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Szanowni Państwo,

W katalogu, który Państwo przeglądają prezento-
wane są wyniki konkursu wojewódzkiego AgroLiga 
2013. W  konkursie tym wyróżniamy dwie kategorie. 
Pierwsza to Rolnicy, czyli  osoby które prowadzą go-
spodarstwa rolne samodzielnie lub z  rodziną. Osiąga-
ne przez nich plony i  wydajność produkcji zwierzęcej 
przekracza średnią krajową. Natomiast druga kategoria 
to Firmy. Zalicza się do nich przedsiębiorców działają-
cych na rynku regionalnym, czyli na terenie wojewódz-
twa dolnośląskiego, zajmujących się przetwórstwem, 

świadczeniem usług rolnych czy handlem środkami produkcji dla rolnictwa. Do tej kategorii 
zaliczyć można także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne. 

W tym roku do konkursu przystąpiło 13 kandydatów – 10 rolników oraz 3 firmy. Konkurs 
AgroLiga 2013 ma za zadanie wyłonić mistrza i wicemistrza województwa dolnośląskiego 
w obu kategoriach. Jego głównym celem jest promocja obszarów wiejskich oraz regionu. 
Organizatorami wojewódzkiego konkursu są Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z katalogiem. Wszyscy laureaci są dumą Dolnego 
Śląska.

Z poważaniem

Włodzimierz Chlebosz 
Członek Zarządu  

Województwa Dolnośląskiego
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Organizowanie kursów przyczyniających się do  upowszechniania osiągnięć rolników  
i przedsiębiorców, jako liderów rozwoju lokalnego, należy do zadań Dolnośląskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. 

Upowszechnianie osiągnięć rolników i  przedsiębiorców, którzy jako liderzy rozwoju 
lokalnego naszego regionu są dobrym przykładem dla środowiska wiejskiego, to jedna  
z najskuteczniejszych metod promowania rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska. 

Celem konkursu AgroLiga jest wyłonienie mistrza i wicemistrza wojewódzkiego w ka-
tegoriach rolnicy i  firmy z  terenu województwa dolnośląskiego. Mistrzowie reprezentują 
Dolny Śląsk w krajowej edycji AgroLigi. 

Konkurs jest realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na lata 2012-2013 dla województwa dolnośląskiego. Jego zadaniem jest promocja rozwo-
ju obszarów wiejskich i  naszego regionu poprzez upowszechnianie osiągnięć rolników 
i  przedsiębiorców – liderów rozwoju lokalnego, mających wpływ na  zwiększenie konku-
rencyjności dolnośląskiego rolnictwa. Organizatorem konkursu wojewódzkiego jest Dolno-
śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i Urząd Marszałkowski Województwa 
dolnośląskiego (Sekretariat Regionalny Krajowej sieci Obszarów Wiejskich). 

Konkurs ma dwa etapy – wojewódzki i  krajowy. Krajowy konkurs jest organizowany 
przez Stowarzyszenie AgroBiznesKlub wraz z Redakcją Audycji Rolnych Programu 1 TVP 
S.A.  Tradycyjny patronat pełni Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR i Prezes ARR. 

W wojewózkim konkursie biorą udział udział rolnicy z  województwa dolnośląskiego 
oraz firmy zajmujące się przetwórstwem lub świadczące usługi na rzecz rolnictwa. W tego-
rocznej edycji AgroLigi uczestniczyło 10 rolników i 3 firmy.

Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 2013 w kategoriach:  
Rolnicy i Firmy.

Krajowy finał XXI edycji konkursu AgroLiga 2013 odbędzie się w II kwartale 2014 roku.

KATALOG PODSUMOWUJACY WOJEWÓDZKI KONKURS

AGROLIGA 2013



5

Wyciąg z regulaminu konkursu 
AGROLIGA 2013

Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2013 
w  kategoriach: Rolnicy i  Firmy z  terenu województwa dolnośląskiego, którzy będą je re-
prezentowali 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 upo-
wszechnianie osiągnięć rolników i przedsiębiorców, jako liderów rozwoju lokalnego, mają-
cych wpływ na zwiększenie konkurencyjności dolnośląskiego rolnictwa.

Do rywalizacji nie mogli przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich edycji oraz Mistrzowie 
Wojewódzcy AGROLIGI z lat 2008–2012.

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

 S do kategorii Rolnicy 
zalicza się osoby prowadzące gospodarstwo rolne samodzielnie lub wraz z rodziną. Kandy-
daci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej 
krajowej. 

W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świad-
czenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.) pod warunkiem, 
że dochody uzyskiwane z tej działalności nie przewyższają dochodów z podstawowej działal-
ności rolniczej. W gronie 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. 

 S do kategorii Firmy 
zalicza się wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym, czyli na terenie wo-
jewództwa dolnośląskiego i ościennych, zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, 
świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, produk-
cją maszyn, pasz itp. Do tej kategorii zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa 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 zostaną zgłoszeni przez DODR we  Wrocławiu do  drugiego  
etapu konkursu, jako nominaci do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2013.



6

 S kategoria ROLNICY

1.	 Krzysztof	Białecki	
	 Piskorzów,	gm.	Pieszyce,	powiat	dzierżoniowski
	 –	produkcja	roślinna

2.	 Józefa	Białka	Gold	
	 Radłowice,	gm.	Domaniów,	powiat	oławski
	 –	uprawa	owoców	miękkich	i	produkcja	roślinna

3.	 Anna	i	Piotr	Gwizdała	
	 Kosiska,	gm.	Wądroże	Wielkie,	powiat	jaworski,	
	 –	produkcja	roślinna

4.	 Sylwia	i	Krzysztof	Kadłubowscy	
	 Ratowice,	gm.	Czernica,	powiat	wrocławski	
	 –	produkcja	roślinna

5.	 Halina	i	Zbigniew	Kądziołka	
	 Krajów,	gm.	Krotoszyce,	powiat	legnicki,	
	 –	produkcja	roślinna

6.	 Maria	i	Michał	Kowal
	 Stryjno,	gm.	Wińsko,	powiat	wołowski
	 –	produkcja	roślinna

7.	 Bożena	i	Tadeusz	Kozłowscy
	 Lubiel,	gm.	Wąsosz,	powiat	górowski
	 –	produkcja	roślinna

8.	 Wioletta	i	Paweł	Piwko	
	 Miłowice,	gm.	Dziadowa	Kłoda,	powiat	oleśnicki
	 –	produkcja	roślinna

UCZESTNICY KONKURSU
AGROLIGA 2013
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9.	 Renata	i	Marek	Pomykała	
	 Wioska,	gm.	Syców,	powiat	oleśnicki
	 –	produkcja	trzody	chlewnej	w	cyklu	zamkniętym

10.	 Halina	i	Jan	Smorawscy	
	 Zawada,	gm.	Syców,	powiat	oleśnicki
	 –	produkcja	zbóż	nasiennych	i	ziemniaków	na	chipsy

 S kategoria FIRMY

1.	 Pieczarkarnia	Jan	Pabierowski
	 Góra,	ul.	Witosa	5,	powiat	górowski
	 właściciel	–	Jan	Pabierowski
	 –		produkcja	pieczarek

2.	 Carota	Sp.	z	o.o.
	 Przyłęk,	ul.	Przemysłowa	4,	powiat	ząbkowicki
	 właściciel	–	grupa	producencka
	 –		przechowalnia	i	przetwórnia	warzyw

3.	 Firma	Nasienna	Krzysztof	Grzesiak
	 Iwiny,	ul.	Kościuszki	2A,	gm.	Siechnice,	powiat	wrocławski
	 właściciel	–	Krzysztof	Grzesiak
	 –	konfekcjonowanie	i	sprzedaż	nasion	roślin	ogrodniczych
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Krzysztof Białecki z Piskorzowa 
w gminie Pieszyce,  
powiat dzierżoniowski

Prowadzi samodzielnie gospodar-
stwo rolne od 1990 roku. W  tym czasie 
powierzchnia gospodarstwa powiększyła 
się z 14 do 200 ha użytków rolnych. Rolnik 
uprawia głównie zboża, rzepak i buraki cu-
krowe. Uzyskiwane w  gospodarstwie plo-
ny znacznie przekraczają średnią gminną 
i wynoszą dla pszenicy ozimej 60-70 dt/ha, 
rzepaku ozimego 35-40 dt/ha oraz buraków 
cukrowych 550-600 dt/ha. Rolnik stosuje 
najnowsze odmiany i technologie produkcji 
rolniczej. Gospodarstwo jest wyposażone 
w  komplet maszyn rolniczych do  uprawy 
i  zbioru roślin. Cały park maszynowy jest 
przechowywany pod zadaszeniem (wiaty 
i  garaże). Właściciel gospodarstwa wielo-
krotnie korzystał z  kredytów inwestycyj-
nych z ARiMR na zakup ziemi i sprzętu oraz 
z  funduszy pomocowych na  modernizację 
gospodarstwa. 

W tym roku Krzysztof Białecki zareje-
strował dodatkową działalność gospodar-
czą w zakresie handlu i usług sprzętem rol-
niczym. Gospodarstwo w ostatnich dwóch 
latach uczestniczyło w konkursie Bezpiecz-
ne Gospodarstwo Rolne organizowanym 
przez KRUS i PIP. W ubiegłym roku zostało 
wyróżnione w  tym konkursie. Krzysztof 
Białecki od lat współpracuje z  Dolnoślą-
skim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. 

Gospodarstwo położone w  Piskorzo-
wie w gminie Pieszyce wyróżnia się na tle 
innych gospodarstw z terenu gminy, a tak-

że powiatu dzierżoniowskiego pod wzglę-
dem estetyki obiektów i  zabudowań go-
spodarczych. 

Rolnik dba o  otoczenie gospodarstwa, 
teren wokół zabudowań jest obsadzony 
roślinnością ozdobną, a drogi wewnętrzne 
utwardzone, co ułatwia utrzymanie porząd-
ku. Maszyny wykorzystywane w gospodar-
stwie po wykonaniu prac polowych są myte 
i  czyszczone. Gospodarstwo dobrze radzi 
sobie na rynku.

UCZESTNICY KONKURSU 
AGROLIGA 2013 NA DOLNYM ŚLĄSKU 

kategoria ROLNICY



Józefa i Hubert Białka Gold  
z Radłowic w gminie Domaniów, 
powiat oławski

Gospodarstwo Rolne Józefa Białka Gold 
jest gospodarstwem rodzinnym. Leży w miej-
scowości Radłowice w  gminie Domaniów. 
Zostało założone w 1998 roku. Od tego czasu 
jego areał był stale powiększany. Dziś jest to 
275 ha własnych gruntów. 

Początkiem produkcji  była uprawa owo-
ców miękkich, przede wszystkim truskawek 
deserowych. Wraz z  powiększaniem areału 
rosła także różnorodność nasadzeń. Dziś 
w  gospodarstwie uprawiane są truskawki 
deserowe, maliny, agrest oraz czerwone i czar-
ne porzeczki. Gospodarstwo specjalizuje się 
również w produkcji śliwek, brzoskwiń, jabłek 
i  gruszek. Produkcję sadowniczą uzupełnia-
ją tradycyjne uprawy – dominuje pszenica 
i kukurydza, która jest dosuszana we własnej 
suszarni. Zastosowanie wczesnych i późnych 
odmian pozwala na  uzyskiwanie lepszych 
wyników produkcyjnych poprzez wydłuże-
nie okresu owocowania i  rozłożenia zbiorów 
w czasie. 

Owoce są sprzedawane nie tylko na rynku 
krajowym, ale i w Niemczech. Można je kupić 
także bezpośrednio w gospodarstwie. Jakość 
owoców potwierdza Certyfikat Jakości Pro-
dukcji GLOBAL GAP (Good Agricultural Prac-
tice), który jest niezależnym, dobrowolnym 
systemem bezpieczeństwa żywności oraz 
jednolitego standardu dla Dobrej Praktyki 
Rolniczej. Jednym z głównych celów standar-
du jest ograniczenie do minimum stosowania 
nawozów i środków ochrony, aby ograniczyć 
niekorzystny wpływ rolnictwa na środowisko. 

Gospodarstwo posiada budynki, bu-
dowle oraz maszyny i  urządzenia rolnicze 
niezbędne do prowadzonej produkcji rolni-
czej. Dzięki magazynom produkty są prze-
chowywane bez straty jakości. Wszystkie  

te działania umożliwiają stabilność produk-
cyjną i ekonomiczną. 

Gospodarstwo zatrudnia około 70 pra- 
cowników sezonowych – mieszkańców po-
bliskich miejscowości oraz obywateli Ukrainy. 
Gospodarze dbają o ład i estetykę, co zostało 
docenione w 2012 roku w konkursie Bezpiecz-
ne Gospodarstwo Rolne w  postaci I  miejsca 
w  kategorii gospodarstw indywidualnych 
w województwie dolnośląskim. W konkursie 
krajowym gospodarstwo otrzymało nagrodę 
specjalną za wzorową organizację z uwzględ-
nieniem wewnętrznych ciągów komunika-
cyjnych, umożliwiających bezpieczne poru-
szanie się po gospodarstwie oraz bezpieczne 
stosowanie środków ochrony roślin. 

Elementy dekoracyjne nawiązują 
do wiejskich tradycji, jak choćby stare sprzę-
ty rolnicze. Gospodarstwo jest największym 
producentem owoców miękkich na  lokal-
nym rynku. Dzięki zróżnicowaniu produkcji 
ma płynność finansową i może przeznaczać 
własne środki na  modernizację. Gospodar-
stwo inwestuje w przechowalnictwo.
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Anna i Piotr Gwizdała 
z Kosisk w gminie Wądroże 
Wielkie, powiat jaworski

Prowadzą rodzinne gospodarstwo rol-
ne ukierunkowane na  produkcję roślinną, 
które przejęli od rodziców w  2000 roku. 
Głównymi uprawami są rzepak, pszenica 
ozima oraz kukurydza. Średnie uzyskiwa-
ne plony wynoszą – dla rzepaku 40 dt/ha, 
pszenicy 70 dt/ha i kukurydzy 120 dt/ha.  

Dziś rolnicza działalność produkcyjna 
jest prowadzona na  powierzchni 100 ha 
UR, z czego ponad 50 ha stanowią grunty 
własne (głównie gleby klasy IVa). 

Korzystając z funduszy z UE w ramach 
działania Modernizacja gospodarstw rol-
nych Państwo Gwizdałowie unowocześni-
li zaplecze produkcyjne. Gospodarstwo 
jest w  pełni zmechanizowane i  wyposa-
żone w  maszyny oraz narzędzia rolnicze. 
Wszystkie maszyny rolnicze są przechowy-
wane pod zadaszeniem. Na terenie zagro-
dy panuje ład i  porządek. Gospodarstwo  
Państwa Gwizdałów jest prowadzone 
zgodnie z zasadami rolnictwa konwencjo-
nalnego. Otoczenie gospodarstwa jest czy-
ste i funkcjonalnie urządzone. 
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Sylwia i Krzysztof Kadłubowscy 
z Ratowic w gminie Czernica, 
powiat wrocławski

Gospodarstwo rolne Państwa Kadłu-
bowskich specjalizuje się w  produkcji ro-
ślinnej, głównie w  uprawie zbóż, rzepaku 
i kukurydzy. W prowadzeniu gospodarstwa 
młodym rolnikom pomagają rodzice (od 
których przejęli ziemię i  sprzęt rolniczy 
w 2001 roku). Rozwijają gospodarstwo sys-
tematycznie powiększając powierzchnię 
gruntów własnych i  dzierżawionych. Dziś 
powierzchnia gospodarstwa wynosi 103 ha. 
Inwestują również w  maszyny i  narzędzia 
rolnicze. Zakończyli budowę magazynów 
płodów rolnych i pomieszczeń do przecho-

wywania sprzętu rolniczego. Większość in-
westycji w gospodarstwie jest finansowana 
ze środków własnych. 

Średnie plony uzyskiwane z  ostatnich  
3 latach przewyższały średnią krajową i wyno-
siły dla pszenicy 65 dt/ha, kukurydzy 85 dt/ha,  
rzepaku 41 dt/ha oraz żyta 40 dt/ha. 

Urządzenie terenu wokół domu i zabu-
dowań gospodarczych zasługuje na  uzna-
nie. Urządzono między innymi miejsce do 
wypoczynku wyposażone w murowany 
piec chlebowy i rożen. Gospodarstwo osią-
ga dobre wyniki produkcyjne i  finansowe 
i  posiada płynność finansową. Współ-
pracuje z  Powiatowym Zespołem Dorad-
ców we  Wrocławiu w  zakresie wdrażania  
rachunkowości rolnej w systemie FADN.
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Halina i Zbigniew Kądziołkowie 
z Krajkowa w gminie Krotoszyce, 
powiat legnicki

Państwo Kądziołkowie prowadzą go-
spodarstwo rolne od 1981 roku, na  are-
ale 11 ha przejętym po  rodzicach Pana 
Zbigniewa. Od tego czasu powierzchnia 
gospodarstwa wzrosła do  230 ha wła-
snosnych gruntów oraz 45 ha dzierżawy. 
Podstawowym kierunkiem jest produkcja 
roślinna. W gospodarstwie uprawiana jest 
pszenica, rzepak i  kukurydza. Uzyskane 
w  ostatnich dwóch latach plony wyniosły 
– dla pszenicy 78 dt/ha, rzepaku 42 dt/ha  
oraz kukurydzy (do 14% wilgotności)  
110 dt/ha. 

W 2012 roku rolnicy wybudowali nową 
bazę dla maszyn rolniczych. Gospodarstwo 
jest wyposażone w zestaw maszyn i narzę-
dzi rolniczych – 6 ciągników o różnej mocy, 
kombajn zbożowy, opryskiwacz samobież-
ny, agregat uprawowo-siewny oraz inny 
drobny sprzęt rolniczy. Gospodarze posia-
dają również w suszarnię do ziarna. 

W kwietniu tego roku gospodarstwo 
Państwa Kądziołków przystąpiło do  grupy 
producenckiej (produkcja roślinna). Gru-
pa buduje bazę magazynowo-suszarniczą 
do przechowywania 2 450 ton ziarna. Pro-
ces suszenia będzie się odbywać w oparciu 
o gaz ziemny. 



13

Maria i Michał Kowalowie  
ze Stryjna w gminie Wińsko, 
powiat wołowski

Gospodarstwo zostało utworzone od 
podstaw w latach siedemdziesiątych ubie-
głego wieku i  ciągle jest rozbudowywane. 
Państwo Kowalowie prowadzą gospo-
darstwo o  powierzchni 348,6 ha, z  czego  
178,4 ha jest ich własnością. 

Najpierw rolnicy produkowali trzodę 
chlewną. Za  wybudowaną chlewnię zo-
stali nagrodzeni w  konkursie na  najlepszy 
budynek inwentarski Złota Wiecha ’88. 
Po  kilku latach Państwo Kowalowie zrezy-
gnowali z produkcji trzody chlewnej i prze-
stawili gospodarstwo na  produkcję roślin-

ną. Obecnie uprawiają kukurydzę, zboża, 
głównie pszenicę i  pszenżyto oraz rzepak. 
W  2012 roku zebrali plony w  wysokości  
40 dt/ha pszenicy, 42 dt/ha pszenżyta 
oraz 36 dt/ha jęczmienia jarego wsianego 
po  przeoraniu wymarzniętego rzepaku. 
W tym roku obsiali rzepakiem 30 ha. 

Rolnicy powiększają i  unowocześnia-
ją gospodarstwo korzystając z  unijnych 
funduszy. We  wszystkich działaniach do-
tyczących inwestycji w  gospodarstwie, 
bierze udział syn właścicieli Jarosław, który 
w przyszłości przejmie je od rodziców. Go-
spodarstwo dysponuje własnymi środkami 
finansowymi na  realizację inwestycji, bez 
zagrożenia jego płynności finansowej. 
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Bożena i Tadeusz Kozłowscy 
z Lubiela w gminie Wąsosz, 
powiat górowski

Pan Tadeusz objął gospodarstwo 
po  rodzicach w  1980 roku. Miało wtedy 
powierzchnię 57 ha, w tym 3 ha stanowiły 
użytki zielone. Dziś, po  wydzierżawieniu 
dodatkowych 50 ha, produkcja roślinna 
jest prowadzona na  powierzchni 107 ha. 
Pomimo stosunkowo niskiego współczyn-
nika bonitacji gleb, wynoszącego 0,57, 
w gospodarstwie uzyskiwane są dobre wy-
niki produkcyjne. 

Największą powierzchnię upraw zaj-
mują zboża ozime. Pszenica jest uprawiana 
na pow. 30 ha i plonuje na poziomie 60 dt/ha,  
pszenżyto jest uprawiane na  powierzchni 
30 ha i plonuje na poziomie 60 dt/ha, z kolei 

żyto na powierzchni 20 ha plonuje na po-
ziomie 40 dt/ha. Oprócz zbóż, w gospodar-
stwie uprawiany jest rzepak (20 ha) plonu-
jący na poziomie 40 dt/ha, a na powierzchni  
4 ha buraki cukrowe plonujące średnio 
na poziomie 500 dt/ha. 

Rolnicy posiadają zestaw maszyn rol-
niczych i  narzędzi uprawowych potrzeb-
nych do  agrotechniki uprawianych roślin. 
Gospodarstwo jest wyposażone również 
w przyczepy przystosowane do transportu 
zboża i silosy BIN o pojemności 250 ton oraz 
magazyny zbożowe. W obejściu i w maga-
zynach, pod wiatami i  w garażach panuje 
porządek. Rolnicy unowowcześniają swo-
je gospodarstwo korzystając ze środków 
pomocowych UE. W  ubiegłym roku zajęli 
drugie miejsce w  wojewódzkim konkursie 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
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Wioletta i Paweł Piwkowie 
z Miłowic w gminie Dziadowa 
Kłoda, powiat oleśnicki

Wioletta i  Paweł Piwkowie prowadzą 
gospodarstwo rolne o  powierzchni 62 ha, 
w  tym 12 ha to grunty dzierżawione. Go-
spodarstwo jest ukierunkowane na uprawę 
roślin towarowych oraz produkcję młode-
go bydła rzeźnego. Wiodącymi uprawami 
w  płodozmianie są pszenica ozima, rzepak 
ozimy oraz buraki cukrowe. Z upraw tych rol-
nicy przeciętnie uzyskują plony na poziomie 
60 dt/ha dla pszenicy, 36 dt/ha dla rzepaku 
oraz 650 dt/ha dla buraków cukrowych. 

Opas bydła jest prowadzony w oparciu 
o  cielęta z  zakupu. Zwierzęta są karmione 
przede wszystkim paszami wyprodukowa-
nymi w  gospodarstwie. Osiągane wyniki 

produkcyjne w  produkcji roślinnej i  zwie-
rzęcej są wyższe od średniej krajowej. Obej-
ście oraz całe otoczenie gospodarstwa jest 
estetycznie urządzone i zadbane. 
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Renata i Marek Pomykałowie 
z Wioski w gminie Syców, 
powiat oleśnicki

Państwo Pomykałowie prowadzą go-
spodarstwo rolne o  powierzchni 110 ha. 
Gospodarstwo specjalizuje się w  produk-
cji tuczników w  cyklu zamkniętym. Stado 
podstawowe liczy średnio 80 macior, od 
których odchowywanych jest ok. 1300 
tuczników w  wadze 110 kg. Tucz pro-
wadzony jest w  chlewni o  powierzchni 
ok. 1000 m2. Zwierzęta są utrzymywane 
na  rusztach w  systemie porodówka – od-
chowalnia – tuczarnia. Zadawanie pasz 
jest w pełni zmechanizowane. Zwierzęta są 
karmione głównie paszami wyprodukowa-
nymi w gospodarstwie. 

Podstawowe uprawy polowe to zboża 
– pszenica ozima plonująca na  poziomie 
40 dt/ha, jęczmień jary – 40 dt/ha oraz 
żyto na poziomie 31 dt/ha. Ważną pozycję 
w  zmianowaniu stanowi również kukury-
dza, która plonuje na  poziomie 100 dt/ha 
ziarna. Pomimo słabych klas ziem (głównie 
V kl.), rolnicy uzyskują dobre plony. 

Gospodarstwo jest wyposażone w park 
maszynowy niezbędny do  obsługi całego 
procesu agrotechnicznego uprawianych 
roślin. Świadczy także usługi rolnicze. Rol-
nicy skorzystali z  możliwości modernizacji 
gospodarstwa w ramach w ramach PROW.

Gospodarstwo generuje zysk. Rozważ-
nie planowane inwestycje nie zagrażają 
płynności finansowej. Wszystkie budynki są 
zadbane a maszyny i urządzenia sprawne. 
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Halina i Jan Smorawscy  
z Zawady w gminie Syców, 
powiat oleśnicki

Państwo Smorawscy prowadzą gospo-
darstwo rolne o  powierzchni 138,50 ha, 
specjalizujące się w  uprawach nasiennych 
oraz produkcji ziemniaków na  chipsy. Jest 
to gospodarstwo rodzinne, od lat powięk-
szające areał i  rozwijające się także za  po-
mocą unijnych funduszy. Niemal całą po-
wierzchnię stanowią grunty orne. 

Głównymi roślinami uprawianymi 
w  gospodarstwie są ziemniaki plonujące 
na  poziomie 405 dt/ha oraz zboża nasien-
ne, takie jak jęczmień jary, jęczmień ozimy 
i  żyto plonujące pomimo mniej korzyst-
nych warunków glebowych (gleby słabe, 

klasy V i VI), na poziomie 40 dt/ha, 43 dt/ha  
i  31 dt/ha. Gospodarstwo jest wyposażone 
w  park maszynowy umożliwiający obsługę 
procesu agrotechnicznego wszystkich upra-
wianych roślin. Sprzęt jest używany także 
do świadczenia usług innym rolnikom.

Państwo Smorawscy zdobywają wyróż-
nienia przyznawane producentom mate-
riału hodowlanego. Gospodarstwo bierze 
udział w licznych konkursach. 
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UCZESTNICY KONKURSU 
AGROLIGA 2013 NA DOLNYM ŚLĄSKU 

kategoria FIRMY

Carota Sp. z o.o. 
Oddział Przyłęk, gmina Bardo, 
powiat ząbkowicki

Grupa Carota Sp. z  o.o. powstała  
w  2008 roku z  inicjatywy sześciu produ-
centów rolnych o  wieloletnim doświad-
czeniu. Każdy z nich prowadził niezależne 
gospodarstwo o zróżnicowanym profilu.

Korzystając z  unijnych programów 
inwestycyjnych dla rolnictwa, Grupa zain-

westowała w infrastrukturę i wyposażenie, 
tworząc w  miejscowości Przyłęk jeden 
z  największych w  Europie kompleksów 
przechowalniczo-produkcyjnych. 

Wybudowano dwa zautomatyzowane 
magazyny o  łącznej pojemności 25 tys. 
ton. Są one przystosowane do przechowy-
wania warzyw przez cały rok. To doskonała 
baza do produkcji warzyw na  tzw. świeży 
rynek w sposób ciągły, niezależny od sezo-
nowości produkcji polowej. Cyfrowo stero-
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wane komory do przechowywania warzyw 
korzeniowych są wyposażone w  systemy 
chłodzenia, nawilżania i  wentylacji. Po-
zwala to na  wydłużenie okresu przecho-
wywania. Do  przechowywania cebuli 
przystosowanych jest 6 komór wyposażo-
nych w ażurowe podłogi betonowe, które 
dzięki systemowi wentylacji, dosuszania 
i  chłodzenia zapewniają najwyższą jakość 
produktu.

Grupa dysponuje łącznym areałem 
prawie 2000 ha, należącym do spółki, bądź 
jej członków. Dzięki takiemu potencjało-
wi powierzchni upraw, możliwe jest uzy-
skanie łącznie rocznych plonów w  ilości  
– 25 do  30 tys. ton marchwi, cebuli, se-
lera, pora i  pietruszki. Przywiezione od 
dostawców warzywa są czyszczone, sor-

towane a  następnie konfekcjonowane. 
Następnie są automatycznie ważone i  pa-
kowane. Zautomatyzowane linie technolo-
giczne do oczyszczania i sortowania wypo-
sażono w moduły do pakowania. Warzywa 
są konfekcjonowane. Carota posiada flotę 
transportową – samochody-chłodnie wy-
posażone w nowoczesne systemy kontrolo-
wania temperatury, wywrotki przewożące 
warzywa, zebrane prosto z  pola, do  prze-
chowalni lub bezpośrednio do klientów.

Oferta produktów obejmuje obecnie 
również obieraną cebulę, przekąski z  ma-
łych marchewek (baby carrots) i  młode 
warzywa w  pęczkach. Grupa Carota po-
siada certyfikaty GLOBAL G.A.P. oraz BRC 
GLOBAL STANDARD–FOOD. Spółka Carota, 
działająca jako grupa producentów wa-
rzyw i owoców w Przyłęku w gminie Bardo,  
zatrudnia ok. 100 pracowników z  okolicz-
nych sołectw. Wpływa to na  obniżenie  
stopy bezrobocia w regionie. 
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Pieczarkarnia Jan Pabierowski
Góra, powiat górowski

Pieczarkarnia funkcjonująca jako dział 
specjalny rolnictwa powstała w  2005 
roku. Inwestycja została zrealizowana ze 
środków własnych i  funduszy unijnych. 
Wielkość miesięcznej produkcji to dziś  
90 do 100 ton pieczarek. 

Produkcja jest prowadzona w 6 halach 
produkcyjnych. Każda z  nich ma 772 m2 
powierzchni uprawowej. Uprawa grzybów 
jest prowadzona na  czteropoziomowych 
regałach, na  których raz w  tygodniu wy-
mieniane jest podłoże torfowe. Torf po-
chodzi od dwóch dostawców. 

Przedsiębiorstwo jest członkiem gru-
py producenckiej Agrochamp. Pieczarki 
są sprzedawane do  krajów Unii Europej-
skiej oraz Norwegii. Firma na  bieżąco 

unowocześnia infrastrukturę techniczną 
stanowiącą zaplecze produkcyjne. Inwe-
stycje zrealizowane w  ostatnich dwóch 
latach to modernizacja układu chłodzenia, 
system odzysku ciepła z czynnika chłodzą-
cego, zakup kombajnu do mechanicznego 
załadunku kompostu, budowa pomiesz-
czeń magazynowych do  przechowywania 
kombajnu, magazyn opakowań, magazyn 
okrywy podłoża torfowego i  rozbudowa 
kotłowni. 

W firmie pracuje 51 osób. W 2006 roku 
Pieczarkarnia z  Góry otrzymała tytuł Go-
spodarczo-Samorządowy HIT Regionu, 
za dynamiczne wejście na europejski rynek 
producentów pieczarek najwyższej jakości.
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Firma nasienna  
Krzysztof Grzesiak 
Iwiny, gm. Siechnice,  
powiat wrocławski

Firma nasienna Krzysztofa Grzesiaka 
jest firmą rodzinną. Powstała w  1990 roku 
obok Specjalistycznego Gospodarstwa Na-
siennego. Zajmuje się konfekcjonowaniem 
materiału siewnego kupionego w kraju i za 
granicą. 

W przedsiębiorstwie pakuje się i sprze-
daje nasiona roślin ogrodniczych kupionych 
w  firmach nasiennych z Polski, Niemiec 
i  Holandii. Oferta to około 400 pozycji na-
sion roślin ozdobnych, ziół i  warzyw. Ceny 
nasion są pubikowane na stronie interneto-
wej. Produkty sprzedawane są do hurtowni 

oraz dużych sklepów ogrodniczych na tere-
nie całego kraju. 

Współpraca z  odbiorcami hurtowymi 
jest prowadzona na  podstawie wielolet-
nich umów. Jakość nasion wprowadzanych 
na  rynek jest badana pod kątem parame-
trów technicznych przez Państwową In-
spekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Firma jest także eksporterem własnego 
materiału siewnego. Głównymi odbiorcami 
są firmy nasienne. Przedsiębiorca współpra-
cuje z  wieloma firmami nasiennymi z  Pol-
ski, Niemiec, Holandii, Czech, USA i Ukrainy. 

W 2012 roku przedsiębiorstwo sko-
rzystało z  unijnej pomocy. Za  pieniądze 
uzyskane w  ramach działania Tworzenie 
i  rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW 
2007-2013, kupiono linię technologiczną 
do  oznaczania torebek nasiennych, samo-
chód dostawczy oraz zestaw komputero-
wy z  oprogramowaniem do  zarządzania 
procesem produkcji, sprzedaży i finansami 
przedsiębiorstwa. 

Działalność jest prowadzona zgodnie 
z  przepisami branżowymi a  przedsiębior-
ca osiąga wyniki finansowe pozwalające 
na inwestowanie ze środków własnych.
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WYNIKI KONKURSU 
AGROLIGA 2013 NA DOLNYM ŚLĄSKU

Wojewódzka Komisja Konkursu AgroLiga 2013 zatwierdziła listę uczestników konkursu 
pod względem zgodności z kryteriami, przeliczyła liczbę głosów oddanych na poszczegól-
nych kandydatów przez internet na punkty (za każde 100 głosów kandydat otrzymywał  
1 punkt) oraz oceniła uczestników, biorąc pod uwagę wyniki produkcyjne, estetykę obej-
ścia, płynność finansową i perspektywę rozwoju (gospodarstwa, firmy).

Przez internet oddano 25  971 głosów (za  pomocą sondy umieszczonej na  stronie  
http://www.dodr.pl/konkursy/agroliga/agroliga-2013/ogloszenie-konkursu-agroli-
ga-2013). 

Tytuł Mistrza Wojewódzkiego AgroLigi 2013 zdobyli:

 S w kategorii ROLNICY 
Halina i Zbigniew Kądziołkowie z Krajowa w gminie Krotoszyce, powiat legnicki

 S w kategorii FIRMY 
Pieczarkarnia Jan Pabierowski z Góry w powiecie górowskim

Tytuł Wicemistrza Wojewódzkiego AgroLigi 2013 zdobyli:

 S w kategorii ROLNICY 
Bożena i Tadeusz Kozłowscy z Lubiela w gminie Wąsosz, powiat górowski

 S w kategorii FIRMY 
 Carota Sp. z o.o. Oddział Przyłęk w gminie Bardo, powiat ząbkowicki
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Kategoria Rolnicy Kategoria Firmy

A G R O L I G A 2008
 

Weronika i Tadeusz Gajurowie 
Gierałtowiec, gmina Złotoryja

Krajowy Wicemistrz  

–

A G R O L I G A 2009

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

Krajowy Wicemistrz 

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,  

powiat górowski
Krajowy Wicemistrz 

Firma Dora 
Sławęcice

 powiat górowski

A G R O L I G A 2011

Jolanta i Janusz Dziekanowie 
Wierzowice gm. Krośnice,  

powiat milicki

PPHU Rydełko 
Gola Górowska  

powiat górowski

A G R O L I G A 2012

Wanda i Zdzisław Nicponiowie  
Ługi Gm. Wąsosz, powiat górowski

Krajowy Wicemistrz

ZPHU Gluten  
Zbigniew Ślusarczyk 

Włosień, gm. Lubań

MISTRZOWIE WOJEWÓDZCY  
AGROLIGI Z LAT 2008-2012
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