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Szanowni Państwo, 
zapraszam do zapoznania się z katalogiem, w którym znaj-
dziecie wyniki wojewódzkiego konkursu AgroLiga 2014. 
W katalogu zaprezentowani zostali laureaci w dwóch ka-
tegoriach: rolnicy i  firmy dolnośląskie. W  publikacji znaj-
dują się również zasady konkursu AgroLiga, realizowa-
nego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na  lata 2014-2015.  W  tym roku do  konkursu 
przystąpiło 5 rolników oraz 3 firmy z Dolnego Śląska, zaj-
mujący się przetwórstwem, produkcją oraz świadczeniem 
usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla 
rolnictwa. 
Mam nadzieję, że  przedstawione w  katalogu przedsię-
wzięcia, które prowadzone są na  obszarach wiejskich, 
natchną innych rolników do rozwoju już istniejących wła-

snych działalności. Zachęcą ich także do wzięcia udziału w kolejnych edycjach kon-
kursu, a mieszkańców do poparcia kandydatów. To dzięki takim konkursom możli-
we jest zapoznania się z najlepszymi praktykami i rozwiązaniami na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich. 
Konkurs ten ma na celu wyłonienie Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego AgroLi-
gi 2014, którzy będą reprezentowali województwa na szczeblu ogólnokrajowym. 
Organizatorami wojewódzkiego konkursu AgroLiga są: Dolnośląski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dol-
nośląskiego. Zwycięzcom wojewódzkiego konkursu serdecznie gratuluję i  życzę 
powodzenia w etapie ogólnokrajowym. Zapraszam Państwa do lektury.

Z poważaniem

Włodzimierz Chlebosz
Członek Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego
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AGROLIGA 2014

Konkurs AgroLiga 2014 przebiega w dwóch etapach – wojewódzkim i krajowym. Or-
ganizatorem krajowej edycji konkursu jest redakcja audycji rolnych Programu 1 TVP S.A. 
we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Honorowymi patronami AgroLigi są 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
oraz Prezes Agencji Rynku Rolnego. Wojewódzki konkurs jest organizowany przez ośrodki 
doradztwa rolniczego.

Upowszechnianie osiągnięć rolników i  przedsiębiorców, którzy jako liderzy rozwo-
ju lokalnego są dobrym przykładem dla środowiska wiejskiego Dolnego Śląska, należy 
do  zadań Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we  Wrocławiu. Jest to jedna  
z najskuteczniejszych metod promowania rozwoju obszarów wiejskich. 

Organizatorem wojewódzkiego konkursu AgroLiga 2014 jest Dolnośląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, a  od 2010 roku także Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Tegoroczna edycja konkursu była realizowana w ramach Planu 
Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015. Wzięło w niej udział pięciu 
rolników oraz trzy firmy z terenu województwa dolnośląskiego zajmujące się produkcją, 
przetwórstwem rolno-spożywczym oraz świadczeniem usług wiejskich.

Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 2014 w  kategoriach  
Rolnicy i Firmy. Krajowy finał XXII edycji konkursu odbędzie się w Warszawie w  drugim 
kwartale 2015 roku.
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Wyciąg z regulaminu konkursu  
AGROLIGA 2014

Celem konkursu jest wyłonienie Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego AgroLigi 2014 
w kategoriach Rolnicy i Firmy z terenu województwa dolnośląskiego, którzy będą reprezen-
towali województwo dolnośląskie w jego krajowej edycji. 

Konkurs jest realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na  lata 2014-2015 dla województwa dolnośląskiego i przyczynia się do promowania roz-
woju obszarów wiejskich i naszego regionu poprzez upowszechnianie osiągnięć rolników 
i przedsiębiorców, jako liderów rozwoju lokalnego, mających wpływ na zwiększenie konku-
rencyjności dolnośląskiego rolnictwa. Organizatorem konkursu są Dolnośląski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
(Sekretariat Regionalny Krajowej S-ieci Obszarów Wiejskich). Do konkursu mogli przystąpić 
rolnicy z województwa dolnośląskiego oraz firmy, działające na regionalnym rynku.

Do rywalizacji nie mogli przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich edycji oraz Mistrzo-
wie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2009-2013.

kategoria Rolnicy 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu, do tej kategorii zaliczone są wyłącznie osoby prowa-

dzące gospodarstwo rolne samodzielnie lub wraz z rodziną. Kandydaci powinni uzyskiwać 
wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospo-
darstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług 
mechanizacyjnych i  innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.). Jednak uzyskiwane w  ten 
sposób dochody nie mogą przewyższać tych z podstawowej działalności rolniczej. W gro-
nie laureatów nie mogą znaleźć się gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno 
zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane 
osoby, które nie mają ziemi i zajmują się tylko obrotem płodami rolnymi. 

kategoria Firmy 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu, do tej kategorii można zaliczyć wyłącznie przedsię-

biorstwa z terenu województwa, działające na rynku regionalnym, (czyli na terenie dane-
go województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świad-
czeniem usług rolnych i  wiejskich, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, produkcją  
maszyn, pasz itp. Zalicza się do niej także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzo-
ne przez właścicieli, bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.
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Zgodnie z regulaminem konkursu, oceniane są osiągane wyniki produkcyjne, estetyka 
obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy oraz sytuacja ekonomiczna.

Wyłonienie Mistrzów i  Wicemistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2014 odbędzie się po-
przez podsumowanie punktów uzyskanych w wyniku oceny dokonanej przez Komisję Kon-
kursową oraz punktów uzyskanych w drodze głosowania w sondzie umieszczonej na stro-
nie internetowej Ośrodka (www.dodr.pl).

Mistrzowie Wojewódzcy w  obu kategoriach konkursowych zostaną zgłoszeni przez 
DODR we Wrocławiu do drugiego etapu konkursu, jako nominaci do tytułu Mistrza Krajo-
wego AgroLigi 2014.

Sylwetki uczestników konkursu, zostaną opublikowane w miesięczniku Twój Doradca 
Rolniczy Rynek, w biuletynie KSOW, a także na stronach internetowych DODR i KSOW. Lau-
reaci zostaną zaprezentowani także podczas innych imprez organizowanych przez DODR 
we Wrocławiu oraz Sekretariat Regionalny KSOW w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

Mistrzowie i  Wicemistrzowie Wojewódzcy AgroLigi 2014 zostaną wybrani w  drodze 
głosowania, przez osoby odwiedzające stronę internetową Ośrodka www.dodr.pl, poprzez 
udział w sondzie internetowej umieszczonej na stronie oraz na podstawie oceny dokonanej 
przez członków Komisji Konkursowej.
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Uczestnicy konkursu AGROLIGA 2014

kategoria ROLNICY
1. Helena i Tadeusz Bartusiakowie,  

Radków, powiat kłodzki 
– produkcja roślinna

2. Agnieszka Jaroszuk,  
Strąkowa, gm. Ząbkowice Śl.,  
powiat ząbkowicki 
– chów bydła mlecznego

3. Agnieszka i Łukasz Kuźmiczowie,  
Bielawki, gm. Syców, powiat oleśnicki,  
– produkcja roślinna oraz sadownicza

4. Jolanta i Janusz Sroka,  
Pyskowice, gm. Złotoryja,  
powiat złotoryjski  
– produkcja roślinna i zwierzęca

5. Jadwiga i Dariusz Śmichurowie,  
Godzieszowa, gm. Długołęka,  
powiat wrocławski,  
– hodowla koni

kategoria FIRMY
1. Runoland Sp. z o.o. – Sp. J. 

Góra, ul. Podwale 11, powiat górowski 
Właściciel – Bogusław Leśniewski 
– przetwórstwo runa leśnego  
i żywności ekologicznej

2. Blue River Sp. z o.o. Tulce 
 gospodarstwo w gminie Wąsosz, 
 powiat górowski 

3. Dom na Wzgórzu Halina Kristman 
Gajków 1, gmina Radków, powiat kłodzki 
Właściciel – Halina Kristman 
– usługi turystyczne dla ludności
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Wizytówki uczestników konkursu 
AgroLiga 2014 na Dolnym Śląsku
kategoria ROLNICY 

zacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Ob-
szarów Wiejskich, wdrażanego na  terenie 
całego kraju. Źródłem dofinansowania były 
środki publiczne oraz Europejski Fundusz 
Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie – sekcja 
orientacji (EAGGF).

Za te pieniądze został zmodernizowany 
park maszynowy w gospodarstwie. Między 
innymi był to zakup ciągnika rolniczego 
o mocy dostosowanej do warunków agro-
techniki stosowanej na  terenach podgór-
skich, zestawu narzędzi uprawowych (pług 
i  agregat uprawowy) oraz maszyn rolni-
czych do  ochrony i  zbioru roślin (siewnik 
i opryskiwacz), umożliwiających terminowe 
wykonywanie wszystkich zabiegów agro-
technicznych. 

Tadeusz i Helena Bartusiakowie
z Radkowa, powiat kłodzki

Prowadzą gospodarstwo rolne o  po-
wierzchni ok. 150 ha, położone w  gminie 
Radków u podnóża Gór Stołowych. Na tym 
areale prowadzona jest wyłączanie pro-
dukcja roślinna, uprawiane są zboża oraz 
rzepak. Plony uprawianych w  gospodar-
stwie zbóż, w zależności od roku, znacznie 
przekraczają średnią gminną i  kształtują 
się na poziomie 50-60 dt/ha. Rzepak ozimy 
plonuje na poziomie 35-38 dt/ha. 

W latach 2005-2006 gospodarstwo ko-
rzystało z funduszy Sektorowego Program 
Operacyjnego Restrukturyzacja i Moderni-
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W gospodarstwie Państwa Bartu-
siaków realizowany jest program rolno-
środowiskowy (pakiet Zrównoważone 
rolnictwo). Gospodarstwo wyróżnia się 
na tle innych gospodarstw z terenu gminy 
Radków, a także powiatu kłodzkiego, pod 
względem estetyki obiektów i zabudowań 
gospodarczych. Rolnicy dbają o  otocze-
nie gospodarstwa, drogi wewnętrzne są 
utwardzone, co ułatwia utrzymanie po-
rządku. Gospodarstwo spełnia wszystkie 
wymagania w  zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy (BHP). 
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Agnieszka Jaroszuk 
ze Strąkowej 
w gminie Ząbkowice Śl., 
powiat ząbkowicki

Samodzielnie prowadzi 21 hektarowe 
gospodarstwo rolne, które przejęła od ro-
dziców. Na 17 ha gruntów ornych uprawia  
zboża oraz kukurydzy na  paszę. Średnie 
uzyskiwane plony zbóż znacznie przekra-
czają średnią gminną i wynoszą –dla psze-
nicy ozimej 85 dt/ha i jęczmienia jarego 72 
dt/ha. 

Gospodarstwo specjalizuje się w  cho-
wie bydła mlecznego. Stado podstawowe 
liczy 14 krów mlecznych, a  także jałówki 
oraz młodzież w  różnych grupach wieko-
wych, z przeznaczeniem na remont stada. 
Średnia wydajność mleczna wynosi po-
wyżej 6 tys. litrów od sztuki. Duży wpływ 

na  jakość pozyskiwanego mleka i  uzy-
skiwaną wydajność ma stosowana tech-
nologia produkcji pasz. Gospodarstwo 
zainwestowało w  zakup nowoczesnego 
schładzalnika do mleka oraz sprzętu rolni-
czego do  zbioru produkcji własnych pasz 
objętościowych.

Pani Agnieszka doskonali swoją wie-
dzę i  umiejętności uczestnicząc w  szkole-
niach oraz konkursach m. in. Bezpieczne 
gospodarstwo rolne czy Najpiękniejsza 
zagroda. Wśród licznych nagród i  wyróż-
nień jest ubiegłoroczne pierwsze miejsce 
w konkursie na Najładniejszą posesję i za-
grodę gminy Ząbkowice Śląskie.

W zagrodzie został urządzony rekre-
acyjny ogród pełen kwiatów i  krzewów 
ozdobnych. Jego pielęgnacja to hobby 
właścicielki. 

Gospodarstwo jest doskonale zarzą-
dzane i ma stabilną sytuację finansową. 
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Janusz i Jolanta Sroka
z Pyskowic w gminie Złotoryja, 
powiat złotoryjski

Prowadzą rodzinne gospodarstwo 
rolne o  łącznej powierzchni 55 ha, z  cze-
go 10 ha stanowi dzierżawa. Prowadzona 
w  gospodarstwie produkcja roślinna jest 
tradycyjnie połączona z  chowem trzody 
chlewnej. Głównymi uprawami są pszenica 
ozima, rzepak oraz buraki cukrowe. Dzię-
ki stosowaniu nowoczesnych technologii 
produkcji uzyskiwane są wysokie plony, 
która wynoszą – dla pszenicy 65 dt/ha, 
rzepaku 40 t/ha, i buraków cukrowych 70 
dt/ha. W  gospodarstwie utrzymywane są 
trzy maciory. Od jednej maciory uzyskuje 
się średnio 19,26 szt. prosiąt rocznie. Uzy-
skiwane wydajności zapewniają dochody 
z działalności rolniczej.

Korzystając z  dostępnych funduszy 
z  UE, w  ramach działania Modernizacja 
gospodarstw rolnych PROW na  lata 2007-

2013, rolnicy unowocześnili park maszy-
nowy gospodarstwa. Za  unijne fundusze 
kupiono ciągnik rolniczy, przyczepę oraz 
opryskiwacz polowy.

Rolnicy cały czas inwestują w  gospo-
darstwo, dbają również o  środowisko. 
W  2013 roku zainstalowali panele solarne 
służące do  podgrzewania wody. Obecnie 
kończą budowę wiaty na maszyny rolnicze, 
aby wszystkie mogły być przechowywane 
pod zadaszeniem. 

Państwo Sroka działają w Stowarzysze-
niu Odnowy Wsi Pyskowice, które planuje 
wspólnie z  gminą Złotoryja odnowienie 
infrastruktury sportowej we  wsi. Biorą 
również udział w  wystawach i  konkursach 
promujących dziedzictwo kulinarne i  kul-
turowe.

Obejście gospodarstw jest funkcjonal-
nie i estetycznie urządzone. Na terenie za-
grody zawsze panuje ład i porządek. 

W ładnie urządzonym ogrodzie wydzie-
lono część rekreacyjną.
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Dariusz i Jadwiga Śmichurowie
z Godzieszowej  
w gminie Długołęka,  
powiat wrocławski

Dariusz Śmichura wraz z  rodziną pro-
wadzi gospodarstwo specjalizujące się 
w hodowli koni rasy śląskiej. Gospodaruje 
na  powierzchni 38,40 ha gruntów wła-
snych i dzierżawionych. Obecnie w stadni-
nie jest 34 koni (głównie karych). W stajni 
wyhodowano już 51 uznanych ogierów. 
Najcenniejszym okazem jest 16-letni ogier 
Rapid, doskonały reproduktor. 

Hodowlę koni rasy śląskiej gospodarze 
rozpoczęli w  1984 roku od zakupu trzech 
klaczy – Antylopy, Debory i Desery. W 1991 
roku, urodziła się klacz Bonza, od której 
wzięła nazwę stajnia. Przez lata konie z ho-
dowli Dariusza Śmichury osiągały sukcesy 
na  wystawach hodowlanych, aukcjach 
i  konkursach. Klacz Bonza, matka wspa-
niałego potomstwa m. in. osiem uznanych 

ogierów, w 1996 roku zdobyła złoty medal 
i  tytuł championki na wystawie Hodowla-
nej w Warszawie. W  2009 roku gospodar-
stwo zostało wyróżnione w krajowej edycji 
konkursu KRUS Bezpieczne gospodarstwo 
rolne. Państwo Śmichurowie zostali rów-
nież wyróżnieni małą statuetką Złotego 
Jabłka w  finale XV i  XVIII edycji ogólno-
polskiego konkursu Rolnik – Farmer Roku, 
za hodowlę koni śląskich.

Warunki utrzymywania zwierząt speł-
niają normy dobrostanu. Konie są utrzy-
mywane w  nowoczesnej stajni z  wybie-
giem. Gospodarstwo posiada płynność 
finansową i  inwestuje w  nowy sprzęt rol-
niczy. Realizuje także program rolnośro-
dowiskowy. Odbywają się tu praktyki dla 
studentów Uniwersytetu Przyrodniczego 
we  Wrocławiu oraz rolniczych szkół śred-
nich. Poza dochodami z działalności rolni-
czej, głównie ze sprzedaży koni śląskich, 
Stajnia Bonza świadczy również usługi, 
takie jak stanówka uznanymi ogierami, 
treningi zaprzęgowe koni, hotel dla koni 
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oraz usługi w powożeniu lub obsługa im-
prez okolicznościowych. Konie występują 
w  przedstawieniach Opery Wrocławskiej, 
są również przygotowywane do  pracy 
w Straży Miejskiej i Policji.

Dariusz Śmichura jest działaczem Te-
renowego Koła Hodowców Koni we Wro-
cławiu oraz Stowarzyszenia LGD Dobra 
Widawa. Od lat organizuje tradycyjne 
majowe Święto Konia w Siedlcu Trzebnic-
kim. Święto Konia to połączenie zawodów 
w powożeniu z piknikiem rodzinnym i wy-
stawą hodowlaną. W  2014 roku odbyła 
się już XIII edycja tej imprezy. Pan Dariusz 
jest również inicjatorem projektu rewita-
lizacji Parku Godzieszowa, realizowanego 
we współpracy z wójtem gminy Długołęka 
i  sołtysem wsi Godzieszowa. Jest to miej-
sce, gdzie co roku w  czerwcu odbywa się 
lokalne Święto tulipanowca.

W 2012 roku rolnik został odznaczony 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od-
znaką honorową Zasłużony dla rolnictwa.
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Łukasz i Agnieszka Kuźmiczowie
z Bielawek w gminie Syców,  
powiat oleśnicki

Państwo Kuźmiczowie prowadzą ro-
dzinne gospodarstwo rolne o  powierzch-
ni 71 ha, głównie na  glebach średnich 
III i  IV klasy bonitacyjnej. Specjalizują się 
w  produkcji roślinnej i  sadowniczej. Pod-
stawowe uprawy polowe to zboża, rzepak 
i  kukurydza uprawiana na  ziarno. Średnie 
uzyskiwane plony to – dla pszenicy ozimej  
40 dt/ha, rzepaku ozimego 35 dt/ha i kuku-
rydzy 80 dt/ha ziarna. Kukurydza odgrywa 
ważną rolę w zmianowaniu. 

Uzupełnieniem polowej produkcji ro-
ślinnej jest ekologiczna produkcja sadow-
nicza grusz, czereśni i jabłoni.

Gospodarstwo jest wyposażone w no-
woczesny park maszynowy, niezbędny 
do  obsługi procesu agrotechnicznego 
uprawianych roślin. Posiada dwa ciągniki 

rolnicze o  zróżnicowanej mocy, agregat 
uprawowo-siewny, opryskiwacz polowy 
i sadowniczy oraz rozsiewacz nawozów.

Gospodarstwo Państwa Kuźmiczów 
jest prowadzone zgodnie z  zasadami rol-
nictwa konwencjonalnego. Otoczenie 
gospodarstwa jest czyste i  funkcjonalnie 
urządzone. 

Gospodarstwo jest dochodowe. Roz-
ważnie planowane inwestycje nie zagraża-
ją płynności finansowej. Rolnik jest bene-
ficjentem unijnego wsparcia finansowego 
na modernizację gospodarstwa, realizowa-
nego w ramach programów SAPARD oraz 
SPO.

Gospodarze dbają o estetykę obejścia. 
Budynki są zadbane, a  maszyny rolnicze 
i urządzenia techniczne zawsze sprawne.

Gospodarstwo jest wizytówką wsi Bie-
lawki, a jego właściciele, pomimo młodego 
wieku, cieszą się autorytetem wśród sąsia-
dów.
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kategoria FIRMY

Dom na Wzgórzu Halina Kristman, 
Gajów w gminie Radków,  
powiat kłodzki

Dom na Wzgórzu to ośrodek położony 
u podnóża Gór Stołowych, w pobliżu grani-
cy z Republiką Czeską. Świadczy komplek-
sowe usługi gastronomiczne w  restauracji 
lub catering, organizuje imprezy okolicz-
nościowe, a także wynajmuje pokoje. Ośro-
dek jest także doskonałą bazą wypadową 
do  wielu atrakcji Kotliny Kłodzkiej, takich 
jak Park Narodowy Gór Stołowych, Twierdza 
Kłodzka lub Skalne Miasto w Czechach. 

W obiekcie skorzystać można z  noc-
legów w  pokojach 2, 3, 4 lub wieloosobo-

wych z  łazienkami. Goście mogą również 
korzystać z  aneksu kuchennego, dostępu 
do  bezprzewodowowego internetu, kon-
soli PlayStation czy projektora multimedial-
nego. Do  dyspozycji gości oddano także 
duży ogród z placem zabaw oraz miejscem 
na grill i ognisko. 

W obiekcie znajduje się restauracja 
mogąca pomieścić 150 osób. Obok sali re-
stauracyjnej znajduje się druga, bardziej 
kameralna, dla 50 osób. Jest to doskonałe 
miejsce do  organizacji  imprez okoliczno-
ściowych. Zgodnie z  zamówieniem klien-
tów, organizowane są imprezy, takie jak 
przyjęcia, dancingi, dyskoteki, karaoke, 
bankiety, konferencje i  szkolenia, imprezy 
integracyjne, wesela. Na zamówienie gości 
właściciele organizują gry terenowe, jazdy 
konne, paiball, quady, itp. 

Obiekt został wpisany do  ogólnopol-
skiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Warsztaty 
tematyczne są jedną z wielu ofert turystycz-
nych dla szkół, przedszkoli oraz grup indy-
widualnych.

Tematyka warsztatów to między innymi 
Polska Wielkanoc, W świecie aniołów i pier-
ników, Od ziarenka do  bochenka, Obrazy 
z makaronów i koronek oraz białe i zielone 
szkoły. Znajdziemy tu mini golf, gry plene-
rowe, mini gospodarstwo i  wiele innych 
atrakcji.
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 Runoland Sp. z o.o. – Sp. J. 
Góra, powiat górowski

Firma i marka handlowa Runoland po-
wstała w 1992 roku. Udziałowcami są wy-
łącznie obywatele Polski. Siedziba i zakład 
mieści się w  Górze, w  województwie dol-
nośląskim. Zakład produkcyjny to obiekt 
dawnych Zakładów Przetwórstwa Leśnego 
Las. Przetworzone grzyby leśne i  owoce 
lasu stanowią najważniejszą i  największą 
część produkcji – blisko 60%. Pozostały 
asortyment to przetwory owocowe i  wa-
rzywne.

Zakład to cztery działy produkcji.
Dział przetwórstwa runa leśnego - 

jest kontynuacją tradycji przetwórczych 
na tym terenie. 

Produkuje grzyby marynowane, mro-
żone i suszone oraz dżemy i konfitury z ja-
gód leśnych, żurawiny i borówki brusznicy.

Dział nadzienia do  pierogów i  krokie-
tów – jest jednym z  największych produ-

centów gotowego farszu kapuściano-grzy-
bowego, pieczarkowego, cebulowego, 
szpinakowego, a  także różnych rodzajów 
słodkiego nadzienia.

Dział produkcji żywności ekologicznej – 
asortyment wyrobów obejmuje przetwory 
z  runa leśnego, konserwy warzywne oraz 
dżemy i konfitury.

Przetwory owocowo-leśne dla potrzeb 
odbiorców cateringowych – to produkty 
w  dużych opakowaniach, przygotowywa-
nych na indywidualne zamówienie.

Blisko połowa produkcji jest eksporto-
wana do  Stanów Zjednoczonych Ameryki, 
Kanady, Australii i Wielkiej Brytanii.

Przetwarzane w  zakładzie płody rolne 
i runo leśne pochodzą z nieskażonych che-
micznie terenów Borów Dolnośląskich. Od 
2005 roku firma posiada odnawiany co roku 
Ekologiczny Certyfikat Zgodności wydany 
przez Jednostkę Certyfikującą Ekogwaran-
cja z Lublina. W roku 2009 uzyskał certyfikat 
NOP, umożliwiający sprzedaż produktów 
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ekologicznych na  terenie Stanów Zjedno-
czonych. 

Zakład w Górze spełnia wymogi przepi-
sów prawa w zakresie produkcji i znakowa-
nia żywności ekologicznej. 

Runoland jest jedną z  najbardziej roz-
poznawalnych marek produktów ekolo-
gicznych w  Polsce. Produkty są dostarcza-
ne do  największych hurtowni i  sklepów 
za  zdrową żywnością. Firma gwarantuje, 
że  w procesie przetwórstwa nie stosuje 
żadnych surowców modyfikowanych gene-
tycznie. Runoland kładzie nacisk na jakość, 
dlatego stosuje tradycyjne metody produk-
cji, bez użycia chemicznych konserwan-
tów. Jakość produktów i  wyjątkowy smak 
potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia. 
Do najnowszych osiągnięć należy brytyjska 
nagroda Great Taste Award 2013. Runoland 
dołączył do  Europejskiej Sieci Regionalne-
go Dziedzictwa Kulinarnego, firma nie do-
starcza produktów do sieci hipermarketów 
i dyskontów.

Runoland bierze także udział w  Pro-
gramie Rozwoju Obszarów Wiejskich, pro-
mując rejon Ujścia Baryczy. W ramach tego 
działania firma wzięła udział w VI Międzyna-
rodowych Targach Żywności Ekologicznej 
i Tradycyjnej Natura Food. 

Korzystając z  unijnych funduszy, 
w  2013 r. zakład zrealizował inwestycje 
polegające na  rozbudowie i  przebudowie 
oraz zakupie maszyn i urządzeń. Inwestycje 
w  proekologiczną technologię pozwoliło 
na  wyeliminowanie zużycia gazu zużywa-
nego do celów grzewczych oraz do susze-
nia produktów.

Firma współpracuje z  urzędem pracy 
organizując staże i przyuczając do zawodu. 
Runoland to jeden z  największych praco-
dawców na terenie powiatu górowskiego. 
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Blue River Sp. z o.o. Tulce 
gospodarstwo w gminie Wąsosz, 
powiat górowski 

Gospodarstwo sadownicze specjalizuje 
się w produkcji owoców borówki amerykań-
skiej (wchodzi w  skład Spółki kapitałowej 
Blue River Sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach). 

Plantację borówek, liczącą 45 ha za-
kładano od 2010 roku. Na  wybór miejsca 
do  założenia plantacji na  terenie gminy 
Wąsosz, wpływ miały przede wszystkim 
korzystne lokalne warunki klimatyczno-
-glebowe i  ekologiczny charakter Doliny 
Baryczy. Nie bez znaczenia była również 
możliwość pozyskania pracowników sezo-
nowych. 

Przy zakładaniu plantacji dobierano od-
miany w taki sposób, aby maksymalnie wy-

dłużyć okres zbioru, który trwa od czerwca 
do  końca września. Jest to nowoczesna 
plantacja z systemem nawadniania kropel-
kowego, dostarczającego wodę bezpośred-
nio do systemu korzeniowego krzewów. 

Dodatkowo 5 ha borówek zostało przy-
krytych tunelami foliowymi w  celu przy-
śpieszenia wegetacji, a  także dla ochrony 
przed gradem i przymrozkami. 

Od początku rozpoczęcia produkcji 
najważniejsza jest jakość produkowanych 
owoców, czego potwierdzeniem są uzyska-
ne certyfikaty Globalgap oraz Tesco Nurtu-
re, umożliwiające sprzedaż owoców na wy-
magający europejski rynek.

Podczas zbiorów na  plantacji pracu-
je ponad 200 osób. Gospodarstwo ściśle 
współpracuje z górowskim urzędem pracy. 
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Wyniki konkursu AGROLIGA 2014 na Dolnym Śląsku
Wojewódzka Komisja Konkursu AgroLiga 2014 powołana przez Dyrektora DODR 

we Wrocławiu, na podstawie regulaminu konkursu zatwierdziła listę uczestników konkursu 
pod względem zgodności z kryteriami, przeliczyła liczbę oddanych głosów oraz dokonała 
oceny uczestników, biorąc pod uwagę wyniki produkcyjne, estetykę obejścia, płynność fi-
nansową i perspektywę rozwoju (gospodarstwa, firmy).

W drodze głosowania przez internet oddanych zostało łącznie 2 858 głosów w sondzie 
umieszczonej na  stronie http://www.dodr.pl/konkursy/AgroLiga/AgroLiga-2014/oglosze-
nie-konkursu-AgroLiga-2014 

Tytuł Mistrza Wojewódzkiego AGROLIGI 2014 zdobyli:

w kategorii ROLNICY 
Janusz i Jolanta Sroka
 z Pyskowic w gminie Złotoryja, powiat złotoryjski 
– gospodarstwo z produkcją roślinną tradycyjnie połączoną z chowem trzody  
chlewnej w cyklu zamkniętym

w kategorii FIRMY 
Runoland Sp. z o.o. – Sp. J.
 z Góry w powiecie górowskim
– producent żywności ekologicznej, specjalizujący się w przetwórstwie runa leśnego

Tytuł WiceMistrza Wojewódzkiego AGROLIGI 2014 zdobyli:

w kategorii ROLNICY 

Agnieszka Jaroszuk 
ze Strąkowej w gminie Ząbkowice Śl., powiat ząbkowicki
– gospodarstwo rolne, które specjalizuje się w chowie bydła mlecznego

w kategorii FIRMY 
Blue River Sp. z o.o. Tulce
 gospodarstwo w gminie Wąsosz, powiat górowski  
– gospodarstwo sadownicze, które specjalizuje się w produkcji owoców  
borówki amerykańskiej
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Mistrzowie Wojewódzcy AGROLIGI z lat 2008–2013

Kategoria ROLNICY Kategoria FIRMY

A G R O L I G A 2009

Małgorzata i Henryk Fita
Kędzie, gmina Żmigród, powiat trzebnicki
Wicemistrz Krajowy 

Agrohandel s. j.
Anna i Ireneusz Plecety
Legnica

A G R O L I G A 2010

Elżbieta i Tadeusz Rotkiewiczowie
Tarpno oraz Włodków Dolny, gmina Niechlów 
i Góra, powiat górowski
Wicemistrz Krajowy 

Firma Dora
Sławęcice 
powiat górowski

A G R O L I G A 2011

Jolanta i Janusz Dziekanowie
Wierzowice, gmina Krośnice,
powiat milicki

PPHU Rydełko
Gola Górowska
powiat górowski

A G R O L I G A 2012

Wanda i Zdzisław Nicponiowie  
Ługi, gmina Wąsosz, powiat górowski
Wicemistrz Krajowy

ZPUH Gluten
Zbigniew Ślusarczyk
Włosień, gmina Lubań

A G R O L I G A 2013

Halina i Zbigniew Kądziołkowie
Krajów, gmina Krotoszyce, powiat legnicki
Wicemistrz Krajowy

Pieczarkarnia  
Jan Pabierowski
Góra, powiat górowski
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