWICZ prowadzą 50 ha gospodarstwo rolne w miejscowościach 
Tarpno oraz Włodków Dolny. Podstawowym kierunkiem produkcji jest chów trzody chlewnej W 
budynkach Fermy Hodowlanej wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt utrzymywanych jest 400 
macior. Rolnik może pochwalić się wynikami produkcyjnymi na światowym poziomie. Za rok 
ubiegły uzyskano prawie 27 odsadzonych od maciory prosiąt. Gospodarstw spełnia wszystkie 
wymogi zasady wzajemnej zgodności (cross compliance) w zakresie bezpieczeństwa żywności i 
dobrostan zwierząt. Systemy sterowania klimatem w pomieszczeniach dla zwierząt oraz zadawania 
pasz są w pełni skomputeryzowane. Zarządzanie procesem produkcji zwierzęcej polega na 
zaprogramowaniu odpowiednich parametrów w systemie przy pomocy dedykowanego 
oprogramowania. Funkcja kontrolna systemu, automatycznie informuje rolnika o przekroczeniu 
zaprogramowanych przez operatora wartości. Budynki chlewni są wyposażone w system kamer, 
pozwalających monitorować panujące w nich warunki na odległość.  



 

 

 
 
 
PH "DORA" Pana Tadeusza Podgórskiego zajmuje się produkcją i sprzedażą kukurydzy 
cukrowej w kolbach. Firma powstała na bazie gospodarstwa rolnego, skąd pochodzi całość 
oferowanej kukurydzy. Takie rozwiązanie gwarantuje uzyskanie produktów najwyższej jakości. 
Firma jest przedsiębiorstwem rodzinnym, co gwarantuje rzetelną obsługę klientów, zatrudniającym 
dodatkowo 2 osoby. Początkowo kukurydzę uprawiano na 18 hektarach, obecny areał wynosi 100 
ha. Świeża kukurydza oferowana jest w okresie od 20 lipca do końca października, zbiór odbywa 
się każdego dnia. Dzięki własnej bazie transportowej towar dostarczany jest samochodami 
ciężarowymi bezpośrednio do klientów. Firma posiada linię technologiczną do zamrażania kolb. 
Kukurydza mrożona dostępna jest przez cały rok. Nabywać ją można w dwóch wielkościach, z 
okrywą liściową lub obraną, luzem lub paczkowaną. Park maszynowy jest wciąż unowocześniany. 
Najnowszym nabytkiem jest kolejna, nowoczesna linia technologiczna do pakowania kukurydzy 
świeżej i mrożonej zgodnie z wymogami dużych sklepów. Poza sezonem zbioru kukurydzy firma 
dodatkowo świadczy usługi transportowe. 
 

   

   

 



Roman Bodnar z Rogoźnicy w powiecie świdnickim 
 
Prowadzi gospodarstwo ogrodnicze o łącznej powierzchni 26 ha ukierunkowane wyłącznie na 
produkcję szkółkarskią. Gospodarstwo powstało w 1982r. Początkowo zajmowało się wyłącznie 
produkcją szkółkarską drzewek owocowych i uprawą warzyw pod folią. Od 1990 r. gospodarstwo 
zajmuje się wyłącznie produkcją materiału szkółkarskiego o szerokim asortymencie gatunków i 
odmian. Uprawiane są drzewa i krzewy iglaste i liściaste oraz rośliny ozdobne. Oprócz produkcji 
gospodarstwo prowadzi handel materiałem szkółkarskim i roślinami ozdobnymi oraz projektowaniem 
ogrodów. Swoje produkty gospodarstwo promuje na licznych wystawach i kiermaszach ogrodniczych, 
takich jak: Polagra Farm w Poznaniu, wystawa kwiatów w Otmuchowie, Książu i Wrocławiu. Wartość 
rocznej produkcji za 2009 rok zamknęła się w kwotą 8 mln zł.  
 

  
 

Firma PHPU „AGRO-MAT” ma siedzibę w Braszowicach w powiecie ząbkowickim 
 
Właścicielem jest pan Andrzej Tracz. Firma powstała w 1990 roku na bazie gospodarstwa rodzinnego. 
Prowadzi skup i sprzedaż płodów rolnych oraz handlem środkami do produkcji rolnej. Dodatkowo 
zajmuje się przetwórstwem rzepaku na cele energetyczne oraz świadczy usługi agrotechniczne i 
transportowe. Dysponuje nowoczesną bazą magazynowo-suszarniczą. Nowym kierunkiem rozwoju 
jest uruchomienie nowoczesnej tłoczni oleju z rzepaku na cele energetyczne. Właściciel planuje dalszą 
rozbudowę i modernizację tłoczni pozwalającą zwiększyć jej wydajność.  
 

   
 
 

 


