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Z poważaniem

Stanisław Longawa
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Składam na Państwa ręce publikację, w której mam 
przyjemność zaprezentować podsumowanie etapu 
regionalnego konkursu AGROLIGA �010.
Konkurs wyłania najlepszych liderów wiejskich 
pod względem produkcyjności gospodarstw rolnych, 
nowoczesności i udziału w życiu społecznym. 
Dolnośląscy mistrzowie AGROLIGI zdobywali 
wielokrotnie tytuły mistrza kraju. AGROLIGA to także 
konkurs dla firm związanych z obszarami wiejskimi 
i rolnictwem. Tereny, na których przez pokolenia 

niemal wyłącznie produkowano żywność, stały się miejscem dynamicznego 
rozwoju przedsiębiorczości. Wraz z modernizacją wsi część rolników zaczęła 
szukać pozarolniczych źródeł dochodu. Jest to kierunek, nad rozwojem którego 
od lat pracuje szereg instytucji z sektora rozwoju obszarów wiejskich. Działania 
takie należy ciągle wzmacniać i promować.
Nadrzędnym celem działań Urzędu Marszałkowskiego jest wspieranie wymiany 
doświadczeń oraz pomoc w zdobywaniu specjalistycznej wiedzy w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Celem 
konkursu jest również promocja dolnośląskiej wsi, jako atrakcyjnego miejsca 
do zamieszkania i wypoczynku. Promocja i poszukiwanie innowacyjnych 
rozwiązań jest kolejnym pozytywnym aspektem idei AGROLIGI 2010. Inne 
to: zidentyfikowanie przykładów dobrych praktyk, realizowanych w ramach 
programów finansujących działania skierowane na wsparcie modernizacji 
sektora rolno-spożywczego i rozwoju obszarów wiejskich. 
Współzawodnictwo wpływa również pozytywnie na podnoszenie standardu 
świadczonych usług. Gratuluję zwycięzcom i życzę wytrwałości oraz sukcesów 
gospodarzom i przedsiębiorcom, którzy w tym roku nie zostali wyróżnieni. 
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Najefektywniejszą szkołą jest podpatrywanie rozwiązań i branie przykładu z najlep-
szych. Dla mieszkańców wsi, takimi wzorami do naśladowania są rolnicy, uczest-
niczący w realizowanym już od kilkunastu lat konkursie AGROLIGA. Konkurs ten 
wyłania najlepszych liderów wiejskich pod względem produkcyjności gospodarstw 
rolnych, nowoczesności i udziału w życiu społecznym. Dolnośląscy mistrzowie 
AGROLIGI zdobywali tytuł Mistrza i kilka razy Wicemistrzów Krajowych.

AGROLIGA to także konkurs dla firm związanych z obszarami wiejskimi i rolnictwem. 
Tereny, w których przez wieki niemal wyłącznie produkowano żywność, stały się 
miejscem dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości. Wraz z unowocześnianiem 
produkcji rolnej i zmniejszaniem jego pracochłonności, wiele osób musiało odejść 
z rolnictwa. Jednak coraz większa część mieszkańców wsi, zamiast emigrować  
do miast w poszukiwaniu pracy, zaczęła szukać pozarolniczych źródeł dochodu  
na miejscu. To właśnie oni stali się przykładem ludzi o szerokich horyzontach myśle-
nia i działania na wsi.

Organizatorem konkursu na szczeblu wojewódzkim jest Dolnośląski Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz od 2010 roku Urząd Marszałkowski  
Województwa Dolnośląskiego. Tegoroczną edycję konkursu zrealizowano w ramach 
Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010–2011. 
Organizatorami konkursu na szczeblu krajowym są Stowarzyszenie  
AgroBiznesKlub we współpracy z Redakcją Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. 
Patronat nad AGROLIGĄ objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Prezes Agencji Rynku Rolnego.  
Podsumowanie krajowego etapu konkursu odbędzie się w styczniu 2011 roku.
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Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów 
i Wicemistrzów Wojewódzkich AGROLIGI 
2010 w kategoriach: „Rolnicy” i „Firmy”  
z terenu województwa dolnośląskiego, 
którzy będą reprezentowali wojewódz-
two dolnośląskie na szczeblu krajowym.  
Konkurs jest realizowany w ramach Pla-
nu Działania Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na lata �010–�011 dla woje-
wództwa dolnośląskiego i przyczynia się  
do promowania rozwoju obszarów wiej-
skich i naszego regionu poprzez upo-
wszechnianie osiągnięć rolników i przedsię-
biorców, jako liderów rozwoju lokalnego, 
mających wpływ na zwiększenie konkuren-
cyjności dolnośląskiego rolnictwa.

Uwaga: Do rywalizacji nie mogą przystąpić 
Mistrzowie Wojewódzcy AGROLIGI z lat 
2004–2009.

Zgłoszenia kandydatów do konkursu  
są przyjmowane przez Powiatowe Zespo-
ły Doradców DODR we Wrocławiu lub 
bezpośrednio w Dziale Przedsiębiorczości  
Wiejskiego Gospodarstwa Domowego  
i Agroturystyki. 
Kandydaci w poszczególnych kategoriach 
powinni spełniać następujące kryteria: 
• Do kategorii „Rolnicy” zaliczone będą 
wyłącznie osoby prowadzące gospodar-
stwo rolne samodzielnie lub wraz z rodziną. 
Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plo-
ny, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) 
znacznie powyżej średniej krajowej. W go-
spodarstwach może być prowadzona dodat-
kowa działalność gospodarcza (świadczenie 
usług mechanizacyjnych i innych, przetwór-

Wyciąg z regulaminu konkursu
AGROLIGA 2010

stwo, agroturystyka, itp.), pod warunkiem, 
że dochody uzyskiwane z tytułu tej działal-
ności nie przewyższają dochodów z podsta-
wowej działalności rolniczej. W gronie lau-
reatów nie mogą znaleźć się gospodarstwa 
z niedokończonymi inwestycjami, mocno 
zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. 
W tej kategorii nie mogą być uwzględniane 
osoby, które nie mają ziemi i zajmują się tyl-
ko obrotem płodami rolnymi. 
• Do kategorii „Firmy” można zaliczyć 
wyłącznie przedsiębiorstwa działające  
na rynku regionalnym, czyli na terenie da-
nego województwa i ościennych. Zalicza się 
do niej firmy zajmujące się handlem środka-
mi produkcji rolnej, przetwórstwem rolno-
spożywczym, świadczeniem usług, produk-
cją maszyn, pasz itp. Do tej kategorii zalicza 
się także wielkoobszarowe gospodarstwa 
rolne, prowadzone przez właścicieli bądź 
dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.
• W obu kategoriach, na wybór Mistrza  
i Wicemistrza Wojewódzkiego będzie  
miała wpływ estetyka obejścia gospodar-
stwa oraz firmy. 
Mistrzowie Wojewódzcy w obu katego-
riach konkursowych: „Rolnicy” i „Firmy”, 
zostaną zgłoszeni przez DODR do drugiego 
etapu konkursu na szczeblu krajowym.
Prezentacja Mistrzów Wojewódzkich  
Agroligi 2010 (rolników i firm) będzie pro-
wadzona na łamach magazynu ludzi przed-
siębiorczych „AGRO” oraz biuletynu KSOW. 
Uroczysty finał dolnośląskiego konkursu 
„AgroLiga 2010”, podczas którego lau-
reatom konkursu zostaną wręczone dy-
plomy uznania i nagrody odbędzie się 
w listopadzie �010 roku.
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Uczestnicy AGROLIGI 2010 
na Dolnym Śląsku
Kategoria „ROLNICY”
Mieczysława i Wojciech BAJODEK z Ujazdu, 
gm. Cieszków w powiecie milickim

Prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 
37 ha. W produkcji roślinnej dominują zboża, 
obok których rolnik uprawia również rzepak  
i ziemniaki. Plony uzyskiwane w gospodarstwie 
znacznie przekraczają średnią gminy i wynoszą 
odpowiednio: mieszanka zbożowa 61 dt/ha, 
pszenżyto 54 dt/ha, pszenica ozima 65 dt /ha. 
Plon rzepaku kształtuje się na poziomie 38 dt/ha.  

Plon ziemniaków przemysłowych wynosi 27 t/ha.  
W gospodarstwie jest realizowany Program 
rolnośrodowiskowy, zakładający uprawę  
poplonów. Produkcja zbóż jest przeznaczana 
na paszę dla trzody, która stanowi główny kie-
runek produkcji gospodarstwa. W 2009 roku 
rolnik sprzedał 856 tuczników. Prowadzenie 
gospodarstwa nie przeszkadza w aktywno-
ści na rzecz społeczności lokalnej. Wojciech  
Bajodek jest radnym i członkiem komisji  
rolnictwa Rady Gminy w Cieszkowie. 

Roman BODNAR z Rogoźnicy – opis w części dotyczącej laureatów

Dariusz JAREMA z Wilczyc, gm. Krotoszyce 
w powiecie legnickim

Gospodaruje na ok. 60 hektarach użytków 
rolnych. Główne uprawy to rzepak i pszenica. 
Plony rzepaku to nie bagatela - 35 dt z hektara.  
Dariusz Jarema jest jednym z pionierów bez-
orkowego systemu uprawy. Posiada komplet 
sprzętu uprawowego oraz nowoczesne silosy  

do przechowywania zbiorów. Dodatkowy 
dochód przynosi firma świadcząca usługi  
komunalne, transportowe i uprawowe. Mimo 
tak dużej aktywności zawodowej, pan Dariusz 
znajduje czas na pracę dla lokalnej społecz-
ności. Był radnym i przewodniczącym Komisji 
Rolnictwa w gminie Krotoszyce, obecnie jest 
członkiem Powiatowej Rady Dolnośląskiej Izby 
Rolniczej.

Tadeusz ROTKIEWICZ z Góry – opis w części dotyczącej laureatów

Sylwia i Tomasz SAMELSCY z Działoszyna, 
gm. Bogatynia w powiecie zgorzeleckim

W ciągu 12 lat powiększyli przejęte od rodzi-
ców, 7 hektarowe gospodarstwo do ok. 100 ha. 
Rzepak ozimy z doskonałymi plonami 40 dt/ha 
oraz kukurydza są przeznaczane na sprze-
daż. Zboża w całości przeznacza się na pasze  
dla utrzymywanej w gospodarstwie trzody 

chlewnej. Chów jest prowadzony w cyklu ot-
wartym, trzy razy w roku rolnik kupuje warchlaki  
do tuczu. W jednej z dwóch chlewni jest pro-
wadzony tucz na głębokiej ściółce. Od kil-
ku sztuk zwierząt w początkowym okresie, 
rolnik doszedł do ok. 1 100 sprzedawanych  
co roku tuczników. Pasze są sporządzane  
we własnej mieszalni. Rolnik został uhonoro-
wany odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”.
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Bożena SAWCZYŃSKA z Kłosowa, 
gm. Wiązów w powiecie strzelińskim

Prowadzi gospodarstwo rolne o łącznej 
powierzchni 57,5 ha, ukierunkowane wy-
łącznie na produkcję roślinną. Uprawiane 
są głównie buraki cukrowe z plonami około  

600 dt/ha, pszenica ozima (plony w granicach 
55-60 dt) oraz rzepak ozimy, dający doskona-
ły plon 35 dt z hektara. Uzyskanie wysokich 
plonów jest możliwe dzięki optymalnemu  
wyposażeniu w sprzęt rolniczy. Gospodarstwo 
dysponuje własnym zapleczem magazyno-
wym do przechowywania płodów rolnych.

Krystyna i Maciej WACŁAWIKOWIE 
z Bożkowa, gm. Nowa Ruda 
w powiecie kłodzkim

Gospodarują na prawie 83 ha gruntów rolnych, 
z czego 29 ha stanowią użytki zielone, będące 
bazą paszową dla produkcji zwierzęcej. Głów-
nym kierunkiem produkcji roślinnej w gospo-
darstwie jest uprawa zbóż, rzepaku oraz roślin 
paszowych. Średnie, uzyskiwane plony wyno-
szą: ok. 80 dt/ha pszenicy, 60 dt/ha jęczmie-
nia jarego, 50 dt/ha mieszanki zbożowej oraz  

34 dt/ha rzepaku ozimego. Jednak główną spe-
cjalizacją jest chów bydła mlecznego i młodego 
bydła rzeźnego. Stado liczy 72 sztuk, w tym  
40 krów mlecznych. Obora jest objęta kontrolą 
użytkowości. Za 2009 rok uzyskano średnią wy-
dajność mleka na poziomie 7 571 kg od krowy  
i jest to o ponad 540 kg więcej niż rok wcześ-
niej. Roczna sprzedaż młodego bydła rzeźnego  
wyniosła prawie 14 ton żywca. Maciej Wacła-
wik został uhonorowany odznaczeniem „Zasłu-
żony dla rolnictwa” oraz dwukrotnie odznacze-
niami „Zasłużony dla Spółdzielni Mleczarskiej”.

Grażyna i Jan ZOBEK z Ligoty Polskiej, 
gm. Oleśnica w powiecie oleśnickim

Prowadzą gospodarstwo rolne o powierzch-
ni 123,87 ha, z czego 24,82 ha to trwałe użyt-
ki rolne. Gospodarują na glebach lekkich. 
Produkcja roślinna to głównie rzepak ozimy, 
osiągający plon w wys. 40 dt/ha, pszenica 
ozima, która plonuje średnio na poziomie 

60 dt/ha. Specjalizują się w produkcji żywca 
wołowego w oparciu o mamki rasy Hereford 
w liczbie 41 sztuk. Rocznie sprzedają około 
20 ton żywca wołowego. Osiągane przyrosty 
masy ciała bydła to około 1 100 g/dzień.
Rolnik udziela się społecznie, jest członkiem 
koła łowieckiego „Kaczor”, współpracuje  
z DODR we Wrocławiu, udziela się także  
w radzie sołeckiej.
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Kategoria „FIRMY”
FPH „DORA” ze Sławęcic, gm. Góra w powiecie górowskim – opis w części dotyczącej laureatów 

„PRO-MARKET” z Mokrzeszowa,
 gm. Świdnica w powiecie świdnickim 

Firma powstała w 1991 roku na bazie Zakła-
du Usługowo-Wytwórczego obróbki metalu. 
Działa na terenie województwa dolnoślą-
skiego, zajmuje się zaopatrzeniem rolnictwa 
w artykuły do produkcji rolnej, czyli w paszę, 

kwalifikowany materiał siewny roślin upraw-
nych, maszyny rolnicze i części zamienne  
do maszyn. Firmę PRO-MARKET zaopa-
trują w środki do produkcji firmy, takie jak  
„Provimi Polska” oraz „LNB”. Ponadto współ-
pracuje ona z wieloma mniejszymi punktami, 
które zajmują się zaopatrzeniem rolnictwa  
w pasze, maszyny i nasiona.

Firma „KOBANHOF” w Piotrowicach,
gm. Przemków w powiecie polkowickim

Właścicielem jest Jan Koban. Firma usługo-
wo-handlowa, prowadzi zajazd oraz sprze-
daż potraw regionalnych. Organizuje im-
prezy okolicznościowe, świadcząc usługi ga-
strononiczne i noclegowe. Od kilkunastu lat 
mieści się w Piotrowicach w gm. Przemków, 
przy drodze krajowej. Zajazd „Kobanhof”  

został wybudowany od podstaw. Znajduje 
się w nim sala barowa oraz sala okolicznoś-
ciowa w stylowych wnętrzach. Lokal jest wy-
posażony w nowoczesne zaplecze kuchenne 
oraz pokoje gościnne. Goście mogą korzystać  
z parkingu. Firma specjalizuje się w organi-
zacji imprez okolicznościowych oraz sporzą-
dzaniu potraw regionalnych, w tym łemkow-
skich. Planowana jest rozbudowa zaplecza 
noclegowego.

PHPU „AGROMAT” w Braszowicach, 
gm. Ząbkowice w powiecie ząbkowickim

Właścicielem PHPU „AGROMAT” jest Andrzej 
Tracz. Firma powstała w 1990 roku na bazie go-
spodarstwa rodzinnego. Prowadzi skup i sprze-
daż płodów rolnych oraz handlem środkami 
do produkcji rolnej. Dodatkowo zajmuje się 
przetwórstwem rzepaku na cele energetyczne 

oraz świadczy usługi agrotechniczne i transpor-
towe. Dysponuje nowoczesną bazą magazyno-
wo-suszarniczą. Nowym kierunkiem rozwoju 
jest uruchomienie nowoczesnej tłoczni oleju  
z rzepaku na cele energetyczne. Właściciel pla-
nuje dalszą rozbudowę i modernizację tłoczni, 
która pozwoli zwiększyć jej wydajność. Sytua-
cja ekonomiczna zapewnia terminowe zapłaty 
rolnikom za dostarczone płody rolne.

PPHU „GLUTEN” we Włosieniu, 
gm. Platerówka w powiecie lubańskim

Jak sama nazwa wskazuje, firma należąca do 
Zbigniewa Ślusarczyka zajmuje się przetwór-
stwem zbóż. W 1994 roku zakupiono młyn 
od Agencji Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa, niestety był on w bardzo złym stanie. 
Wydajność młyna i jakość wytwarzanego 
produktu były na średnim poziomie, a linie 
technologiczne przestarzałe. W 2008 roku 

przeprowadzono modernizację linii produk-
cyjnych, zmienione zostały ciągi technolo-
giczne, dzięki czemu firma może pochwalić 
się doskonałymi produktami wysokiej jako-
ści. Wybudowano magazyny zbożowe. Zmo-
dernizowano także pomieszczenia socjalne  
i biurowe. Sytuacja finansowa firmy jest do-
bra. Głównym zamierzeniem jest umocnie-
nie się na rynku oraz stworzenie sieci stałych 
odbiorców i dostawców surowca, zgodnie  
z zapotrzebowaniem firmy.
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ZPHU „PIGA” w Raszowie, gm. Kamienna 
Góra w powiecie kamiennogórskim

Grażyna i Józef Kołodziejowie na początku 
prowadzili handel przetworami rybnymi. Dziś 
ta rodzinna firma produkuje wyroby garma-
żeryjne na rynek regionalny. Produkcja jest 
oparta o surowce z okolicznych gospodarstw. 

Wytwarzane są m.in. pierogi z różnymi na-
dzieniami, kluski śląskie, gołąbki i krokiety.  
W procesie produkcyjnym nie używa się kon-
serwantów. Dbałość o wysoką jakość przekłada 
się na pozyskiwanie coraz to nowych, wiernych 
klientów. Firma „PIGA” stale modernizuje swój 
park maszynowy. Planowane jest rozszerzenie 
działalności i zwiększenie zatrudnienia.

Zakład Krawiecki R. MAŻUL 
w Mysłakowicach, gm. Mysłakowice 
w powiecie jeleniogórskim

Renata Mażul jest repatriantką z Litwy. Do Pol-
ski przyjechała w 2000 roku, bez pieniędzy, za 
to z dwójką dzieci. Zaczęła pracę już na drugi 
dzień po przyjeździe, a niecałe dwa lata później 
miała już własną firmę. Szycie i projektowanie 
odzieży to nie tylko jej wyuczony zawód, ale  
i pasja. Głównym surowcem jest u pani Rena-
ty Len. Wszystkie ubrania, które można dostać  

w sklepie to autorskie kreacje właścicielki. Pra-
cując nad kolejną kolekcją, projektantka bierze 
pod uwagę zmieniające się mody i oczekiwania 
klientów. Modele są tworzone głównie dla ko-
biet w wieku 30-50 lat, o ustalonych gustach, 
ceniące sobie urodę i klasę, jaką reprezentują 
ubrania projektowane i szyte ze lnu. Istnieje 
możliwość zamówienia wymyślonego przez sie-
bie kroju ubrania. W tej chwili zakład krawiecki 
zatrudnia pięć osób. Są to kobiety mieszkające 
na wsi. To nie jeden z wielu zakładów krawie-
ckich, a raczej pracownia artysty krawiectwa.

Wyniki konkursu AGROLIGA 2010 
na Dolnym Śląsku
Poprzez stronę internetową DODR, każ-
dy chętny mógł zagłosować na wybranego  
kandydata. Komisja konkursowa dodała 
punktację uzyskaną w głosowaniu ogólnym 
do własnej oceny. W skład komisji konkurso-
wej weszli:
• Ryszard Czerwiński – Kierownik Działu 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego – przewodniczący
oraz członkowie komisji:
• Bernadeta Trokielewicz – główny specja-
lista Działu PWGDiA DODR we Wrocławiu 
– pełniąca obowiązki sekretarza komisji,
• Anna Pętalska – przedstawiciel biura  
Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
W wyniku oceny komisji, po uwzględnie-
niu  wyników uzyskanych w głosowaniu 

powszechnym poszczególni rolnicy uzyskali 
punktację:
• Mieczysława i Wojciech BAJODEK – 16
• Roman BODNAR – 27
• Dariusz JAREMA – 10
• Tadeusz ROTKIEWICZ – 30
• Sylwia i Tomasz SAMELSCY – 15
• Bożena SAWCZYŃSKA – 13
• Krystyna i Maciej WACŁAWIKOWIE – 20
• Grażyna i Jan ZOBEK – 24

Punktacja uzyskana przez poszczególne firmy:
• Firma „DORA” – 26
• Frima „PRO-MARKET” – 3
• Firma „KOBANHOF” – 9
• PHPU „AGROMAT” – 22
• PPHU „GLUTEN” – 14
• ZPHU „PIGA” – 10
• Zakład Krawiecki R. MAŻUL – 7
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Mistrzem Wojewódzkim AGROLIGI 2010  
w kategorii „ROLNICY” został Tadeusz  
ROTKIEWICZ z Góry, gm. Góra w powiecie 
górowskim.

Wicemistrzem Wojewódzkim AGROLIGI �010  
w kategorii „ROLNICY” został Roman BOD-
NAR z Rogoźnicy, gm. Strzegom w powiecie 
świdnickim.

Mistrzem Wojewódzkim AGROLIGI 2010 w ka-
tegorii „FIRMY” została „DORA” Tadeusza Pod-
górskiego ze Sławęcic, gm. Góra w powiecie 
górowskim.

Na Wicemistrza Wojewódzkiego AGROLIGI �010 
w kategorii „FIRMY” wybrano PPHU „AGROMAT” 
z Braszowic , gm. Ząbkowice Śląskie w powiecie 
ząbkowickim. 

Kategoria „ROLNICY”
Tadeusz ROTKIEWICZ z Góry w powiecie  
górowskim 
Razem z żoną Elżbietą prowadzą gospodarstwo  
w miejscowościach Tarpno oraz Włodków  
Dolny. Gospodarują na 50 hektarach gruntów 
rolnych. Podstawowym kierunkiem jest chów 
trzody chlewnej. W budynkach inwentar-
skich, wyposażonych w nowoczesny sprzęt, 
utrzymywanych jest 400 macior. Rolnik może 
się pochwalić wynikami produkcyjnymi  
na światowym poziomie. W ubiegłym roku 
uzyskano prawie 27 prosiąt odsadzonych 
od maciory. Zwierzęta mają zapewniony 
nie tylko dobrostan, ale i komfort. Systemy 
wentylacyjne i zadawanie pasz są skompu-
teryzowane i połączone z systemem alar-
mowym informującym o awariach. Sytuacja  
w chlewni jest monitorowana za pomocą 
systemu kamer z podglądem w domu rol-
nika i zootechnika. Na fermę wchodzi się  

przez śluzę, potrzebne materiały przechodzą 
przez lampę bakteriobójczą. 
Gospodarstwo jest źródłem utrzymania 
nie tylko dla rodziny rolnika, ale i miejscem  
zatrudnienia dodatkowo dla 8 osób. Rolnik 
chętnie dzieli się swoją wiedzą i przyjmuje 
na praktyki praktyk studentów zootechniki, 
weterynarii i innych kierunków rolniczych.
W 2009 roku zdobył I miejsce w konkursie  
na najlepszego producenta świń, organizo-
wanym przez miesięcznik „Trzoda Chlewna”.

DOLNOŚLĄSKI MISTRZ AGROLIGI 2010
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Kategoria „FIRMY”
FPH „DORA” należąca do Tadeusza  
Podgórskiego ze Sławęcic, gm. Góra  
w powiecie górowskim 
Zajmuje się produkcją i sprzedażą kukury-
dzy cukrowej w kolbach. Firma powstała  
w oparciu o gospodarstwo rolne, skąd pochodzi 
całość oferowanej kukurydzy. Takie rozwiązanie 
gwarantuje najwyższą jakość produktu. Począt-
kowo kukurydzę uprawiano na 18 hektarach, 
dziś areał wynosi 100 ha.
„DORA” jest firma rodzinną, co zapewnia 
sprawną komunikację, szybkie podejmowanie 
decyzji oraz terminową i rzetelną obsługę klien-
tów. Dodatkowo zatrudniane są 2 osoby spoza  
rodziny. Świeża kukurydza jest oferowana  
od 20 lipca do końca października, zbiór  
odbywa się każdego dnia. Dzięki własnej ba-
zie transportowej (dwie mniejsze i jedna duża,  
12-tonowa ciężarówka) towar jest błyskawicznie 

dostarczany do klientów. Firma posiada włas-
ną linię technologiczną do zamrażania kolb.  
Mrożona kukurydza jest dostępna przez cały 
rok. Można ją nabywać w dwóch wielkościach,  
z okrywą liściową lub obraną, luzem i paczko-
waną. Park maszynowy jest wciąż unowocześ-
niany. Najnowszy nabytek to kolejna, nowoczes-
na linia technologiczna do pakowania mrożonej 
i świeżej kukurydzy, zgodnie z wymaganiami 
dużych sklepów. Poza sezonem zbioru kukurydzy, 
firma dodatkowo świadczy usługi transportowe.

Kategoria „ROLNICY”
Roman BODNAR z Rogoźnicy, gm. Strzegom 
w powiecie świdnickim 
Prowadzi gospodarstwo ogrodnicze o 
łącznej powierzchni 26 ha, ukierunkowa-
ne wyłącznie na produkcję szkółkarską. 
Gospodarstwo powstało w 1982 roku.  
Początkowo zajmowało się produkcją drze-
wek owocowych i uprawą warzyw pod folią. 

DOLNOŚLĄSKI WICEMISTRZ AGROLIGI 2010
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Od 1990 roku, Roman Bodnar postanowił 
specjalizować się wyłącznie w produkcji 
materiału szkółkarskiego o szerokim asorty-
mencie gatunków i odmian. Uprawia drze-
wa i krzewy iglaste i liściaste oraz rośliny 
ozdobne. Oprócz produkcji, gospodarstwo 
prowadzi handel materiałem szkółkarskim  
i roślinami ozdobnymi oraz zajmuje się  
projektowaniem ogrodów. Swoje produkty 

gospodarstwo promuje na licznych wysta-
wach i kiermaszach ogrodniczych, takich 
jak Polagra Farm w Poznaniu oraz wystawy 
kwiatów w Otmuchowie, Książu i Wrocławiu. 
Wartość rocznej produkcji za 2009 rok za-
mknęła się w kwotą 8 mln zł. Gospodarstwo 
ogrodnicze korzystało ze środków PROW na 
modernizację parku maszynowego do pro-
dukcji szkółkarskiej. 

Kategoria „FIRMY”
PPHU „AGROMAT”, Andrzej Tracz z Braszo-
wic, gm. Ząbkowice Śląskie w powiecie ząb-
kowickim 
Powstało w 1990 roku na bazie rodzin-
nego gospodarstwa rolnego. Początkowo 
firma zajmowała się skupem płodów rol-
nych. Na potrzeby tej działalności wybu-
dowano bazę magazynowo - suszarniczą. 
Po uruchomieniu nowoczesnej tłoczni  

i zwiększeniu bazy magazynowej przed-
siębiorstwo zajęło się przetwórstwem 
rzepaku na cele energetyczne. Firma jest  
w doskonałej kondycji finansowej, dzięki 
czemu rolnicy - dostawcy surowców otrzy-
mują zapłatę w bardzo krótkich terminach. 
Zakres działalności obejmuje również handel 
środkami do produkcji rolnej, usługi agro-
techniczne i transportowe. Zarówno wnę-
trze zakładu jak i otoczenie siedziby firmy 
jest bardzo estetyczne.
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LAUREACI DOLNOŚLĄSKIEJ AGROLIGI
z kilku ostatnich lat - z opisem aktualnym dla roku, którym były oceniane

2007 rok
Kategoria „ROLNICY”
STANISŁAW MROCZEK z Lutomii Dolnej,  
gm. Świdnica w powiecie świdnickim
Rolnik prowadzi gospodarstwo od 1988 
roku. Obecnie gospodaruje na 62 hektarach, 
jednak najważniejszą działalnością jest pro-
dukcja trzody chlewnej. Stado podstawowe 
liczy 55 macior, od których sprzedaje się 
około 100 loszek hodowlanych. Hodowla 
zarodowa jest oczkiem w głowie pana Stani-
sława. Pozostałe zwierzęta są przeznaczane 
do tuczu, który trwa do 5 miesięcy. Głównym 
kierunkiem produkcji roślinnej w gospodar-
stwie jest uprawa zbóż. Średnie plony wyno-
szą: ok. 65 dt/ha pszenicy, 40 dt/ha rzepaku 
oraz 600-700 dt/ha buraków cukrowych. 
Zabudowania gospodarskie pomimo, że nie 

pierwszej młodości, są estetycznie i funkcjo-
nalnie urządzone. Spełniają wszelkie wymaga-
ne przepisami normy utrzymywania zwierząt 
gospodarskich. W ramach środków pomoco-
wych z UE wybudowano płytę obornikową  
i zbiornik na gnojówkę. 
Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa, ocenio-
na na podstawie prowadzonej książki rachun-
kowości rolnej FADN jest dobra i umożliwia 
inwestowanie i modernizację produkcji. Głów-
nym źródłem dochodu jest produkcja rolnicza, 
ale dodatkowo jest prowadzona sprzedaż pasz  
dla trzody chlewnej.
Gospodarstwo Stanisława Mroczka z po-
wodzeniem brało udział w konkursach:  
„Na najbezpieczniejsze gospodarstwo” oraz 
„Najładniejszą zagrodę”. Pan Stanisław anga-
żuje się również w prace społeczne na rzecz 
wsi Lutomia Dolna. Od trzech kadencji jest  
sołtysem. 

Kategoria „FIRMY”
Firma Handlowo Produkcyjna „MAJA” z Sobina, 
gm. Polkowice w powiecie polkowickim 
Prezesem jest Janusz Burej. Firma działa  
na terenie Dolnego Śląska od 1992 roku.  
Od chwili powstania sześciokrotnie zwięk-
szyła zakres usług. A działa wielokierun-
kowo, zarówno w sferze produkcyjnej  
(materiał szkółkarski), handlowej (artykuły 

do produkcji rolnej i szkółkarskiej) oraz z sferze 
usługowej, chyba najszerszej w całym zakre-
sie działalności. Firma projektuje, wykonuje,  
a także pielęgnuje tereny zielone, organizuje 
też imprezy okolicznościowe z całym wystro-
jem i własną gastronomią.
Godna pochwały jest działalność charytatyw-
na wśród dzieci i młodzieży. Firma „MAJA” 
sponsoruje i współorganizuje różnorodne 
imprezy.

2008 rok
Kategoria „ROLNICY”

Weronika i Tadeusz GAJUROWIE z Gierałtow-
ca, gm. Złotoryja w powiecie złotoryjskim

Gospodarowanie rozpoczęli w 1980 roku  
na 8 hektarach. Obok produkcji roślinnej 
prowadzony był chów bydła. Obecnie Tade-
usz Gajur uprawia 200 hektarów, z czego 170 ha 
stanowi własność rolnika. W zakresie pro-
dukcji roślinnej uprawiana jest pszenica 



1� Katalog podsumowujący wojewódzki etap konkursu AgroLiga �010

ozima ze średnimi plonami ok. 6,5 t/ha, a na 
70 hektarach rzepak ozimy z plonem 4,2 t/ha. 
25 hektarów jest obsiewanych burakami 
cukrowymi - średni plon wynosi 50 t/ha.  
Na kolejnych 7 hektarach uprawiane są 
ziemniaki wczesne z plonem 28 t/ha i póź-
ne, dające ok. 50 ton z hektara. Od wielu 
lat prowadzony jest chów trzody chlewnej  
w cyklu zamkniętym. Obecnie utrzymywanych 
jest 17 macior. Wynik to 21 prosiąt odcho-
wanych w roku od lochy. Dobowe przyrosty  

tuczników wynoszą przeciętnie 900 gramów. 
Rolnik sam wymyślił i wykonał system zbie-
rania wody deszczowej, która jest wykorzy-
stywana do opryskiwacza i innych potrzeb 
gospodarczych. Na altanie ogrodowej zain-
stalowano baterie solarne podgrzewające 
wodę dla gospodarstwa. Już wkrótce będzie 
ono zasilane energią z siłowni wiatrowej 

Weronika i Tadeusz GAJUROWIE zostali  
KRAJOWYMI WICEMISTRZAMI AGROLIGI 2008

2009 rok
Kategoria „ROLNICY”
Małgorzata i Henryk FITA z Kędzia,  
gm. Żmigród w powiecie trzebnickim
Rolnik przejął wielokierunkowe gospodar-
stwo od rodziców, wraz ze starymi budyn-
kami inwentarskimi w 1987 roku. W 1997 
roku wybudowano magazyn i zdecydowano  
o specjalizacji w kierunku bydła mlecznego. 
Wybudowano nową oborę wolnostanowi-
skową dla 90 krów. Dzięki funduszom Sapard, 
SPO, PROW rolnik wyposaża gospodarstwo 
w nowy sprzęt rolniczy. Obecnie Małgorza-
ta i Henryk Fita gospodarują na ok. 97 ha UR  
na słabszym kompleksie glebowym. Produkcja 

mleka za 2008 r. wyniosła 658 029 litrów. Śred-
nie plony dla pszenicy ozimej oraz jęczmienia 
ozimego wynoszą 60 dt/ha. Bazę paszową sta-
nowi kukurydza uprawiana na kiszonkę oraz 
zwiększający się areał uprawy traw z lucerną  
i łąki. Zboża w gospodarstwie wykorzystuje się  
do sporządzania pasz treściwych. Henryk Fita 
został uhonorowany Odznaką Zasłużonego  
dla Spółdzielczości Mleczarskiej. W 2006 r. 
był półfinalistą Konkursu Rolnik Farmer Roku.  
W 2008 r. w kategorii „gospodarstwo do 300 
ha” zajął I miejsce, jako największy producent 
mleka z województwa Dolnośląskiego na Targach 
Mleczarskich „Mleko-Expo 2008” w Warszawie.

Małgorzata i Henryk FITA zostali  
KRAJOWYMI WICEMISTRZAMI AGROLIGI 2009

Kategoria „FIRMY”

„AGROHANDEL” - Anna i Ireneusz PLECETY  
z Legnicy, w powiecie legnickim
Firma rozpoczęła swoją działalność w 1991 r., 
początkowo z kilkoma udziałowcami. Po kilku 
latach nastąpiło rozłączenie, a firma stała się 
przedsięwzięciem rodzinnym. Firma zaopatruje 
dolnośląskich rolników w nowoczesny sprzęt, 
potrzebny w gospodarstwach. Oferuje maszy-
ny rolnicze, a uzupełnieniem oferty są usługi  
naprawcze ciągników i maszyn rolniczych 
wraz z niezbędnymi przeglądami. Mechanicy 

docierają samochodami serwisowymi bezpośred-
nio do klienta. Dodatkowo prowadzona jest sprze-
daż części zamiennych do oferowanych maszyn  
i urządzeń. Od 1999 roku firma świadczy usłu-
gi prac polowych, jak uprawa, siew, zbiór, orka. 
Usługi w firmie AGROHANDEL można zamawiać 
osobiście, telefonicznie, faksem bądź mailem.  
W trakcie budowy jest sklep internetowy. 
Działalność Państwa Plecety nie ogranicza się  
do prowadzenia firmy. Choć nie lubią się tym 
chwalić, szeroko wspierają działalność organi-
zacji charytatywnych. Są sponsorami szkoleń  
i konkursów rolniczych organizowanych przez 
DODR we Wrocławiu.
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Wydawca
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 

50-411 Wrocław
tel. 71 776 91 64 , 71 776 98 53, 71 776 90 11
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 www.ksow.pl

Opracowanie
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 

ul. Zwycięska 12, 53-033 Wrocław
tel. 71 339 80 21/22, faks 71 339 79 12

www.dodr.pl
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Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
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