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Dolnośląscy laureaci konkursu AGROLIGA 2011 
Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich AGROLIGI 2011 w 
kategoriach: Rolnicy i Firmy z terenu województwa dolnośląskiego, którzy będą reprezentowali 
województwo dolnośląskie na szczeblu krajowym.  Konkurs jest realizowany w ramach Planu 
Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011 dla województwa dolnośląskiego i 
przyczynia się do promowania rozwoju obszarów wiejskich i naszego regionu poprzez 
upowszechnianie osiągnięć rolników i przedsiębiorców, jako liderów rozwoju lokalnego mających 
wpływ na zwiększenie konkurencyjności dolnośląskiego rolnictwa.  
Organizatorem konkursu na szczeblu wojewódzkim są Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa dolnośląskiego (Sekretariat Regionalny 
Krajowej sieci Obszarów Wiejskich). Konkurs wojewódzki jest pierwszym etapem krajowego 
konkursu „AGROLIGA 2011”. 
Organizatorami konkursu na szczeblu krajowym są: Redakcja Audycji Rolnych Programu 1TV S.A 
przy współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. 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 7 rolników oraz 3 firmy prowadzące działalność na 
terenie województwa. Komisja konkursowa powołana zgodnie z regulaminem przez Dyrektora 
DODR dokonała podsumowana konkursu „AgroLiga 2011” na szczeblu wojewódzkim.  
Decyzją komisji konkursowej laureatami tegorocznego konkursu w naszym województwie zostali: 

 
Mistrzami Wojewódzkimi „AGROLIGI 2011” zostali: 
w kategorii „ROLNICY” Jolanta i Janusz Dziekan z Wierzchowic w gminie Krośnice w powiecie milickim, 

w kategorii „FIRMY” PHPU „Rydełko” Sp.z o.o. – Czesław Rydełkiewicz 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” Anna i Leszek Leśniak z Uniejowie a gminie Zagrodno, powiat 
złotoryjski, 
 w kategorii „FIRMY” „PRO-MARKET” - Jan Rainczuk, Mirosław Puzio Sp. Jawna  z 
Mokrzeszowa w gminie Świdnica, prowadzące handel środkami do produkcji rolnej, usługi 
agrotechniczne i transportowe oraz przetwórstwo rzepaku na cele energetyczne. 
 

 
Poznajmy mistrzów 
Jolanta i Janusz DZIEKAN z Wierzchowic w gminie Krośnice, powiat milicki -  
prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 70 ha użytków rolnych, specjalizujące się w uprawach 
sadowniczych prowadzonych na łącznej powierzchni 32 ha. Dodatkową formą aktywności 
gospodarczej jest prowadzenie sklepu spożywczego. 

Obejście gospodarstwa jest bardzo estetycznie urządzone, panuje tu ład i porządek. 

W produkcji sadowniczej dominującym kierunkiem jest uprawa jabłoni. Na powierzchni 20 ha 
uprawiane są odmiany takie jak: Jonagold, Delicius, Gala, Topaz, Idared, Elstar, Ligol oraz 
Szampion. Na powierzchni 4 ha uprawiane są wiśnie odmian: Łutówka i Kelleriws a na powierzchni 
1 ha grusze odmian: Konferencja, Komisówka i Dicolor. Owoce miękkie, czarna porzeczka odmiany 
Titania uprawiana jest na powierzchni 8 ha.  

Od 1996 roku gospodarstwo stosuje technologię integrowanej produkcji owoców prowadzoną pod 
nadzorem Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Certyfikat tego Instytutu potwierdza wysoką 
jakość i zdrowotność produkowanych owoców. 



Plony uzyskiwane w gospodarstwie kształtują się odpowiednio na poziomie: 25 t/ha jabłek 
deserowych, 10 t/ha gruszek, 10 t/ha wiśni oraz 3 t/ha czarnych porzeczek. Po zerwaniu owoce 
przechowywane są w wybudowanej w pobliżu gospodarstwa chłodni z kontrolowaną atmosferą typu 
ULO. Sprzedaż prowadzona jest bezpośrednio w gospodarstwie oraz w chłodni. Gospodarstwo 
zaopatruje również: okoliczne małe sklepy i supermarkety oraz prowadzi sprzedaż bezpośrednią 
swoich produktów na targowiskach. Gospodarstwo stosuje również sprzedaż w formie handlu 
obwoźnego. Owoce pakowane są w skrzynki wielokrotnego użycia, kartony oraz opakowania 
siatkowe po 2-5 kg. Wszystkie opakowania oznakowane własnym LOGO. W przechowalni 
zainstalowana jest nowoczesna linia sortownicza do jabłek.  

Część owoców przekazywana jest do przetwórni PPHU „MAURER” w Zarzeczu, gdzie produkowane 
są dla gospodarstwa soki owocowe bez dodatku wody, cukru i konserwantów. 

Z owoców dostarczonych przez gospodarstwo sadownicze produkowane są w kartonowych 
opakowaniach o pojemności 0,25 l, 0,75 l, 5 l, soki: jabłkowy, jabłkowo-porzeczkowy, jabłkowo–
wiśniowy. Soki te są produktem regionalnym a ich produkcja jest realizowana w systemie znaku 
„Dolina Baryczy Poleca”.  

Pan Janusz był członkiem Ogrodniczej Grupy Producentów MALSAD funkcjonującej w formie spółki 
kapitałowej. Aktualnie prowadzone są rozmowy z grupą producentów owoców w sprawie 
zarejestrowania nowej grupy producenckiej. 

Za dotychczasowe osiągnięcia w 2005 r. rolnik został odznaczony przez Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi honorową odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”. Od 2002 roku jest radnym w gminie 
Krośnice a od 2010 roku Przewodniczącym Rady Gminy, od 9 lat jest również delegatem grupy 
członkowskiej Banku Spółdzielczego w Miliczu. 
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Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Czesław Rydełkiewicz z Goli Górowskiej w 
powiecie górowskim – to rodzinna firma prowadzona przez Czesława, Mieczysławę i Roberta 
Rydełkiewicz. Została założona w 1979 roku wraz z decyzją o zakupie 5 ha nieruchomości w Goli 
Górowskiej i osiedleniu się w tej miejscowości na stałe. Na terenie posesji w 1989 roku 
wybudowany został pierwszy budynek produkcyjno-magazynowy. Obecnie Firma prowadzi handel 
detaliczny i hurtowy wytwarzanymi w przedsiębiorstwie produktami. W strukturach Firmy można 
wyodrębnić: zakład produkcyjny, hurtowni artykułów spożywczych w Rawiczu, zakład drzewny oraz 
dwa sklepy „CHATA POLSKA” w Górze i Czerninie.  W części produkcyjnej firma zajmuje się 
produkcją wyrobów chemicznych, takich jak: podpałki do grilla i kominka, rozcieńczalniki, 
zmywacze do paznokci i spirytus salicylowy oraz dla przemysłu spożywczego: miody naturalne i 
sztuczne oraz zaprawy smakowe do napojów. Firma zajmuje się również skupem miodu. W tym 
roku skupiono od pszczelarzy ponad 100 ton miodów nektarowych. 
Zaczynali od produkcji cukierków krówek i syropu naturalnego w pomieszczeniu o powierzchni ok. 
120 m2. W obecnej chwili po rozbudowie działalność produkcyjna prowadzona jest na łącznej 
powierzchni wynoszącej 3700 m2. Aktualnie w przedsiębiorstwie zatrudnionych jest 60 osób.  
W Zakładzie Drzewnym w Wąsoszu produkowane są wyroby tartaczne takie jak: stolarka 
budowlana, deski oraz fryzy parkietowe mozaikowe. W strategii rozwojowej PPHU „Rydełko” stawia 
na automatyzację produkcji wprowadzając nowinki techniczne usprawniające ten proces. Posiada 
dobrze zaprojektowaną i aktywną własną stronę internetową http://oferta.rydelko.pl/, która 
pozwala na utrzymywanie bezpośrednich kontaktów handlowych z klientami. W przygotowaniu jest 
funkcja e-sklepu. Firma dba o zróżnicowanie oferty rynkowej  

http://www.dodr.pl/I/news/062011/9/2/foto.shtml
http://www.dodr.pl/I/news/062011/9/2/foto2.shtml
http://www.dodr.pl/I/news/062011/9/2/foto3.shtml
http://oferta.rydelko.pl/


Spółka w dalszym ciągu się rozwija. W tym roku nabyła nową nieruchomość o powierzchni 6000 m2 

w Rawiczu, w której w 2012 roku zostanie rozpoczęta produkcja palet z przeznaczeniem na 
eksport, która stworzy kolejne 20 miejsc pracy.  
Otoczenie przedsiębiorstwa jest bardzo zadbane i funkcjonalnie urządzone z utwardzonymi 
wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi. Firma posiada zdolność kredytową, gwarantującą 
możliwość jej dalszego rozwoju inwestycyjnego. 
 
W 2011 roku w XI Edycji Konkursu "Dobre bo Polskie" organizowanym przez Wielkopolską Fundację 
Żywnościową we współpracy redakcją Głosu Wielkopolskiego, Telewizją Poznań oraz Radiem 
Merkury za miód naturalny Firma „Rydełko” otrzymała CERTYFIKAT "DOBRE bo POLSKIE". Przez 
trzy lata (2006, 2007, 2010) znalazła się w elitarnym gronie Gazel Biznesu najdynamiczniej 
rozwijających się firm. Ranking organizowany jest przez redakcję Pulsu Biznesu oraz wywiadownię 
gospodarczą Coface Poland pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej. Wyróżnienia otrzymują 
dynamicznie rozwijające się małe i średnie firmy krajowe, które osiągają dobre wyniki finansowe i 
są rzetelnym partnerem w biznesie.  
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PPHU „Rydełko” 
linia rozlewania miodu  

Pan Czesław Rydełkiewicz 
w firmie 

widok ogólny na zakład  
w Goli Górowskiej 

 
Opracował: Ryszard Targosz 
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