
Konkursu AgroLiga 2007 
 

 
Komisja konkursowa na podstawie regulaminu konkursu „AGROLIGA 2007” wyłoniła 
mistrzów wojewódzkich:  

 

- w kategorii Rolnicy tytuł Mistrza Wojewódzkiego 
uzyskali: 
Stanisław Mroczek zam. Lutomia Dolna,  
Gmina: Świdnica, Powiat świdnicki 

 
- w kategorii – Firmy Mistrzem Wojewódzkim 
AGROLIGA 2007 
Firma Handlowo Produkcyjna „MAJA” – Janusz Burej z Sobina  
Gmina: Polkowice, Powiat polkowicki 

 
Tytuł Wicemistrza Wojewódzkiego uzyskali: 

- w kategorii Rolnicy:  
Janusz Prusinowski zam. Wykroty, Gmina: Nowogrodziec, powiat bolesławiecki 
Mariusz Dębicki zam. Marcinowie, Gmina: Mściwojów, powiat jaworski 

 

- w kategorii Firmy:  
Firma Handlowo-Usługowa, Grzegorz Błaszczyk z Jeleniej Góry, 
Gmina: Jelenia Góra, Powiat jeleniogórski 

 

kategoria Rolnicy 

Stanisław Mroczek 
Charakterystyka gospodarstwa – 62 ha UR, główna działalność, to produkcja trzody chlewnej 
(hodowla zarodowa). Stado podstawowe liczy 55 macior. Tucz trzody chlewnej trwa ok. 5 miesięcy. 
Średnia ilość sprzedawanych rocznie zwierząt wynosi: 500 szt., 500 szt. prosiąt oraz 100 szt loszek 
hodowlanych tuczników sztuk. Głównym kierunkiem produkcji roślinnej w gospodarstwie jest uprawa 
zbóż. Średnie plony wynoszą: ok. 65 q/ha pszenicy, 40q/ha rzepaku oraz 600-700 q/ha buraków 
cukrowych. Zabudowania gospodarskie są bardzo estetycznie i funkcjonalnie urządzone. Obiekty 
inwentarskie spełniają wszelkie wymagane przepisami normy utrzymywania zwierząt gospodarskich. 
W ramach dostępnych środków pomocowych z UE wybudowana została płyta obornikowa i zbiornik na 
gnojówkę. 
Rolnik prowadzi gospodarstwo od 1988 r. od kilku lat uzyskuje wyniki produkcyjne powyżej średniej 
krajowej. Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa, oceniona na podstawie prowadzonej książki 
rachunkowości rolnej FADN jest bardzo dobra i umożliwia inwestowanie w modernizację produkcji. 
Głównym źródłem dochodu jest produkcja rolnicza.  
Rolnik dodatkowo prowadzi sprzedaż dla okolicznych rolników pasz dla trzody firmy Rolimpex i Sano. 
Gospodarstwo Pana Mroczka z powodzeniem brało udział w konkursach: „Na najbezpieczniejsze 
gospodarstwo”   czy „Najładniejszą zagrodę”. 
Właściciel gospodarstwa angażuje się również w prace społeczne na rzecz wsi Lutomia Dolna. Od 
trzech kadencji jest sołtysem.  



   
 
 

Janusz Prusinowski 
Charakterystyka gospodarstwa - gospodarstwo wielokierunkowe o pow. 31 ha UR, wyspecjalizowane 
w produkcji trzody chlewnej oraz uprawie zbóż i ziemniaków jadalnych. Osiągane plony podstawowych 
roślin uprawnych to: 250 q/ha ziemniaków oraz 52 q/ha pszenicy. Średni przyrost dzienny masy ciała 
uzyskiwany w produkcji żywca wieprzowego wynosi ok. 600g. 
Gospodarstwo Pana Prusinowskiego należy do wyróżniających się na terenie powiatu 
bolesławieckiego. Prowadzone jest od 1985 r. Jego wizytówką jest estetyczne, uporządkowane 
obejście oraz bardzo dobrze wyposażenie w sprzęt rolniczy, który jest utrzymany w dobrym stanie 
technicznym. Ciągi transportowe są prawidłowo zorganizowane i dobrze oznakowane. W 

gospodarstwie przestrzegane są zasady bhp. Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa jest dobra, posiada 
ono płynność finansową.  
Gospodarstwo było uczestnikiem w roku 2006 konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne” i zajęło II 
miejsce w regionalnym konkursie w Jeleniej Górze oraz otrzymało wyróżnienie w wojewódzkim 
konkursie. 
 

Mariusz Dębicki  
Charakterystyka gospodarstwa – podstawowy kierunek produkcji to warzywa w uprawie polowej na 
ponad 40 ha, oraz buraki cukrowe i zboża. Konfekcjonowanie i przechowalnictwo warzyw. 
Działalność dodatkowa: międzynarodowe usługi transportowe 
 
Rolnik gospodaruje od 10 lat. Rozpoczynał na 2 hektarach obecnie gospodaruje na 93 ha. 
Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie polowej warzyw oraz buraków cukrowych i zbóż. Na około 
40 ha uprawiana jest cebula, w tym na 2,5 ha cebula ozima. Średnie plony cebuli wahają się w 
granicach 400-500 q/ha. Z warzyw uprawiany jest także czosnek, por i buraczki ćwikłowe, marchew i 
pietruszka. Cebula jest sprzedawana w 80 % „na biało”. Rolnik posiada wentylowaną przechowalnię 
na 1200 ton oraz chłodnię. Na areale nie zajętym przez warzywa uprawiana jest pszenica, buraki 
cukrowe i ziemniaki. Plon pszenicy nasiennej mimo ubiegłorocznej suszy osiągnął 70 q/ha. 
Gospodarstwo wyposażone jest w niezbędny sprzęt, zakupiony ze środków zarówno własnych jak i 
pomocowych (min. SAPARD, SPO). Jest to sprzęt uprawowy, do zbioru, konfekcjonowania i 
przechowywania oraz transportu towaru. 
Księgowość gospodarstwa oraz firmy prowadzi żona rolnika - pani Iwona. Zatrudniają na stałe 7 
pracowników, a sezonowo od 60 do 100 osób. 
Na ukończeniu jest budowa nowego domu, który będzie ogrzewany piecem na biomasę. 
 

 

kategoria Firmy 

 
Firma Handlowo Produkcyjna „MAJA” – Janusz Hurej 
Adres: Sobin ul. Myśliwska 5      
Gmina: Polkowice, Powiat polkowicki 
Prezes: Janusz Hurlej 
 
Działalność firmy:  
 handel artykułąmi do produkcji rolnej 
 produkcja i dystrybucja materiału szkółkarskiego 

 projektowanie i wykonywanie i pielęgnowanie ogrodów i terenów zielonych 
 organizowanie imprez okolicznościowych 
 



   
Firma działa na terenie Dolnego Śląska od 1992 roku. Od chwili powstania zwiększyła zakres usług 
sześciokrotnie. Prowadzą działalność charytatywną wśród dzieci i młodzieży, sponsorując i 
współorganizując różne imprezy. 

 
Firma Handlowo-Usługowa, Grzegorz Błaszczyk  
Adres: Jelenia Góra, ul. Dolnośląska 21 
Gmina: Jelenia Góra, Powiat jeleniogórski 
Prezes: Grzegorz Błaszczyk 
 
Działalność firmy: 
 Sprzedaż materiału siewnego zbóż i gryki 
 Obrót środkami ochrony roślin  
 Sprzedaż nawozów, pasz, dodatków paszowych 
 Sprzedaż części do dojarek 
 Sprzedaż płyt drewnopodobnych-płyty wiórowe, pilśniowe, laminowane, sklejki, drewno 

egzotyczne 
 
Firma powstała w 1994 r. W pierwszym okresie działalności zajmowała się obrotem środków do 
produkcji rolnej, w 2002 r. rozszerzyła swoją ofertę o wyroby drewniane i drewnopodobne. Istniejąc 
na rynku od kilkunastu lat, zdobyła zaufanie klientów-producentów rolnych z terenu powiatu 
jeleniogórskiego i okolic. Plany firmy na przyszłość to zakup nowoczesnych urządzeń do czyszczenia i 
zaprawiania materiału siewnego. PZD Jelenia Góra współpracuje z firmą-uzyskuje od niej m.in. 
informacje do agronotowań. Firma posiada płynność finansową i dynamicznie się rozwija. 
 
 
 

Informację opracował: Ryszard Targosz 
 
 
 
 
 
 
 


