
AGROLIGA 2012. Dolnośląscy laureaci konkursu  

Siedmiu rolników i cztery firmy prowadzące działalność w regionie konkurowało o tytuł 

wojewódzkiego Mistrza AgroLigi 2012. Wanda i Zdzisław Nicponiowie z Ługów w 

gminie Wąsosz zostali nagrodzeni za osiągnięcia w hodowli bydła mlecznego. Firma 

Gluten z Włosienia w gminie Lubań należąca do Zbigniewa Ślusarczyka – za 

kontynuowanie tradycji dolnośląskiego młynarstwa. Podsumowanie konkursu 

zaplanowano na 20 listopada. 

 

Laureaci konkursu w kategoriach Rolnik i Firma wezmą udział w krajowej edycji konkursu.  

Tytuł Dolnośląskiego Mistrza AgroLigi 2012 w kategorii Rolnicy został przyznany 

gospodarstwu osiągającemu nieprzeciętne rezultaty w hodowli bydła mlecznego. O wyborze 

Wicemistrza zadecydowała natomiast liczba głosów oddanych przez internet. Jurorzy uznali, 

że wszystkie gospodarstwa, które brały udział w tegorocznym konkursie reprezentują wysoki 

poziom produkcji rolnej. Cztery z nich uzyskały taką samą liczbę punktów 

Laureatami tegorocznego konkursu zostali: 

 

Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi 2012 

 w kategorii Rolnicy ‒ Wanda i Zdzisław Nicponiowie z miejscowości Ługi w gminie 

Wąsosz, powiat górowski ‒ za wybitne osiągnięcie w hodowli bydła mlecznego 

 a w kategorii Firmy ‒ ZPUH Gluten Zbigniew Ślusarczyk z Włosienia w gminie Lubań – 

za kontynuowanie tradycji dolnośląskiego młynarstwa. 

 

Wicemistrzowie Wojewódzcy AgroLigi 2012  

 w kategorii Rolnicy ‒ Wioletta i Adam Paluszek z Uniejowic w gminie Zagrodno, powiat 

złotoryjski – w uznaniu za wzorowo prowadzone gospodarstwo rolne i osiągane wysokie 

plony, 

 a w kategorii Firmy ‒ Dolnośląska Fabryka Powozów Konnych Kutzmann s. c. Sz. L. 

M. Kutzmann z Goli Wąsoskiej w gminie Wąsosz, powiat górowski – za działania 

prowadzone na rzecz zachowaniu koni ras zimnokrwistych. 

 

Poznajmy mistrzów 

Wanda i Zdzisław Nicponiowie  

Prowadzą gospodarstwo o powierzchni 160 ha, specjalizujące się w hodowli bydła 

mlecznego. Obora jest objęta kontrolą użytkowości mlecznej metodą A4 oraz rodowodowej, 

prowadzonej przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie. 

Gospodarstwo współpracuje z Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w 

Łowiczu. Średnia uzyskiwana wydajność mleka kształtuje się na poziomie 9000 l rocznie od 

sztuki. Stado bydła liczy 83 krowy dojne, 40 jałówek cielnych i 20 jałówek do 20 miesięcy 

oraz 45 cieląt. Gospodarstwo spełnia wymogi Zasady Wzajemnej Zgodności (cross 

compliance) w zakresie bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt. 

Rolnik od kilku lat reprezentuje powiat górowski na organizowanej co roku wojewódzkiej 

wystawie zwierząt hodowlanych w Piotrowicach. Wystawiane zwierzęta otrzymały wiele 

czempionatów na wystawach w Piotrowicach i w Opolu.  

Bazę paszową stanowi kukurydza na kiszonkę, trwałe użytki zielone oraz zboża na paszę 

(jęczmień i pszenica). Plony zbóż uzyskiwane w gospodarstwie kształtują się na poziomie 70 

dt/ha. Rolnik posiada komplet maszyn rolniczych do uprawy roślin paszowych oraz silosy do 

przechowywania zbiorów. Z zebranych zbóż są sporządzane pasze treściwe dla bydła 

mlecznego.  

 



 

 

Za dotychczasowe osiągnięcia rolnik został odznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi odznaką Zasłużony dla Rolnictwa. Od 20 lat pan Zdzisław jest także radnym gminy 

Wąsosz a od trzech kadencji Przewodniczącym Rady Gminy w Wąsoszu. 

 

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Gluten Zbigniew Ślusarczyk  
Zakład Gluten rozpoczął 

przemiał zbóż w 1995 r. To 

właśnie wtedy Zbigniew 

Ślusarczyk kupił młyn w 

Lubaniu. Linie 

technologiczne do 

przemiału zbóż były 

przestarzałe, a wydajność 

urządzeń i jakość 

wytwarzanych produktów 

na średnim poziomie. Ze 

względu na konieczność 

przeprowadzenia 

modernizacji obiektu, jego 

właściciel wynajął drugi 

młyn od Gminnej 

Spółdzielni we Włosieniu, 

oddalonym o ok. 12 km od Lubania. Przeniósł tam produkcję mąki, natomiast w Lubaniu 

pozostawił skup zbóż. 



Linia produkcyjna została zmodernizowana w 2008 roku. Wymieniono główne ciągi 

technologiczne, dzięki czemu młyn może się dziś pochwalić produktami wysokiej jakości, jak 

mąka pszenna, mąka żytnia typ 580 oraz 720. Kupiono także urządzenia do szybkiej analizy 

jakości zboża i mąki. 

Stanęły nowe magazyny zbożowe i zmodernizowano pomieszczenia techniczne. Dziś firma 

Gluten  oprócz przemiału zbóż zajmuje się skupem i sprzedażą zbóż oraz nawozów 

sztucznych. Wykonuje także usługi podnośnikiem koszowym.  

Zakład zacieśnia współpracę z rolnikami w zakresie produkcji zbóż o wysokiej jakości na cele 

piekarnicze. Ponadto prowadzi skup zbóż paszowych i gryki. Duże znaczenie przywiązuje do 

współpracy przygranicznej z niemieckim kontrahentem w zakresie produkcji biomasy na cele 

energetyczne.  

Zamierzeniem przedsiębiorcy jest umocnienie się na rynku oraz stworzenie sieci stałych 

odbiorców produktów i dostawców surowców wysokiej jakości. Zbigniew Ślusarczyk 

wprowadził w zakładzie młynarskim system HACCP.  

 

 

Wioletta i Adam Paluszkowie  

Prowadzą gospodarstwo rolne od 1996 

roku. Od tego czasu zwiększyli jego 

powierzchnię z 6 do 72 ha. Planują dalsze 

powiększenie powierzchni gospodarstwa. 

To gospodarstwo z produkcją roślinną. 

Głównymi uprawami są zboża, rzepak i 

ziemniaki. Rolnicy stosują najnowsze 

odmiany i technologie produkcji. Efektem 

są wysokie plony, które na poziomie ‒ 

pszenica ozima 65 dt/ha, jęczmień jary 45 

dt/ha, rzepak ozimy 40 dt/ha oraz 

ziemniaki 400 dt/ha. Gospodarstwo jest 

wyposażone w komplet maszyn rolniczych do 

uprawy i zbioru roślin. Spełnia także wymogi 

Zasady Wzajemnej Zgodności w zakresie 

bezpieczeństwa żywności. 

Państwo Paluszkowie urządzili ładny ogród z 

wydzielonym kącikiem rekreacyjnym. W latach 

2005, 2006 i 2009 brali udział w gminnych i 

powiatowych konkursach na Najładniejszą 

zagrodę, plasując się w czołówce wyróżnionych 

gospodarstw. W 2006 roku otrzymali 

wyróżnienie w wojewódzkiej edycji tego konkursu. Pan Adam pracuje na rzecz lokalnej 

społeczności w Radzie Sołeckiej Wsi Uniejowice.  

 

Kutzmann s. c. Sz. L. M. Kutzmann  

Spółka powstała w 1994 roku. Od początku 

działa jako mała firma rodzinna, gdzie wiedza 

przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. 

Zarządza nią Szymon Kutzmann, który ze 

swoimi synami Markiem i Maciejem kieruje 

wszystkimi działami przedsiębiorstwa. Siedziba i 



oddział produkcyjny 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 handlowy w Górze.  

 

Spółka produkuje rekreacyjne i sportowe 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. Firma Kutzmann zatrudnia 

30 pracowników, a roczna produkcja to 

około 300 bryczek. Niewielkie rozmiary i 

nowoczesny park maszynowy pozwalają na 

elastyczne reagowanie na potrzeby rynku.  

Od kilku lat spółka wytwarza także części 

zamienne do powozów konnych i świadczy 

usługi takie, jak piaskowanie metalu, 

lakierowanie proszkowe, 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 

zwierząt pociągowych. Największym projektem, który zrealizowała w tym zakresie jest 

Equitract 25. To rodzaj traktora. Jego główną siłą napędową jest koń, który ciągnie za sobą 

maszynę z 25 konnym silnikiem Koheler, który moc 25KM bez straty przekłada na 

nowoczesny silnik hydrauliczny, węże i WOM. Produkcja takich maszyn ma pomóc w 

zachowaniu ras koni zimnokrwistych, które nie są już wykorzystywane przez rolników.  

 

Firma bierze udział w lokalnych wystawach i dożynkach promujących region. W 2004 roku 

zajęła została laureatem V edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na sukces w kategorii 

Firmy Rodzinne. Osiągnięciem spółki są także wysokie lokaty zawodników powożących 

bryczkami wyprodukowanymi w przedsiębiorstwie podczas mistrzostw kraju lub świata w tej 

kategorii. Właściciele spółki planują otwarcie zagranicznego oddziału handlowego. 

 

APLA 

Organizatorami krajowego konkursu AgroLiga 2012 są Redakcja Audycji Rolnych Programu 

I TVP S.A przy współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Wojewódzka edycja jest 

organizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich). 

Patronat nad konkursem objęli ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Prezes Agencji Rynku Rolnego. 

 

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i zapraszamy do DODR we Wrocławiu 

we wtorek, 20 listopada, na uroczyste podsumowanie XX wojewódzkiej edycji konkursu 

AgroLiga 2012. 

Ryszard Targosz DODR we Wrocławiu 


