




W publikacji, którą Państwu przekazuję, prezentuję 
laureatów etapu wojewódzkiego konkursu wyłonio-
nych w tegorocznej edycji konkursu AgroLiga 2011  
– dolnośląskich rolników i firmy. Znajdą w niej również 
Państwo zasady konkursu AgroLiga, realizowanego  
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich.
Dzięki Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich możliwe 
jest zidentyfikowanie najlepszych praktyk i rozwią-
zań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym naj-
lepszych przykładów w zakresie przedsiębiorczości 
na wsi. Osiągnięciu tego celu służy między innymi 
konkurs AgroLiga.

Zakładam, że lektura niniejszych treści zachęci kolejnych Dolnoślązaków pro-
wadzących gospodarstwa rolne i działalność gospodarczą na wsi, do wzięcia 
udziału w kolejnych edycjach konkursu, a mieszkańców obszarów wiejskich 
do poparcia tych kandydatur w głosowaniu.
Mam nadzieję, że przedstawione wzorce działalności prowadzonej na obsza-
rach wiejskich zainspirują innych rolników do podjęcia lub rozwoju już istnie-
jących własnych działalności, w czym niewątpliwie pomocne są Fundusze Unii 
Europejskiej skierowane do obszarów wiejskich. 
Zwycięzcom gratuluję i życzę powodzenia w etapie ogólnopolskim konkursu 
AgroLiga 2011.

Z poważaniem

Włodzimierz Chlebosz
Członek Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego
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Konkurs AgroLiga  pokazuje ludzi, którzy odnieśli sukces w rolnictwie i na polskiej wsi. 
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 7 rolników oraz 3 firmy prowadzące działalność 
na terenie Dolnego Śląska. 

O tym jak skutecznym działaniem, promującym rozwój obszarów wiejskich regionu jest 
upowszechnianie osiągnięć rolników i przedsiębiorców, jako liderów lokalnego rozwoju, ni-
kogo nie trzeba przekonywać. Taki właśnie cel przyświeca wojewódzkim konkursom, orga-
nizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Pokazywanie 
wzorów do naśladowania w obszarze rolnictwa, a także ludzi, którzy odnieśli sukces i są do-
brym przykładem, jest jedną z najskuteczniejszych metod doradztwa i sposobem na większą 
konkurencyjność rolnictwa oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Organizatorami AgroLigi na szczeblu wojewódzkim są Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego we Wrocławiu oraz, od dwóch lat, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnoślą-
skiego. Konkurs zrealizowano w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na lata 2010–2011. Idea konkursu wpisuje się w zadania Sieci, do których należy między in-
nymi identyfikacja najlepszych rozwiązań i praktyk służących rozwojowi obszarów wiejskich, 
promowanie przedsiębiorczości  na obszarach wiejskich i przekazywanie informacji o najcie-
kawszych rozwiązaniach jak największej liczbie zainteresowanych. 

Na szczeblu krajowym, 
organizatorami są Stowa-
rzyszenie AgroBiznesKlub 
we współpracy z Redakcją 
Rolną Programu 1 TVP S.A. 
Tradycyjnie, patronat nad 
konkursem objęli Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pre-
zes Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz 
Prezes Agencji Rynku Rolnego. 

Uroczyste podsumowanie 
XIX edycji konkursu odbędzie 
się 17 listopada 2011 roku.

Podsumowanie krajowe-
go etapu konkursu odbędzie 
się w styczniu 2012 roku.
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Wyciąg z regulaminu konkursu 

AgroLiga 2011
Celem konkursu jest wyłonienie  

Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich 
AgroLigi 2011 w kategoriach Rolnicy i Fir-
my, z terenu województwa dolnośląskiego, 
którzy będą je reprezentowali na szczeblu 
krajowym. Konkurs jest realizowany w ra-
mach Planu Działania Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich na lata 2010-2011 dla wo-
jewództwa 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 dolnoślą-
skiego rolnictwa.

Uwaga: Do rywalizacji nie mogli przy-
stąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich edycji 
oraz Mistrzowie Wojewódzcy AGROLIGI z lat 
2006-2010.

Zgłoszenia kandydatów do konkursu były 
przyjmowane przez Powiatowe Zespoły Do-
radców DODR we Wrocławiu lub bezpośred-
nio, w Dziale Przedsiębiorczości Wiejskiego 
Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki. 

Kandydaci w poszczególnych kategoriach 
powinni spełniać następujące kryteria: 

 do kategorii Rolnicy 
zaliczano wyłącznie osoby prowadzące go-
spodarstwo rolne samodzielnie lub wraz 
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z rodziną. Kandydaci powinni uzyskiwać 
wyniki (plony, wydajność w produkcji zwie-
rzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W go-
spodarstwach może być prowadzona dodat-
kowa działalność gospodarcza (świadczenie 
usług mechanizacyjnych i innych, przetwór-
stwo, agroturystyka, itp.) pod warunkiem, 
że dochody uzyskiwane z tej działalności 
nie przewyższają dochodów z podstawowej 
działalności rolniczej. W gronie laureatów 
nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedo-
kończonymi inwestycjami, mocno zadłużone 
lub niestabilne ekonomicznie. W tej kate-
gorii nie mogą być też uwzględniane osoby, 
które nie mają ziemi i zajmują się tylko obro-
tem płodami rolnymi. 

 do kategorii Firmy 
można było zaliczyć wyłącznie przedsiębior-
stwa działające na rynku regionalnym, czyli 
na terenie danego województwa i ościen-
nych, zajmujące się przetwórstwem rolno-
-spożywczym, świadczeniem usług rolnych 
i wiejskich, handlem środkami produkcji dla 
rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do tej 
kategorii zalicza się także wielkoobszarowe 
gospodarstwa rolne prowadzone przez wła-
ścicieli, bądź dzierżawców i zatrudniające 
siłę najemną.

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

Mistrzowie Wojewódzcy w obu katego-
riach konkursowych zostają zgłoszeni do dru-
giego etapu konkursu na szczeblu krajowym, 
jako nominaci do tytułu Mistrza Krajowego 
AgroLigi 2011.

Sylwetki uczestników konkursu, są publi-
kowane w miesięczniku Twój Doradca Rolni-

czy Rynek, w biuletynie KSOW,  na stronach 
internetowych DODR we Wrocławiu i KSOW. 
Zostaną zaprezentowane także podczas in-
nych imprez organizowanych w tym okre-
sie przez DODR we Wrocławiu oraz Sekre- 
tariat Regionalny KSOW w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Dolnośląskiego.

Mistrzowie i Wicemistrzowie Wojewódz-
cy AgroLigi 2011 zostali wyłonieni w drodze 
głosowania przez:
  czytelników miesięcznika Twój Doradca 

Rolniczy Rynek, poprzez przesłanie kupo-
nu konkursowego,

  uczestników imprez promocyjnych orga-
nizowanych przez DODR we Wrocławiu, 
w okresie jego trwania,

  wrzucenie kuponu konkursowego 
do urny,

  osoby odwiedzające stronę internetową 
Ośrodka www.dodr.pl,

  wypełnienie aktywnego formularza 
umieszczonego na stronie, 

  i na podstawie oceny dokonanej przez 
członków Komisji Konkursowej.
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Uczestnicy konkursu AGROLIGA 2011
            kategoria ROLNICY

Jolanta i Grzegorz Cierniejewscy 
Kolęda 15, 56-300 Milicz, tel. 668 448 964

Jolanta i Janusz Dziekanowie 
Wierzchowice, 56-320 Krośnice, tel. 71 384 61 13 

Ryszard Furman
Groble 25, 59-225 Chojnów, tel. 76 817 73 12

Anna i Leszek Leśniakowie
Uniejowice, 59-516 Zagrodno, tel. 76 877 32 03, 604 298 287

Ewa i Kazimierz Marcinkowscy
Wiewierz, 56-210 Góra, tel. 65 543 60 21, 501 771 124 

Jolanta i Wojciech Skowrońscy
Sułów, 56-300 Milicz, ul. Dąbrowskiego 4, tel. 71 384 73 28, 604 247 416

Iwona i Bogumił Wieszewscy 
Stawiska, 58-150 Strzegom, tel. 74 855 68 33, 607 676 313

             kategoria FIRMY

ELEKTRO-TECH Kotowski, Gawlik, Staśkowiak Sp. jawna 
Dzierżoniów, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 381 08 40, 601 478 118

PPHU Rydełko Czesław Rydełkiewicz Sp. z o.o.
Gola Górowska, 56-200 Góra, tel. 65 543 35 60, 507 055 007

PRO-MARKET Jan Rainczuk, Mirosław Puzio Sp. jawna
Mokrzeszów 45a, 58-160 Świebodzice, tel. 74 850 87 22
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Wizytówki gospodarcze uczestników konkursu

AGROLIGA 2011 na Dolnym Śląsku
            kategoria ROLNICY

Jolanta i Grzegorz Cierniejewscy 
mieszkańcy wsi Kolęda w gminie Milicz

Grzegorz Cierniejewski przejął gospodar-
stwo od rodziców, korzystając z premii dla 
młodego rolnika. Za te pieniądze kupił nowy 
ciągnik. Razem z żoną prowadzą gospodar-
stwo rolne o powierzchni 25 ha użytków 
rolnych, specjalizujące się w produkcji mle-
ka. Stado podstawowe liczy 20 krów mlecz-
nych o wydajności ok. 8 000 litrów na rok. 
W produkcji roślinnej, głównymi uprawami 
są kukurydza na kiszonkę, trwałe użytki zie-
lone, jęczmień i pszenica. Plony zbóż w go-
spodarstwie to 50 dt/ha. Pan Grzegorz po-
siada komplet maszyn rolniczych do uprawy 
roślin paszowych i silosy do przechowywania 
zbiorów. Bazę paszową stanowi kukurydza 
na kiszonkę, trwałe użytki zielone oraz zbo-
ża. Zboża wyprodukowane w gospodarstwie 
przeznacza się do sporządzania pasz treści-
wych dla bydła mlecznego. Rolnik przygo-
towuje się do kolejnej inwestycji z funduszy 
PROW 2007-2013 w ramach działania Mo-
dernizacja Gospodarstw Rolnych. Planuje 
zakup sprzętu rolniczego.

O tym jak Grzegorz Cierniejewski trak-
tuje swoje zwierzęta, może świadczyć wy-
powiedź, której udzielił TVP – mówił wtedy, 
że każda hodowana w jego oborze krowa ma 
inny charakter, że są krowy łagodne, nieufne, 
ta to milusińska, ta niecierpliwa, tamta rykol 
mały i że zastanawia się, czego one pragną 
i czego im trzeba w oborze.
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Jolanta i Janusz Dziekanowie 
z Wierzchowic w gminie Krośnice

Prowadzą gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 70 ha użytków rolnych. Specja-
lizują się w uprawach sadowniczych pro-
wadzonych na łącznej powierzchni 32 ha. 
Dodatkową formą aktywności gospodarczej 
jest prowadzenie sklepu spożywczego. 

W produkcji sadowniczej, dominują-
cym kierunkiem jest uprawa jabłoni. Na po-
wierzchni 20 ha uprawiane są odmiany Jo-
nagold, Delicius, Gala, Topaz, Idared, Elstar, 
Ligol oraz Szampion. Na powierzchni 4 ha 
uprawiane są wiśnie odmian Łutówka i Kel-
leriws, a na powierzchni 1 ha grusze odmian 
Konferencja, Komisówka i Dicolor. Owoce 
miękkie, czyli czarne porzeczki odmiany Tita-
nia są uprawiane na powierzchni 8 ha. 

Od 1996 roku gospodarstwo stosuje 
technologię integrowanej produkcji owo-
ców, prowadzoną pod nadzorem Instytutu 
Ogrodnictwa w Skierniewicach. Certyfikat 
tego Instytutu potwierdza wysoką jakość 
produkowanych owoców.

Plony uzyskiwane w gospodarstwie to 
25 t/ha jabłek deserowych, 10 t/ha gruszek, 
10 t/ha wiśni oraz 3 t/ha czarnych porze-
czek. Po zerwaniu, owoce są przechowywane 
w chłodni z kontrolowaną atmosferą typu 
ULO. Sprzedaż jest prowadzona bezpośrednio 
w gospodarstwie. Gospodarstwo zaopatruje 
również okoliczne małe sklepy i supermarke-
ty, a także sprzedaje swoje produkty na tar-
gowiskach i za pomocą handlu obwoźnego. 
Owoce są pakowane w skrzynki wielokrotne-
go użycia, kartony oraz opakowania siatkowe 
po 2-5 kg. W przechowalni zainstalowano 
linię sortowniczą do jabłek. Z części owoców 
produkowane soki owocowe bez dodat-
ku wody, cukru i konserwantów. Jabłkowy,  

jabłkowo-porzeczkowy i jabłkowo–wiśniowy 
sok jest sprzedawany w kartonowych opako-
waniach o pojemności 0,25 l, 0,75 l, 5 l. Sok jest 
produktem lokalnym opatrzonym znakiem 
Dolina Baryczy Poleca. 

Za dotychczasowe osiągnięcia, w 2005 ro- 
ku 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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Ryszard Furman
 z Grobli w gminie Chojnów

Prowadzi tradycyjne gospodarstwo rolne 
o łącznej powierzchni 198 ha użytków rol-
nych, z czego 91 ha stanowi jego własność. 
Na szczególną uwagę zasługują wyniki pro-
dukcyjne osiągane na glebach klasy od IV b 
do VI. Średnie plony głównych upraw wa-
hają się w granicach 50 dt/ha pszenicy ozi-
mej oraz 30 dt/ha rzepaku. W celu poprawy 
struktury glebowej, na polach wysiewane 
są poplony ścierniskowe. Na bardzo słabych 
glebach i stosując proekologiczne technolo-
gie produkcji, rolnik osiąga plony porówny-
walne do tych uzyskiwanych na bardzo do-
brych glebach.

Uzupełnieniem produkcji roślinnej jest 
chów trzody chlewnej. W gospodarstwie co 
roku jest hodowanych około 80 tuczników 
od 5 macior, w cyklu zamkniętym. 

Budynki gospodarcze w większości pa-
miętają czasy przedwojenne – wszystkie 
zostały wyremontowane. Otoczenie jest za-
dbane, a gospodarstwo już dwa razy wyróż-
niono w konkursie na najładniejszy ogródek 
przydomowy.

Ryszard Furman poświęca czas także 
na działalność społeczną, służy innym radą 
i pomocą. Jest doceniany przez lokalne śro-
dowisko i władze, czego wyrazem jest hono-
rowa odznaka Zasłużony dla rolnictwa.  
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Anna i Leszek Leśniakowie 
z Uniejowic w gminie Zagrodno

Od 1989 roku prowadzą gospodarstwo 
rolne o powierzchni 118 ha o profilu roślin-
nym. W produkcji dominują zboża i drzew-
ka ozdobne. Plony zbóż uzyskiwane w go-
spodarstwie przekraczają średnią gminną  
– pszenica ozima daje plon 60-75 dt/ha, 
a jęczmień ozimy 50-60 dt/ha. W gospodar-
stwie uprawiane są też buraki cukrowe, plo-
nujące średnio na poziomie 550 dt/ha oraz 
rzepak ozimy, dający plon 38 dt/ha. Na po-
wierzchni 5 ha prowadzona jest plantacja 
drzewek ozdobnych. Gospodarstwo posiada 
własne maszyny, zleca jedynie zbiór podsta-
wowych płodów rolnych.

W 2009 roku gospodarstwo zostało wy-
różnione w wojewódzkiej edycji konkursu 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, organizo-
wanego przez KRUS i PIP.

Obejście jest estetycznie i funkcjonal-
nie urządzone. Zabudowania gospodarcze 
są zadbane i w bardzo dobrym stanie tech-
nicznym. Ciągi komunikacyjne w całej za-
grodzie zostały zaplanowane w taki sposób, 
żeby zapewnić dostęp do wiat, magazynów 
i silosów zbożowych. Rolnik nie zapomniał 
również o urządzeniu w zagrodzie kącika  
rekreacyjno-wypoczynkowego.
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Ewa i Kazimierz Marcinkowscy 
z Wiewierza w gminie Wąsosz

Oboje z rolniczym wykształceniem, 
prowadzą tradycyjne gospodarstwo rol-
ne z produkcją roślinną i zwierzęcą, o po-
wierzchni 430 ha użytków rolnych, w tym 
300 ha GO i 110 ha UZ. Gospodarstwo spe-
cjalizuje się w hodowli bydła mięsnego rasy 
Limousine. Stosuje ekstensywny system ży-
wienia oparty na sianie, kiszonych wysłod-
kach, słomie i pastwisku.

W produkcji roślinnej dominuje upra-
wa pszenicy ozimej, rzepaku oraz buraków 
cukrowych. Uzyskiwane plony podstawo-
wych roślin uprawnych przekraczają śred-
nią gminną. Chlubą gospodarstwa jest stado 
bydła, które liczy 135 krów matek (42 jałów-
ki powyżej roku, 39 byczków na opas i grupa  
73 cieląt). Rolnicy, co roku sprzedają 50 opa-
sów w wadze 450 kg i eksportują 35 cieląt. 
Przyrosty dzienne młodego bydła wynoszą 
od 800-900 g.

Gospodarstwo jest wyposażone w kom-
plet maszyn i narzędzi rolniczych do uprawy, 
zbioru oraz przechowywania uprawianych 
roślin. W 2009 roku gospodarstwo zwycięży-
ło w konkursie organizowanym przez czaso-
pismo Chów bydła w kategorii – Ferma bydła 

mięsnego. Rolnik został odznaczony honoro-
wą odznaką Zasłużony dla rolnictwa.
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Jolanta i Wojciech Skowrońscy 
z Sułowa w powiecie milickim

Trzypokoleniowa tradycja ogrodnicza 
sięga 1954 roku, kiedy dziadek a później 
ojciec Wojciecha Skowrońskiego hodował 
w inspektach warzywa i kwiaty - chryzante-
my, kalie, filodendrony, gerbery, fiołki, an-
turium itd. Do 1995 roku w gospodarstwie 
uprawiane były pomidory gruntowe. Pań-
stwo Skowrońscy mają wyższe wykształcenie 
i prowadzą gospodarstwo rolne o powierzch-
ni 5,70 ha użytków rolnych, specjalizujące 
się w produkcji pomidorów szklarniowych. 
Na około 18 000 m2 pod szkłem uprawiane 
są pomidory i w niewielkiej ilości ogórki. 

W 2000 roku wybudowali pierwszą dużą 
szklarnię, rok później następną. Technolo-
gia produkcji opiera się na podłożu z wełny 
mineralnej. Szklarnie ogrzewa się miałem 
węglowym lub olejem opałowym. Sezon 
ogrodniczy zaczyna się w kwietniu a kończy 
w listopadzie. Uzyskiwane w gospodarstwie 
plony pomidorów to 45 kg z powierzchni 
1 metra kwadratowego. Od 2005 roku go-
spodarstwo produkuje pomidory i ogórki.  
Początkowo trafiały na rynek krajowy, teraz 
także na rynek UE. Pomidory są uprawiane  
w szklarniach, w oparciu o metody Integro-
wanej Produkcji – np. do zapylania wykorzy-
stuje się trzmiele.

W 2009 roku gospodarstw zostało zmo-
dernizowane za pomocą środków PROW 
2007-2013. Za te pieniądze kupiono kurtyny 
energooszczędne, instalację rozprowadzają-
cą i dozującą CO2, system kontroli fertygacji 
WCM, wózki elektryczne do prac pielęgna-
cyjnych oraz robota do oprysków.

W 2002 roku gospodarstwo zostało no-
minowane do finału krajowego konkursu 
Rolnik Farmer Roku. Gospodarstwo otrzyma-

ło certyfikat potwierdzający prawo do posłu-
giwania się znakiem Dolina Baryczy poleca 
w sprzedaży i promocji swoich produktów.
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Iwona i Bogumił Wieszewscy 
ze Stawisk w powiecie świdnickim

Razem z rodzicami prowadzą gospodar-
stwo o powierzchni 126 ha użytków rolnych, 
specjalizujące się w produkcji roślinnej. 
W uprawach dominuje pszenica, jęczmień, 
rzepak oraz buraki cukrowe. Plony uzyskiwa-
ne w gospodarstwie są wyższe od średnich  
w gminie i wynoszą dla pszenicy – 70 dt/ha, 
jęczmienia browarnego – 60 dt/ha, rzepaku 
40 dt/ha oraz buraków cukrowych – 600 dt/
ha.

Gospodarstwo korzystało ze środków 
PROW 2007-2013 w ramach działania Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych. Pieniądze 
zostały przeznaczone na kupno nowego 
opryskiwacza polowego, pługu obrotowego, 
agregatu uprawowo-siewnego oraz pod-
orywkowego i wałów uprawowych. 

Rolnicy brali udział w konkursie Bez-
pieczne Gospodarstwo Rolne, organizowa-
nym przez KRUS i PIP – w 2009 roku zajęli 
pierwsze miejsce w powiecie oraz drugie 
w województwie.

Gospodarstwo posiada własną stronę 
internetową http://skowronski.prv.pl/, któ-
ra pomaga w utrzymywaniu bezpośrednich 
kontaktów handlowych z klientami. 
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Firma Elektro-Tech  
Kotorowski, Gawlik, Staśkowiak 
Spółka jawna 
z Dzierżoniowa w powiecie świdnickim

Firma Elektro-Tech powstała w 1998 
roku i działa w branży oczyszczalnie ścieków, 
prostowniki, galwanotechnika. Na począt-
ku funkcjonowała jako spółka cywilna Wa-
cława Krotowskiego i Wojciecha Gawlika,  
a w grudniu 2003 roku przekształciła się 
w spółkę jawną. Cztery lata później połączyła 
się z firmą Pro-Comt, należącą do Grzegorza 
Staśkowiaka i od tego momentu funkcjonuje 
na rynku pod obecną nazwą.

Spółka współpracuje z galwanizernia-
mi z Polski, Rosji, Białorusi, Litwy, Niemiec 
i Czech. Rozpoczynała działalność od napraw 
i remontów prostowników. Dziś jest najwięk-
szym polskim producentem prostowników 
galwanicznych. Produkuje również urządze-
nia do barwienia aluminium, zasilacze labo-
ratoryjne i prostowniki do ładowania baterii. 
Od 2006 roku zajmuje się automatyzacją pro-
cesów galwanicznych i oczyszczalni ścieków 
pogalwanicznych. Projektuje i wykonuje in-
stalacje elektryczne, zasilające i sterujące dla 
nowo wybudowanych i modernizowanych 
galwanizerni.

Projekty są dostosowywane do specy-
ficznych wymagań technologicznych proce-
sów produkcyjnych klientów.

Oferta polega na kompleksowym zarzą-
dzaniu projektami i składa się z doradztwa 
na etapie planowania, opracowaniu opro-
gramowania, wykonaniu instalacji elektrycz-
nych zasilających i sterujących, rozruchu 
energetycznym oraz sporządzeniu dokumen-
tacji powykonawczej inwestycji.

        kategoria Firmy

W firmie Elektro-Tech wykonuje się 
remonty i modernizacje prostowników 
galwanicznych stosowanych w krajowych 
i zagranicznych galwanizerniach. Spółka 
dynamicznie się rozwija, podnosi jakość 
i poszerza zakres oferowanych usług. Przy-
kładem jest uruchomienie sklepów elek-
trycznego oraz ogrodniczego, specjalizują-
cego się w sprzedaży drewna kominkowego 
i mebli ogrodowych. Kontakty handlowe 
ułatwia strona internetowa www.elektro-
-tech.com.pl. Od lutego 2009 roku firma 
wydaje biuletyn informacyjny, w którym 
prezentowane są rozwiązania techniczne 
wprowadzane na rynek w branży automa-
tyki przemysłowej.
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PPHU Rydełko,  
Czesław Rydełkiewicz
z Goli Górowskiej  
w powiecie górowskim 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlo-
wo Usługowe Rydełko to rodzinna firma 
prowadzona przez Czesława, Mieczysławę 
i Roberta Rydełkiewiczów. Została założona 
w 1979 roku, po podjęciu decyzji o kupnie  
5 ha w Goli Górowskiej i osiedleniu się w tej 
miejscowości na stałe. Na terenie posesji, 
w 1989 roku został wybudowany pierwszy 
budynek produkcyjno-magazynowy. Dziś 
firma prowadzi handel detaliczny i hurtowy. 
W jej strukturze znajduje się zakład pro-
dukcyjny, hurtowni artykułów spożywczych 
w Rawiczu, zakład drzewny oraz dwa sklepy 
Chata Polska w Górze i Czerninie. Zakład zaj-
muje się produkcją wyrobów chemicznych, 
takich jak podpałki do grilla i kominka, roz-
cieńczalniki, zmywacze do paznokci i spiry-
tus salicylowy, a dla przemysłu spożywczego 
miody naturalne i sztuczne oraz zaprawy 
smakowe do napojów. 

Zaczynali od produkcji cukierków kró-
wek i syropu naturalnego, w pomieszczeniu 
o powierzchni ok. 120 m2. Dziś działalność 
produkcyjna prowadzona jest na łącznej po-
wierzchni wynoszącej 3 700 m2. W przedsię-
biorstwie pracuje 60 osób. 

W Zakładzie Drzewnym w Wąsoszu pro-
dukowane są wyroby tartaczne, takie jak 
stolarka budowlana, deski oraz fryzy parkie-
towe mozaikowe. Posiada stronę interneto-
wą http://oferta.rydelko.pl/, która pozwala 
na utrzymywanie bezpośrednich kontaktów 
handlowych z klientami. W przygotowaniu 
jest funkcja e-sklepu. 

W 2011 roku  przedsiębiorstwo otrzy-
mało certyfikat Dobre bo Polskie, za miód 

naturalny. Przez trzy lata (2006, 2007, 2010) 
zapraszano je do grona Gazel Biznesu, czyli 
najdynamiczniej rozwijających się firm. 
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Firma Pro-Market Jan Rainczuk 
i Mirosław Puzio Spółka jawna 
z Mokrzeszowa w powiecie świdnickim 

Powstała w 1991 roku na bazie Zakładu 
Usługowo-Wytwórczego z obróbką metalu. 
Działa na terenie województwa dolnoślą-
skiego i zajmuje się zaopatrzeniem rolnictwa 
w artykuły do produkcji rolnej, czyli w paszę, 
kwalifikowany materiał siewny roślin upraw-
nych, maszyny rolnicze i części zamienne 
do maszyn. Pro-Market zaopatrują w środki 
do produkcji firmy takie, jak Provimi Polska 
oraz LNB. Dodatkowo  współpracuje  ona 
z wieloma mniejszymi punktami, sprzedają-
cymi pasze, maszyny i nasiona. Przedsiębior-
ca oferuje rolnikom towar dobrej jakości, 
pochodzących ze sprawdzonych firm. Wła-
ściciel posiada stałych dostawców materiału 
nasiennego, wszystkie oferowane nasiona 
warzyw i kwiatów są materiałem kwalifiko-
wanym. 

Atutem przedsiębiorstwa jest dobra  
lokalizacja i łatwość dojazdu.
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Wyniki konkursu AGROLIGA 2011 na Dolnym Śląsku
Tytuł Mistrza Wojewódzkiego AGROLIGI 2011 zdobyli:

w kategorii ROLNICY 
Jolanta i Janusz Dziekanowie z Wierzchowic w gminie Krośnice w powiecie milickim 

w kategorii FIRMY 
PPHU Rydełko, Czesław Rydełkiewicz z Goli Górowskiej w powiecie górowskim 

Tytuł Wicemistrza Wojewódzkiego AGROLIGI 2011 zdobyli:

w kategorii ROLNICY 
Anna i Leszek Leśniakowie z Uniejowic w gminie Zagrodno w powiecie złotoryjskim 

w kategorii FIRMY 
Pro-Market Jan Rainczuk, Mirosław Puzio Sp. Jawna z Mokrzeszowa w gminie Świdnica 

Mistrzowie Wojewódzcy AGROLIGI z lat 2006-2010

Kategoria Rolnicy Kategoria Firmy

AGROLIGA 2006
Zenon Kotowicz 
Dłużec powiat Lwówek Śląski

Przedsiębiorstwo Niro spółka z o.o. 
z Głogowa
właściciel Jacek Nikonowicz

AGROLIGA 2007
Lucyna i Stanisław Mroczek
Lutomia Dolna powiat świdnicki

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

AGROLIGA 2008
Weronika i Tadeusz Gajur
Gierałtowiec gmina Złotoryja

–

AGROLIGA 2009
Małgorzata i Henryk Fita
Kędzie, gm. Żmigród, powiat trzebnicki

Agrohandel s. j. Anna i Ireneusz Plecety
z Legnicy

AGROLIGA 2010
Elżbieta i Tadeusz Rotkiewicz 
Tarpno oraz Włodków Dolny 
powiat górowski

Firma Dora 
ze Sławęcic w powiecie górowskim
prezes Tadeusz Podgórski
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Dolnośląscy laureaci AgroLigi zostawali finalistami krajowej edycji konkursu. Tytuł Wice-
mistrza Krajowego w Konkursie AgroLiga 2008, w kategorii Rolnicy zdobyli Weronika i Tade-
usz Gajurowie z Gierałtowca w gminie Złotoryja. Rok później tytuł Wicemistrza Krajowego 
w tej samej kategorii otrzymali Małgorzata i Henryk Fitowie z miejscowości Kędzie w gminie 
Żmigród. Ten sam tytuł w kolejnej edycji – AgroLiga 2010 uzyskali Elżbieta i Tadeusz Rotkie-
wiczowie z Góry.
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