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Zapraszam do  zapoznania się z  wynikami wo-
jewódzkiego etapu konkursu AgroLiga 2012.  
W niniejszym biuletynie prezentujemy uczestni-
ków i  laureatów w  dwóch kategoriach. Pierwsza to 
Rolnicy  – osoby prowadzące gospodarstwo rolne 
samodzielnie lub wraz z  rodziną. Druga to Firmy –
przedsiębiorstwa działające na  rynku regionalnym, 
zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, 
świadczeniem usług rolnych i  wiejskich, handlem 
środkami produkcji dla rolnictwa, produkcją ma-
szyn, pasz (również gospodarstwa wielkoobszarowe). 
Do konkursu zgłoszonych zostało 11 kandydatów, 
w tym w pierwszej kategorii – 7 gospodarstw, a w dru-
giej – 4 podmioty.

Dzięki  konkursowi możliwe jest zidentyfikowanie najlepszych praktyk i  roz-
wiązań na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz ludzi, których można 
zaliczyć do liderów rozwoju lokalnego naszego regionu. Mistrzowie Wojewódzcy 
zostali zgłoszeni do drugiego etapu konkursu na szczeblu krajowym, jako nomi-
naci do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2012. Konkurs zrealizowano na szcze-
blu wojewódzkim w  ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  
2012-2013.

Zapraszam do zapoznania się z biuletynem. Wyróżniający się rolnicy indywidu-
alni i firmy są wizytówką dolnośląskiej wsi.

Z poważaniem

Włodzimierz Chlebosz
Członek Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego
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Promowanie rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich Dolnego Śląska oraz or-
ganizowanie kursów z zakresu przedsiębiorczości, należy do zadań Dolnośląskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. 

Pokazywanie dobrych wzorców do  naśladowania w  obszarze rolnictwa oraz ludzi,  
którzy jako liderzy rozwoju lokalnego naszego regionu są dobrym przykładem dla środo-
wiska wiejskiego, jest jedną z najskuteczniejszych metod promowania rozwoju obszarów 
wiejskich. 

W tegorocznej edycji konkursu AgroLiga 2012 wzięło udział 7 rolników oraz 4 firmy pro-
wadzące działalność na terenie województwa dolnośląskiego.

Organizatorami wojewódzkiej edycji konkursu AgroLiga są Dolnośląski Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz, od 2010 roku, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Tegoroczną edycję konkursu zrealizowano w ramach Planu Działania 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012–2013. 

Uroczyste podsumowanie wojewódzkiej edycji konkursu AgroLiga 2012, na  którym 
wręczone zostaną laureatom nagrody i okolicznościowe dyplomy odbędzie się 20 listopada 
b.r. w DODR we Wrocławiu.

Organizatorami ogólnopolskiego konkursu są Stowarzyszenie AgroBiznesKlub 
we  współpracy z  Redakcją Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. Patronat nad AgroLigą 
2012 objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz Prezes Agencji Rynku Rolnego. 

Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 2012 w  kategoriach 
Rolnicy i Firmy. Krajowy finał XX edycji konkursu AgroLiga 2012 odbędzie się w I kwartale  
2013 roku.
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Wyciąg z regulaminu wojewódzkiego konkursu 

AGROLIGA 2012

Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów i  Wicemistrzów Wojewódzkich AgroLigi 
2012 w kategoriach Rolnicy i Firmy z terenu województwa dolnośląskiego, którzy będą je 
reprezentowali na szczeblu krajowym. Konkurs jest realizowany w ramach Planu Działania 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na  lata 2012-2013 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.

Do rywalizacji nie mogli przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich edycji oraz Mistrzo-
wie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2007-2011.

Zgłoszenia kandydatów do konkursu przyjmowane były przez Powiatowe Zespoły Do-
radców DODR we Wrocławiu lub bezpośrednio w Dziale Przedsiębiorczości Wiejskiego Go-
spodarstwa Domowego i Agroturystyki. 

 do kategorii Rolnicy 
 zalicza się wyłącznie osoby prowadzące gospodarstwo rolne samodzielnie lub wraz z ro-
dziną. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej 
itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa 
działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, 
agroturystyka, itp.) pod warunkiem, że dochody uzyskiwane z tej działalności nie prze-
wyższają dochodów z podstawowej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą 
znaleźć się gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub nie-
stabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby, które nie 
mają ziemi i zajmują się tylko obrotem płodami rolnymi. 

 do kategorii Firmy 
 zalicza się wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym, czyli na terenie 
danego województwa i ościennych i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, 
świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, pro-
dukcją maszyn, pasz itp. Do tej kategorii zalicza się także wielkoobszarowe gospodar-
stwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

W obu kategoriach, na wybór Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego będzie miała wpływ 
estetyka obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy oraz płynność finansowa.

Mistrzowie Wojewódzcy w obu kategoriach konkursowych: Rolnicy i Firmy zostaną zgło-
szeni przez DODR we Wrocławiu do drugiego etapu konkursu na szczeblu krajowym, jako 
nominaci do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2012.
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Sylwetki uczestników konkursu zostaną opublikowane w  miesięczniku Twój Dorad-
ca Rolniczy Rynek, w  biuletynie KSOW, na  stronach internetowych DODR we Wrocławiu 
i  KSOW. Zostaną zaprezentowane także podczas innych imprez organizowanych w  tym 
okresie przez DODR we Wrocławiu oraz Sekretariat Regionalny KSOW w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Dolnośląskiego.

Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2012 odbędzie się w dro-
dze głosowania: uczestników imprez promocyjnych organizowanych przez DODR w okresie 
jego trwania, czytelników miesięcznika Twój Doradca Rolniczy Rynek oraz osoby odwiedza-
jące stronę internetową Ośrodka www.dodr.pl, poprzez wypełnienie aktywnego formularza 
umieszczonego na stronie oraz oceny dokonanej przez członków Komisji Konkursowej.
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Uczestnicy konkursu AGROLIGA 2012

 kategoria ROLNICY
Wanda i Zdzisław Nicpoń 
 Ługi gm. Wąsosz, powiat górowski
 – hodowla bydła mlecznego
Wioletta i Adam Paluszek
 Uniejowice, gm. Zagrodno, powiat złotoryjski
 – produkcja roślinna
Joanna i Roman Jachym 
 Pustelnik, gm. Marciszów, powiat kamiennogórski
 – hodowla bydła mlecznego
Bogumiła i Aleksander Myśko 
 Jaroszówka, gm. Chojnów, powiat legnicki, 
 – ferma danieli
Agnieszka i Marcin Gawenda 
 Konary, gm. Udanin, powiat średzki, 
 – produkcja roślinna
Grażyna i Józef Kowalski 
 Kliszów, gm. Rudna , powiat lubiński 
 – produkcja roślinna
Teresa i Adam Caputa 
 Muszkowice, gm. Ciepłowody, powiat ząbkowicki 
 – produkcja roślinna

 kategoria FIRMY
Kutzmann s. c.
 Gola Wąsoska, gm. Wąsosz, powiat górowski
 właściciel – Sz. L. M. Kutzmann
 profil produkcji –  sportowe i rekreacyjne powozy konne
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Gluten – Zbigniew Ślusarczyk 
 Włosień k/Lubania, powiat lubański,
 profil produkcji – młynarstwo
Grupa Producentów Agrofam Sp. z o.o.
 prezes – Stanisław Borucki
 Warta Bolesławiecka, powiat bolesławiecki
 kierunek produkcji – ziarno zbóż i nasion roślin oleistych
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. T. Kościuszki w Tomkowicach
 prezes – Teresa Włoszczyńska
 Tomkowice, gm. Strzegom, powiat świdnicki
 kierunek produkcji – produkcja roślinna – zboża, rzepak, kukurydza na ziarno
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Wizytówki gospodarcze uczestników konkursu

AGROLIGA 2012 na Dolnym Śląsku
kategoria ROLNICY
Wanda i Zdzisław Nicpoń
Ługi, gm. Wąsosz

Prowadzą gospodarstwo o powierzch-
ni 160 ha, specjalizujące się w hodowli by-
dła mlecznego. Obora jest objęta kontrolą 
użytkowości mlecznej metodą A4 oraz 
rodowodowej, prowadzonej przez Polską 
Federację Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka w Warszawie. Gospodarstwo współ-
pracuje z  Mazowieckim Centrum Hodowli 
i  Rozrodu Zwierząt w  Łowiczu. Uzyskiwa-
na średnia wydajność mleka kształtuje się 
na poziomie 9000 l rocznie od sztuki. Stado 
liczy 83 krowy dojne, 40 jałówek cielnych 
i 20 jałówek do 20 miesięcy oraz 45 cieląt.

Gospodarstwo od kilku lat reprezentuje 
powiat górowski na wojewódzkiej wystawie 
zwierząt hodowlanych w Piotrowicach. Wy-
stawiane zwierzęta otrzymały tytuły czem-
pionów wystaw w Piotrowicach i w Opolu. 

W produkcji roślinnej głównymi uprawa-
mi są kukurydza na  kiszonkę, trwałe użytki 
zielone, jęczmień i  pszenica. W  gospodar-
stwie uzyskiwane są plony zbóż na poziomie 
70 dt/ha. Rolnik posiada komplet maszyn 
rolniczych do uprawy roślin paszowych oraz 
nowoczesne silosy do  przechowywania 
zbiorów. Bazę paszową stanowi kukurydza 
na kiszonkę, trwałe użytki zielone oraz zbo-
ża. Zboża w  gospodarstwie przeznacza się 
do  sporządzania pasz treściwych dla bydła 
mlecznego. Za dotychczasowe osiągnię-
cia rolnik został odznaczony przez Ministra  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaką Zasłużony 
dla Rolnictwa. 



10

Wioletta i Adam Paluszek 
Uniejowice gm. Zagrodno

Prowadzą samodzielnie gospodarstwo 
rolne od 1996 roku. W tym czasie jego po-
wierzchnia wzrosła z 6 do 72 ha. To gospo-
darstwo z  produkcją roślinną. Głównymi 
uprawami są zboża, rzepak i  ziemniaki. 
Rolnicy stosują najnowsze odmiany i tech-
nologie produkcji roślinnej. Efektem są 
wysokie plony – pszenica ozima 65 dt/ha, 
jęczmień jary – 45 dt/ha, rzepak ozimy –  
40 dt/ha oraz ziemniaki – 400 dt/ha. 

Gospodarstwo posiada komplet ma-
szyn rolniczych do uprawy i zbioru roślin. 

Państwo Paluszek urządzili ładny 
ogród z  wydzielonym kącikiem rekre-
acyjnym. W  latach 2005, 2006 i  2009 brali 
udział w gminnych i powiatowych konkur-
sach na  Najładniejszą zagrodę – zawsze 
w  czołówce wyróżnionych gospodarstw,  
a  w 2006 otrzymali wyróżnienie w  woje-
wódzkiej edycji konkursu.
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Jolanta i Roman Jachym
Pustelnik, gm. Marciszów

Prowadzą rodzinne gospodarstwo rol-
ne o powierzchni 63,5 ha, specjalizujące się 
w  hodowli bydła mlecznego. Uzyskiwana 
średnia wydajność mleka to 7500 l rocznie 
od sztuki. Pogłowie bydła liczy 50 sztuk, 
w  tym 22 krowy dojne rasy polska czer-
wono-biała oraz 28 sztuk młodego bydła 
opasowego. W  2011 roku rolnik wybudo-
wał wolnostanowiskową oborę z halą udo-
jową, Inwestycja była realizowana w  ra-
mach działania Modernizacja gospodarstw 
rolnych PROW 2007-2013. Gospodarstwo 
prowadzi działalność w  warunkach gór-
skich na glebach IV i V klasy. 

Głównymi uprawami na  gruntach or-
nych są zboża, uprawiane na powierzchni 
ok. 12 ha (jęczmień jary, owies, żyto ozime 
i mieszanki zbóż). Cała produkcja roślinna 
przeznaczana jest na  pasze dla zwierząt 
hodowlanych. Trwałe użytki zielone sta-
nowią 48,5 ha. Dodatkowym źródłem do-
chodów gospodarstwa jest półhektarowa 
szkółka roślin ozdobnych oraz 1,5-hektaro-
wa plantacja świerka srebrzystego. 

Córka gospodarzy Alicja prowadzi 
certyfikowany Ośrodek Górskiej Turystyki 
Jeździeckiej, afiliowany przez PTTK, z czte-
rema końmi pod siodło. Gospodarstwo 
stanowi bazę dydaktyczną dla studentów 
i uczniów szkół rolniczych, odbywają się tu 
również praktyki i staże.

Za dotychczasowe osiągnięcia rolnik 
został odznaczony przez Ministra Rolnic-
twa i  Rozwoju Wsi odznaką Zasłużony  
dla Rolnictwa oraz branżowym odznacze-
niem – Zasłużony dla spółdzielczości mle-
czarskiej.



12

Bogumiła i Aleksander Myśko  
Jaroszówka, gm. Chojnów

Państwo Myśko prowadzą fermę danieli 
na  całej powierzchni swojego gospodar-
stwa. To wyłącznie użytki zielone. Na  fer-
mie utrzymywanych jest łącznie około 650 
danieli. Stado zarodowe liczy ok. 220 łań  
i 100 byków. Materiał hodowlany pochodzi 
z  polskich linii hodowlanych. Gospodar-
stwo położone wśród łąk i  lasów posiada 
doskonałe warunki do  utrzymywania tych 
zwierząt. Daniele przebywają w  trzech 
ogrodzonych siatką kwaterach, wydzielo-
nych na powierzchni 132 ha pastwisk. Kwa-
tery są połączone wspólnym korytarzem 
przepędowym. Na każdej kwaterze znajdu-
je się wiata chroniąca zwierzęta przed słoń-
cem i wiatrem. 

Latem daniele przebywają na  pa-
stwisku, gdzie mają zapewniony dostęp 
do  wody i  lizawki. Zimą na  kwaterach 
umieszczane są paśniki do  dokarmiania 
zwierząt sianem i  mieszanką zbożową 
oraz paszami wzbogaconymi w  witaminy 
i składniki mineralne. 

Hodowla jest prowadzona pod nadzo-
rem weterynaryjnym. Zwierzęta pochodzą-
ce z  gospodarstwa mają certyfikat ekolo-
gicznej produkcji.

Państwo Myśko prowadzą także gospo-
darstwo agroturystyczne.
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Agnieszka i Marcin Gawenda
Konary, gm. Udanin

Wspólnie gospodarują od 1997 roku. 
Po  przejęciu gruntów od rodziców po-
większyli areał gospodarstwa, którego 
powierzchnia wynosi dziś 200 ha grun-
tów ornych (110 ha to własność rolni-
ków). Podstawowym kierunkiem jest 
produkcja roślinna, głównie zboża, które 
są uprawiane na  powierzchni ok. 120 ha. 
W tym roku pszenicą ozimą obsianych jest  
115 ha, rzepakiem 50 ha, kukurydzą na ziar-
no 20 ha oraz burakami cukrowymi 15 ha. 
Uzyskiwane plony roślin uprawnych w go-
spodarstwie znacznie przekraczają średnie 
plony uzyskiwane w  powiecie i  wynoszą 
– pszenica ozima – 65-75 dt, rzepak ozimy  
– 35-40 dt, kukurydza – 80-110 dt oraz bu-
raki cukrowe – 650-750 dt.

Rolnicy korzystają z  dostępnych fun-
duszy pomocowych, przeznaczając środki 
na  modernizację zaplecza produkcyjnego. 
Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowa-
ne i wyposażone w nowe maszyny i narzę-
dzia umożliwiające bezpieczne, sprawne 
i terminowe wykonywanie zabiegów agro-
technicznych. Cały park maszynowy znaj-
duje się pod zadaszeniem (garaże-wiaty). 
Gospodarstwo dysponuje własnym zaple-
czem magazynowym do  przechowywania 
płodów rolnych. Są to silosy zbożowe z sys-
temem załadunki i  rozładunku oraz odpo-
wiednio przygotowane magazyny płaskie.

W 2010 roku gospodarstwo zdobyło 
wyróżnienie w  wojewódzkiej edycji kon-
kursu na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. 

Otoczenie gospodarstwa jest estetycz-
ne i  funkcjonalne urządzone. Podwórze 
utwardzone, zabudowania gospodarcze są 
zadbane i  w dobrym stanie technicznym. 
Całość upiększają ogródki i skalniaki.
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Grażyna i Józef Kowalscy
Kliszów, gm. Rudna

Prowadzą gospodarstwo rolne na  do-
brym kompleksie glebowym pszenno-żyt-
nim – specjalizują się w produkcji roślinnej. 
Głównym kierunkiem produkcji jest upra-
wa zbóż i  rzepaku. Średnie uzyskiwane 
w gospodarstwie plony wynoszą  dla psze-
nicy ozimej 63 dt/ha, rzepaku 36 dt/ha. 
Zabudowania gospodarskie są estetycznie 
i funkcjonalnie urządzone. 

Państwo Kowalscy przejęli gospo-
darstwo rolne w  1984 roku od rodziców 
i  teściów. Podejmowane przez rolników 
decyzje inwestycyjne sprawiły, że  gospo-
darstwo zajmuje dziś powierzchnię 80,5 
UR z czego 60% to grunty własne. Fundu-
sze unijne, umożliwiły wymianę sprzętu 
rolniczego. Rolnicy przywiązują dużą wagę 
przykłada do  stanu budynków zaplecza 
produkcyjnego i obejścia. 
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Teresa i Adam Caputa
Muszkowice, gm. Ciepłowody

Prowadzą gospodarstwo rolne o  łącz-
nej powierzchni 185 ha UR (84 ha to 
własność). Działalność rolnicza jest ukie-
runkowana na  produkcję roślinną. Głów-
ne uprawy to pszenica, rzepak oraz ku- 
kurydza. 

Gospodarstwo jest wyposażone w no-
woczesne maszyny, niezbędne do  wyko-
nywania prac polowych i  zabiegów agro-
technicznych od uprawy do  zbioru roślin. 
Rolnicy stosują najnowsze odmiany i tech-
nologie produkcji roślinnej. Uzyskiwane 

plony są znacznie wyższe od średnich w re-
gionie i kształtują się na poziomie – zboża 
ok. 80 dt/ha, rzepak ozimy 40 dt/ha oraz 
kukurydza na poziomie 10-12 dt/ha. 

Państwo Caputa planują przekaza-
nie gospodarstwa synowi, który pomaga 
w jego prowadzeniu. Nowy dom mieszkal-
ny jest oddzielony od części produkcyjnej 
gospodarstwa, a  jego otoczenie estetycz-
ne zagospodarowane. Sprzęt rolniczy jest 
przechowywany pod wiatą wybudowaną 
w części gospodarczej zagrody. 

Rolnicy korzystają z funduszy pomoco-
wych, przeznaczając je środki na moderni-
zację zaplecza produkcyjnego. 
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kategoria FIRMY

Firma Kutzmann s. c.  
Sz. L. M. Kurtzmann,  
Gola Wąsowska, gm. Wąsosz

Spółka powstała w  1994 roku. Od po-
czątku działa jako mała firma rodzinna, 
gdzie wiedza jest przekazywana z  poko-
lenia na  pokolenie. Zarządza nią Szymon 
Kutzmann, który z  synami Markiem i  Ma-
ciejem kieruje wszystkimi działami przed-
siębiorstwa. Siedziba i  oddział produk-
cyjny znajdują się w  starych magazynach 
zbożowych w miejscowości Gola Wąsoska. 
Od dwóch lat firma, znana na europejskim 
rynku, jako Dolnośląska Fabryka Powozów 
Konnych, prowadzi również oddział han-
dlowy w Górze. 

Spółka produkuje rekreacyjne i sporto-
we powozy konne. Cel, który sobie stawia 
to tworzenie bezpiecznych, nowoczesnych, 
ale prostych w  obsłudze bryczek, których 
użytkowanie sprawi przyjemność klientom. 
Sprzedaje powozy do  Rosji, USA, Japonii 
oraz większości krajów europejskich. Fir-
ma Kutzmann zatrudnia 30 pracowników, 
a  roczna produkcja to około 300 bryczek. 
Niewielkie rozmiary i nowoczesny park ma-
szynowy pozwalają na elastyczne reagowa-
nie na  potrzeby rynku. Od kilku lat spółka 
wytwarza także części zamienne do powo-
zów konnych i  świadczy usługi takie, jak 
piaskowanie metalu, lakierowanie proszko-
we, toczenie CNC, produkcja i  hartowanie 
resorów, cięcie i  wycinanie plazmą CNC, 
spawanie oraz usługi ślusarskie.

Firma Kutzman jest również aktywna 
na rynku maszyn i urządzeń rolniczych dla 
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zwierząt pociągowych. Największym pro-
jektem, który zrealizowała w  tym zakresie 
jest Equitract 25. To rodzaj traktora. Jego 
główną siłą napędową jest koń, ciągnący 
za  sobą maszynę z  25 konnym silnikiem 
Koheler, który moc 25 KM bez straty prze-
kłada na  nowoczesny silnik hydrauliczny, 
węże i WOM. Produkcja takich maszyn ma 
pomóc w zachowaniu ras koni zimnokrwi-
stych, które nie są już wykorzystywane 
przez rolników. 

Firma bierze udział w  lokalnych wy-
stawach i  dożynkach promujących region. 
W  2004 roku została laureatem V edycji 
ogólnopolskiego konkursu Sposób na suk-
ces w  kategorii Firmy Rodzinne. Osią-
gnięciem spółki są także wysokie lokaty 
zawodników powożących bryczkami wy-
produkowanymi w  przedsiębiorstwie pod-
czas mistrzostw kraju lub świata w  tej ka-
tegorii. Właściciele spółki planują otwarcie 
zagranicznego oddziału handlowego.
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ZPUH Gluten Zbigniew Ślusarczyk 
Włosień, gm. Lubań

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Han-
dlowy Gluten Zbigniew Ślusarczyk roz-
począł swoją działalność w  1995 roku, 
kupując młyn w  Lubaniu. Ze względu 
na konieczność przeprowadzenia moderni-
zacji obiektu przedsiębiorca wynajął młyn 
od Gminnej Spółdzielni we Włosieniu (ok. 
12 km od Lubania), gdzie przeniósł produk-
cję mąki. W Lubaniu pozostawił natomiast 
skup zbóż.

Linie technologiczne do  przemiału 
zbóż w lubańskim młynie były przestarzałe, 
a wydajność urządzeń i jakość wytwarzane-
go produktu na średnim poziomie. W 2008 
roku linia produkcyjna została zmodernizo-
wana. Wymieniono główne ciągi techno-
logiczne, dzięki czemu młyn może się dziś 
pochwalić produktami wysokiej jakości, jak 
mąka pszenna, mąka żytnia typ 580 oraz 
720. Wybudowano również nowe maga-
zyny zbożowe oraz zmodernizowano po-
mieszczenia techniczne. 

Zakład zacieśnia współpracę z  rolni-
kami w  zakresie produkcji zbóż wysokiej 
jakości na  cele piekarnicze. Ponadto pro-
wadzi skup zbóż paszowych i  gryki oraz 
sprzedaż nawozów mineralnych. Dużą 
wagę przywiązuje do współpracy przygra-
nicznej z niemieckim kontrahentem, w za-
kresie produkcji biomasy na cele energe-
tyczne. 

Głównym zamierzeniem przedsiębior-
cy jest umocnienie się na rynku oraz stwo-
rzenie sieci stałych odbiorców produktów 
i  dostawców wysokiej jakości surowców 
zgodnie z zapotrzebowaniem firmy.
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Grupa Producentów  
Agrofarm Sp. z o.o. 
Warta Bolesławiecka

Spółka Agrofarm powstała w  kwietniu 
2008 roku, jako grupa produkująca zboża 
i nasiona roślin motylkowych. Jej udziałow-
cami jest pięciu rolników z powiatu bolesła-
wieckiego. 

Celem wspólnego działania jest poprawa 
efektywności gospodarowania. Ułatwia to 
dostosowanie profilu produkcji rolnej i jakości 
produktów do  potrzeb rynku oraz wspólną 
organizację sprzedaży i zaopatrzenia w środki 
do  produkcji. Głównym przedmiotem dzia-
łalności Grupy jest sprzedaż produktów rol-
nych wyprodukowanych w  gospodarstwach 
jej członków – pszenicy, rzepaku, kukurydzy 
i  jęczmienia. W  pierwszym roku działalno-
ści, za  pośrednictwem Agrofarm sprzedano  
6 518 ton ziarna zbóż i roślin oleistych. Dzię-
ki wspólnemu działaniu rolnicy wykorzystali 
możliwość uzyskania wsparcia finansowego 
na inwestycje. W tym roku ukończyli wspólne 
przedsięwzięcie, umożliwiające magazyno-
wanie i  przygotowanie ziarna do  sprzedaży. 
Zaplecze magazynowo-suszarniczo-czyszczą-
ce jest wyposażone w laboratorium do prze-
prowadzania analiz jakości ziarna.
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Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 
Tomkowice, gm. Strzegom

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna imie-
nia Tadeusza Kościuszki w  Tomkowicach 
powstała w  1953 roku. Pół wieku później, 
w październiku 2002 roku, została wpisana 
do  Krajowego Rejestru Sądowego. Podsta-
wową działalnością Spółdzielni, zatrudniają-
cej piętnastu członków, jedną osobę będącą 
domownikiem oraz jednego pracownika 
najemnego, jest produkcja roślinna. 

Działalność rolnicza jest prowadzona 
na  430 ha UR. W  2011 roku pszenica ozi-
ma uprawiana była na  powierzchni 124 
ha, a  uzyskane plony wyniosły ponad  
69 dt/ha, pszenicę jarą uprawiano na  20 
ha, uzyskując plon na  poziomie 63,3 dt/
ha, rzepak uprawiany był na  powierzchni 
96,5 ha i plonował na poziomie 28,3 dt/ha, 
a kukurydza na ziarno uprawiana na 89,7 
ha dała 106 dt/ha. Wartość sprzedaży pro-

dukcji roślinnej wyniosła ponad 2,5 mln zł, 
co oznacza, że  każdy hektar uprawianej 
ziemi przyniósł 5 853 zł przychodu, a war-
tość tzw. dniówki obrachunkowej wynio-
sła 7 zł.

Spółdzielnia prowadzi również działal-
ność pozarolniczą. To głównie handel de-
taliczny artykułami spożywczymi i przemy-
słowymi, prowadzony w  trzech sklepach. 
Uzyskana w ciągu roku marża wyniosła ok. 
670 tys. zł, co stanowi ponad 27% wartości 
sprzedaży. 

Spółdzielnia inwestuje znaczącą część 
przychodów w  maszyny rolnicze. W  ciągu 
ostatniego roku na  inwestycje przezna-
czono ponad 1 mln zł. Za te pieniądze ku-
piono kombajn zbożowy, agregat uprawo-
wo-siewny oraz ścierniskowy, rozsiewacz 
do  wapna i  nawozów, zaprawiarkę do  na-
sion oraz zrealizowano inwestycje w  bu-
dynki i  budowle, aby poprawić estetykę 
otoczenia i warunki pracy.
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Wyniki konkursu AGROLIGA 2012  
na Dolnym Śląsku

Wojewódzka Komisja Konkursu AgroLiga 2012 powołana przez Dyrektora DODR 
we Wrocławiu zatwierdziła listę uczestników konkursu pod względem zgodności z  kryte-
riami, przeliczyła liczbę głosów oddanych na  poszczególnych kandydatów przez internet 
na ekwiwalent punktowy (za każde 100 głosów kandydat otrzymał 1 punkt) oraz dokonała 
oceny uczestników. Jury oceniało wyniki produkcyjne, estetykę obejścia, płynność finanso-
wą i perspektywę rozwoju (gospodarstwa, firmy).

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w drodze głosowania przez 
internet: na stronie http://www.dodr.pl/I/news/072012/4/index.shtml /SONDA.pl/
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Uczestnik konkursu AGROLIGA 2012 liczba odda-
nych głosów

liczba dodatko-
wych punktów

kategoria ROLNICY

Wanda i Zdzisław Nicpoń – ŁUGI 235 2,35

Wioletta i Adam Paluszek – UNIEJOWICE 489 4,89

Jolanta i Roman Jachym – PUSTELNIK 406 4,06

Bogumiła i Aleksander Myśko  
– JAROSZÓWKA

13 0,13

Agnieszka i Marcin Gawenda – KONARY 475 4,75

Grażyna i Józef Kowalski – KLISZÓW 472 4,72

Teresa i Adam Caputa – MUSZKOWICE 4 0,04

kategoria FIRMY

Kutzmann s.c. – GOLA WĄSOSKA 9 0,09

ZPUH Gluten Zbigniew Ślusarczyk – WŁOSIEŃ 1 0,01

Grupa Producentów Agrofam Sp. z o.o.  
– WARTA BOLESŁAWIECKA

107 1,07

RSP im. T. Kościuszki – TOMKOWICE 146 1,46

Łącznie oddano głosów 2 357

Tytuł Mistrza Wojewódzkiego AGROLIGI 2012 zdobyli:

w kategorii ROLNICY 
Wanda i Zdzisław Nicpoń z Ługów w gminie Wąsosz, powiat górowski

w kategorii FIRMY 
ZPUH Gluten Zbigniew Ślusarczyk z Włosienia w gminie Lubań, powiat lubański

Tytuł Wicemistrza Wojewódzkiego AGROLIGI 2012 zdobyli:

w kategorii ROLNICY 
Wioletta i Adam Paluszek z Uniejowic w gminie Zagrodno, powiat złotoryjski

w kategorii FIRMY 
Firma Kutzmann s. c. Sz. L. M. Kurtzmann 
z Goli Wąsoskiej w gminie Wąsosz, powiat górowski
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Mistrzowie Wojewódzcy  
AGROLIGI z lat 2007-2011

Kategoria Rolnicy Kategoria Firmy

A G R O L I G A 2007

Lucyna i Stanisław Mroczek
Lutomia Dolna, gmina Świdnica
powiat świdnicki

Firma Handlowo Produkcyjna Maja 
z Sobina, gmina Polkowice
prezes Janusz Burej

A G R O L I G A 2008

Weronika i Tadeusz Gajur 
Gierałtowiec, gmina Złotoryja
Powiat złotoryjski
 
Krajowy Wicemistrz AgroLigi 2008

A G R O L I G A 2009

Małgorzata i Henryk Fita
Kędzie, gmina Żmigród
powiat trzebnicki

Krajowy Wicemistrz AgroLigi 2009

Agrohandel s. j. Anna i Ireneusz Plecety
z Legnicy

A G R O L I G A 2010

Elżbieta i Tadeusz Rotkiewicz 
Tarpno, gmina Niechlów 
oraz Włodków Dolny, gmina Góra
powiat górowski

Krajowy Wicemistrz AgroLigi 2010

Firma Dora 
ze Sławęcic w powiecie górowskim
prezes Tadeusz Podgórski

A G R O L I G A 2011

Jolanta i Janusz Dziekan 
Wierzowice, gmina Krośnice
powiat milicki

PPHU Rydełko 
z Goli Górowskiej w powiecie górowskim
prezes Czesław Rydełkiewicz
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