Szanowni Pañstwo! Drodzy Laureaci!

Krzysztof Jurgiel

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
The Minister of Agriculture
and Rural Development

Już samo znalezienie się w gronie finalistów Ogólnopolskiego Konkursu „ROLNIK – FARMER ROKU” jest bardzo dużym
wyróżnieniem. Prowadzony niemalże od początku przemian
ustrojowych konkurs wyłania najlepszych gospodarzy, grupy
producenckie i firmy działające w branży rolnej.
Bez wątpienia należą Państwo do elity rolników. To dzięki
takim gospodarzom jak Wy rozwija się polskie rolnictwo i osiągamy sukcesy w eksporcie produktów rolno-spożywczych.
W ciągu minionych dwóch lat uzyskaliśmy dostęp do ponad
30 nowych rynków zbytu. Według wstępnych danych wartość
eksportu produktów rolno-spożywczych przekroczyła poziom
25 mld euro.
Aby ułatwić trudną pracę rolników, kontynuujemy zapowiadane zmiany i konsekwentnie realizujemy Program działań
MRiRW na lata 2015-2019. Doprowadziliśmy do zastopowania
spekulacji ziemią rolną, a teraz, w odpowiedzi na prowadzone przez półtora roku analizy i zgłaszane do nas postulaty,
będziemy proponowali pewne modyfikacje ułatwiające obrót
ziemią rolną wśród rolników.
Przyjęliśmy postulowane od dawna zmiany wzmacniające
pozycję rolnika w łańcuchu żywnościowym. Utworzona została
Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie – miejsce konsultacji
i wymiany poglądów z szerokim spektrum przedstawicieli
środowisk związanych z rolnictwem. Upraszczamy i lepiej
dostosowujemy do potrzeb administrację rolną.
Wszystkie te dotychczasowe działania i te podejmowane
w kolejnych latach mają tylko jeden cel – poprawę warunków
życia na terenach wiejskich, aby wieś stała się dobrym miejscem
do pracy, odpoczynku i dalszego rozwoju.
Drodzy Laureaci!
Życzę Państwu dalszych sukcesów w prowadzonej działalności oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a organizatorom konkursu coraz trudniejszych wyborów.

Ladies and Gentlemen! Dear Laureates!
Just finding yourself in the group of finalists of the National Competition “Farmer - Agriculturalist of the Year”
is a very big distinction. This competition, conducted almost from the beginning of Poland’s transformation
in 1989, selects the best farmers, producer groups and companies operating in the agricultural sector.
You undoubtedly belong to the elite of farmers. It is thanks to agriculturists like you that Polish agriculture is
growing and achieving success in the export of agro-food products. Over the past two years, we have gained access to over 30 new markets. According to preliminary data, the value of exports of agro-food products exceeded
EUR 25 billion.
To facilitate the difficult work of farmers, we are continuing to introduce planned changes and are consistently
implementing the Ministry of Agriculture and Rural Development Program of Action for the years 2015-2019.
We have stopped the speculation in agricultural land, and now, as a result of analyses carried out over a year and
a half, and postulates that have been submitted to us, we will propose certain modifications that facilitate the sale
of agricultural land among farmers.
We have accepted proposed changes that strengthen the farmer’s position in the food production chain.
A Council for Social Dialogue in Agriculture has been established - a place of consultation and exchange of
views with a wide spectrum of representatives of farming-related milieus. We are simplifying our approach and
better adapting to the needs of agricultural administration.
All these previous activities and those undertaken in the next years have only one goal - to improve living
conditions in rural areas, so that the village will become a good place for work, rest and further development.
Dear Laureates!
I wish you further successes in your business and all the best in your personal life, and to the organizers of the
competition: I wish increasingly difficult choices among an increasingly well-contested field of agriculturalists.
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Krajowy Ośrodek

Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) to instytucja powołana 1 września 2017 r., która połączyła
dotychczasowe działania Agencji Nieruchomości Rolnych i część zadań Agencji Rynku Rolnego. Jej powstanie
miało na celu uporządkowanie i usprawnienie instytucji podległych resortowi rolnictwa. Obecnie mamy w Polsce
jedną agencję wykonawczą, którą jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz jedną płatniczą, czyli Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Priorytetem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest właściwe
podejście do rolników, kontrahentów i beneficjentów. W tym celu w jego strukturze organizacyjnej wyodrębniono
Centralę w Warszawie, 17 Oddziałów Terenowych oraz ponad 60 Sekcji Zamiejscowych.
KOWR realizuje politykę państwa w zakresie: gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa, kształtowania ustroju rolnego, nadzoru właścicielskiego w stosunku do spółek o specjalnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, a także stabilizacji rynków rolnych, promocji i zwiększania konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych oraz rozwoju obszarów wiejskich.
Zadania stawiane przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa wpisują się w aktywną krajową politykę rolną przyjętą przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela. Kluczowe są zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Od prawie dwóch lat podstawową formą
zagospodarowania państwowych gruntów jest dzierżawa, a nie jak w ubiegłych latach – sprzedaż. Jednym
z pierwszych, a zarazem najważniejszych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa było opracowanie
i wdrożenie nowych, przejrzystych procedur związanych z dzierżawą nieruchomości Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa.
KOWR sprawuje nadzór właścicielski nad 41 spółkami hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Spółki te odgrywają wiodącą rolę w kreowaniu
i upowszechnianiu postępu biologicznego w polskim rolnictwie, gdyż dysponują cennym materiałem genetycznym roślin i zwierząt gospodarskich. KOWR dąży, aby nadzorowane spółki rozwijały się oraz ściśle ze sobą
współpracowały w zakresie prowadzonej działalności na każdym z etapów hodowli. Pozwoli to na budowanie ich
silnej pozycji rynkowej i osiągnięcie efektu synergii.
Zadaniem KOWR jest realizacja polityki państwa w zakresie wdrażania innowacyjności w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym opisanym w „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą
do 2030 roku)”. Innowacje będą ukierunkowane na przeniesienie polskiego rolnictwa na wyższy poziom i poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.
Do równie istotnych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należą: stabilizacja rynków rolnych, promocja i zwiększanie konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych oraz rozwój obszarów wiejskich.
Toteż Krajowy Ośrodek realizuje mechanizmy interwencyjne, wspiera działania na rzecz odnawialnych źródeł
energii, promuje polskie produkty rolno-żywnościowe, monitoruje rynki rolne oraz umowy na dostarczanie produktów rolnych.
W opracowanej w 2017 r. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Strategii promocji żywności”, KOWR
został wyszczególniony jako główny ośrodek wdrażający instrumenty polityki promocji w sektorze rolno-spożywczym. Silna marka polskich produktów żywnościowych jest budowana w kraju i za granicą pod znakiem
„Polska smakuje” („Poland tastes good”). Dlatego KOWR wspiera eksport i rozwój współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą m.in. przez umożliwienie polskim przedsiębiorcom uczestnictwa w targach
i misjach gospodarczych poza granicami kraju. KOWR obsługuje także dziewięć branżowych funduszy promocji
produktów rolno-spożywczych mających na celu m.in.: wzrost spożycia oraz wzmocnienie wizerunku polskich
produktów rolno-spożywczych.
Innym, ważnym zadaniem Ośrodka jest realizacja unijnego „Programu dla szkół”, którego ideą jest propagowanie wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych poprzez dostarczanie im do spożycia owoców, warzyw
i soków oraz mleka i jego produktów.
Ośrodek uczestniczy także w niezwykle ważnym ze społecznego punktu widzenia działaniu, jakim jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Bezpłatna dystrybucja żywności wśród najbardziej potrzebujących osób w kraju – to podstawowy cel programu.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest nową instytucją, która energicznie realizuje przypisane jej zadania.
Należy mieć nadzieję, że będzie dobrze służyła polskiej wsi i rolnikom.

Szanowni Państwo! Drodzy Laureaci!

Witold Strobel

Dyrektor Generalny
Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa
The General Director of the National
Center for Agricultural Support

Krajowy Ośrodek

Wsparcia Rolnictwa

Konkurs Rolnik – Farmer Roku już od 24 lat obrazuje pozytywne
przemiany, jakie zaszły i wciąż zachodzą w rolnictwie i na polskiej wsi.
Dotychczas wzięło w nim udział ponad 6 tys., w większości rodzinnych
gospodarstw, a zaszczytny tytuł Rolnika – Farmera Roku i statuetkę Złotego Jabłka – symbolu konkursu – otrzymało ponad 100 rolników. Aby
osiągnąć w nim sukces, konieczna jest wiedza, doświadczenie, a czasem
nawet determinacja. Przydaje się również trochę szczęścia. Tegoroczni
laureaci pokazali, że mają nowoczesne, efektywne i wydajne gospodarstwa rolne osiągające bardzo dobre wyniki ekonomiczne.
Miło mi poinformować Państwa, że teraz w realizacji Waszych planów
będzie Wam pomagał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który od
1 września 2017 r. jest kontynuatorem działań Agencji Nieruchomości
Rolnych, instytucji będącej orędownikiem i patronem tego konkursu
od samego początku. KOWR jest głównym ośrodkiem wdrażającym
instrumenty polityki promocji w sektorze rolno-spożywczym. Silna marka
polskich produktów żywnościowych jest i będzie budowana w oparciu
o ogólny i wspólny przekaz, że polska żywność jest wysokiej jakości,
bezpieczna oraz smaczna. Ośrodek aktywnie bierze udział w targach
i misjach gospodarczych poza granicami kraju, do uczestnictwa w których
zaprasza m.in. małych i średnich producentów żywności. Specjaliści
z KOWR pomagają w organizacji wizyt w punktach handlowych, a także
aranżują spotkania biznesowe w formule B2B.
Cieszę się, że w gronie nagradzanych przez te wszystkie lata są przedstawiciele spółek, nad którymi KOWR sprawuje nadzór właścicielski.
W listopadzie 2017 r. szefowie KOWR i Instytutu Zootechniki w Krakowie podpisali porozumienie dotyczące powstania konsorcjum pn.
„Grupa Polska Genetyka”. Zadaniem konsorcjum jest prowadzenie prac
rozwojowych w zakresie postępu genetycznego w krajowej populacji
zwierząt gospodarskich. Chcemy, aby na krajowym rynku dominował
rodzimy materiał zarodowy.
Szanowni Laureaci, gratuluję zwycięstwa i życzę, aby Wasz sukces
był wzorem dla tych, którzy widzą swoje miejsce w rolnictwie. Mam
nadzieję, że będziecie dzielić się wiedzą i doświadczeniem z tymi
rolnikami, którzy pragną podążać Waszymi śladami. Zależy nam, aby
polskie rolnictwo wnosiło coraz bardziej znaczący wkład w rozwój
gospodarczy Polski. Wszystkim uczestnikom życzę powodzenia w realizacji planów, a organizatorom dziękuję za sprawne przeprowadzenie
obecnej edycji konkursu.

Ladies and Gentlemen! Dear Laureates!
The ‘Farmer - Agriculturalist of the Year’ competition has for 24 years demonstrated the positive changes that have taken
place and are still occurring in agriculture and in the Polish countryside. So far, over 6,000 agricultural entities have taken
part, the majority of which have been family farms, while the honourable title of ‘Farmer - Agriculturalist of the Year’ and the
Golden Apple statuette - the symbol of the competition - has been received by over 100 farmers. In order to achieve success
in this competition, knowledge, experience and sometimes determination are necessary. A little bit of luck is also useful. This
year’s winners have shown that they operate modern, effective and productive farms that achieve very good economic results.
I am pleased to inform you that now, in the implementation of your plans, you will be assisted by the National Center
for Agricultural Support [KOWR] which, from September 1, 2017 is the continuator of the work of the Agricultural Property
Agency, the institution that had been the advocate and patron of this competition from the very beginning. KOWR is the
main centre implementing promotion policies in the agro-food sector. The strong brand name of Polish food products is, and
will be, built on the universal and collective message that Polish food is of high quality, safe and tasty. The centre actively
participates in fairs and economic missions abroad, and it invites participation from, among others, small and medium food
producers. Specialists from KOWR help in organizing visits to commercial outlets, and arrange B2B business meetings.
I am glad that amongst the laureates over the years, there have been representatives of the companies over which KOWR
exercises corporate governance. In November 2017, the heads of KOWR and the Institute of Animal Production in Krakow
signed an agreement regarding the creation of a consortium called ‘The Polish Genetics Group’. The consortium’s brief is
developmental work in the area of genetic progress in domestic livestock population. We want domestic breeding material
to dominate on our domestic breeding market.
Dear Laureates, I congratulate you on your victory and I wish your success to be a model for those who see their place in
agriculture. I hope you will share your knowledge and experience with those farmers who want to follow in your footsteps.
We want Polish agriculture to make an increasingly significant contribution to Poland’s economic development. I wish all
participants good luck in implementing their plans, and I thank the organizers for the efficient implementation of the current
edition of the competition.
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Szanowni polscy Rolnicy – Farmerzy,
Szanowni Państwo,
XXIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK – FARMER ROKU
pokazuje, że jest to jeden z najstarszych konkursów z zakresu rolnictwa
w Polsce. Konkurs ten już od prawie ćwierć wieku promuje polskich
rolników i polskie rolnictwo. Z jednej strony pokazuje ciężką pracę polskiego rolnika – farmera, a z drugiej strony stanowi zwierciadło, w którym
widzimy ogromne przemiany polskiej wsi, polskiego rolnictwa. Prezentacja Laureatów to zawsze pokazanie, jak dzięki warunkom krajowym,
unijnym i zaangażowaniu naszych rolników można osiągać sukcesy
i dorównywać najlepszym rolnikom na świecie. Konkurs ROLNIK –
FARMER ROKU to miejsce dla najbardziej kreatywnej i innowacyjnej
części rodzimego rolnictwa. W 1994 roku, gdy Konkurs startował, była
tylko jedna kategoria, ogólnie rolnictwo, w której oceniani byli wszyscy
rolnicy. W obecnej edycji mamy już 10 kategorii.
125 Jabłuszek w dotychczasowych XXIII edycjach stanowiących laur
dla najlepszych wskazuje tylko liczbę zwycięzców. W rzeczywistości
to są nagrody i uznanie dla ogromnej rzeszy fachowców, pracowników zajmujących się prowadzeniem gospodarstw rodzinnych czy
przedsiębiorstw rolniczych.
Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU został zainicjowany przed laty
przez pracowników ówczesnego Wydziału Rolniczego naszego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Obecnie
w organizacji tego przedsięwzięcia biorą udział pracownicy Wydziału
prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński
Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.
Rektor Uniwersytetu TechnologicznoJest to dla naszej uczelni szczególny powód do dumy, zwłaszcza że
-Przyrodniczego w Bydgoszczy
oprócz organizacji Konkursu Uczelnia stała się siedzibą stowarzyszenia
The Rector of the Bydgoszcz
„Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU” i zrzesza elitę polskiego rolniUniversity of Sciences and Technology ctwa. Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU trwa dzięki zaangażowaniu
i życzliwości bardzo licznego grona ludzi. Organizacja Konkursu to
także doskonała okazja do ciągłego kontaktu i weryfikacji nauki i teorii
z praktyką na wysokim poziomie.
Życzę organizatorom, aby grono ludzi przyjaznych rolnictwu z roku
na rok poszerzało się, aby osoby decydujące o polskim rolnictwie,
z jednej strony wspierały Konkurs, a z drugiej wspierały nasze rolnictwo w jego szybkim rozwoju.
Laureaci Konkursu to ludzie nie tylko z dużą wiedzą rolniczą, ale także
organizacyjną, ekonomiczną i wielkim doświadczeniem menadżerskim
niezbędnym w prowadzeniu nowoczesnego gospodarstwa, farmy. Laur Konkursu ROLNIK – FARMER ROKU jest docenieniem
sukcesów, ale przede wszystkim trudnej pracy współczesnego rolnika. Życzę wszystkim Laureatom, aby ich gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnicze stanowiły wzór do naśladowania przez innych, a sukcesy były powodem do dumy.

Dear Farmers, Dear Ladies and Gentlemen
this is the 24th All-Poland FARMER OF THE YEAR Competition, which proves that it is one of the oldest agricultural competitions in Poland. It has been popularising Polish farmers and Polish agriculture for almost 25 years. On the one hand, the
Competition shows how hard the Polish farmer has to work; on the other hand, it reflects the significant changes which the
Polish farming and the Polish countryside is undergoing. The winners have demonstrated how to be successful thanks to
the support of the country, the EU and their own commitment. The FARMER OF THE YEAR Competition attracts the most
creative and innovative part of the country’s farmers. In 1994, the first year of the Competition, we only had one category,
general agriculture, in which all the framers were assessed. Now, we have as many as ten categories.
The 125 Apples, prizes handed in all the 23 Competitions so far, reflect the number of winners. However, it is a large
number of professionals, farmers managing their family farming businesses, and farming companies that have been awarded as well.
The FARMER OF THE YEAR Competition was initiated many years ago by the academic staff of the Faculty of Agriculture at
the University of Science and Technology in Bydgoszcz. At present, the event is organised by the staff of the Faculty of Agriculture and Biotechnology as well as the Faculty of Animal Breeding and Biology. We are proud not only because our University is involved in the Competition but also because it has become the seat of the Polish Club Farmer of the Year association,
which brings together the elite of the Polish agriculture. The FARMER OF THE YEAR Competition has been held thanks to the
commitment and goodwill of a great number of people. It is also a good opportunity to verify science and theory in practice.
I hope that the circle of people who promote agriculture will grow every year and that those who make decisions about
Polish agriculture will support our Competition and will help our agriculture to continue to develop.
The winners of the Competition possess not only vast knowledge of agriculture but also the knowledge of economics
and organisational skills as well as great managerial experience, which is necessary to run a modern farm. The purpose of
the award in the FARMER OF THE YEAR Competition is to appreciate the successes and, more importantly, the hard work
of the modern farmer.
Dear winners, I hope that your farms and businesses will be an example to follow and your successes will make you proud.
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Szanowni Pañstwo!

 

Teresa Kucharska
Przewodnicząca
Kapituły Konkursu
The Chair of the Competition
Committee

Cieszy nas fakt, że Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU wpisał się
na stałe do kalendarza najważniejszych imprez rolniczych w kraju.
O randze świadczy coraz większa rzesza rolników ubiegających
się o laury zwycięzcy.
Na wsi nie brakuje ludzi przedsiębiorczych, zaradnych, pomysłowych i otwartych na zmiany, ludzi przywiązanych do ziemi,
z pasją wykonujących swoją pracę. To z myślą o nich po raz 24
organizowaliśmy Ogólnopolski Konkurs. Wyniki osiągane przez
uczestników Konkursu, rywalizujących o „Złote Jabłko”, pokazują,
że współzawodnictwo jest najlepszą drogą do sukcesu. Receptą na
ten sukces jest modernizowanie gospodarstw oraz ich dynamiczny
i stały rozwój.
Nagrodzeni rolnicy są najlepszym przykładem tego, jak szybko
i efektywnie można skrócić dystans do przodujących gospodarstw
z takich państw Unii, jak Francja, Niemcy czy Wielka Brytania,
pokonując wszelkie trudności. Cechuje ich racjonalność i umiejętność funkcjonowania na trudnych, konkurencyjnych rynkach
światowych.
Wszystkim zwycięzcom tegorocznej edycji Konkursu życzymy
niemijającej satysfakcji z wykonywanej pracy, dalszych sukcesów
i jak największej liczby naśladowców. Instytucjom typującym
rolników dziękujemy za wieloletnie zaangażowanie i doskonały
wybór najlepszych.

Ladies and Gentlemen!

Maciej Mularski
Prezes Stowarzyszenia
The President of the Association

We are pleased that the Competition ROLNIK – FARMER ROKU
(“Farmer of the Year”) has permanently entered the calendar of the
major agricultural events in the country. The number of farmers
competing only serves to highlight its status.
In the countryside there is no shortage of people who are enterprising, resourceful, imaginative and open to change, people
tied to the land, passionately performing their work. It is for them
that we have organized the 24rd edition of the Competition.The results achieved by the participants of the contest, competing for the
“Złote Jabłko” (“Golden Apple”) shows that competition is the best
path to success. The modernization of farms and their dynamic
and sustainable development are key to success.
The winning farmers are the best example of how quickly and
efficiently you can shorten the distance to the leading countries of
the EU such as France, Germany or the United Kingdom, overcoming all difficulties. They are characterized by rationality and the
ability to function on a tough, competitive global market.
We wish all the winners of this year’s edition an enduring job
satisfaction, further success and a great number of followers. We
also thank the institutions that promote those farmers for their longlasting commitment and excellent choices.

Adam Oler
Dyrektor Konkursu
The Director of the Competition
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Szanowni Państwo!

Piotr Całbecki

Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
The Marshal of the Kujawsko-Pomorskie
Voivodeship

Po raz dwudziesty czwarty nagradzamy laureatów konkursu
ROLNIK – FARMER ROKU. Z dużą satysfakcją można stwierdzić,
że konkurs ten zyskuje coraz większą rangę i trwale wpisuje się
w kalendarz wydarzeń istotnych dla promowania nowoczesnego
rolnictwa. Do grona finalistów i laureatów konkursu dołączają
najlepsi rolnicy w kraju, a także przedstawiciele działających
w województwie kujawsko-pomorskim przedsiębiorstw pracujących na rzecz rolnictwa. Konkurs promuje ludzi przedsiębiorczych, aktywnych, odnoszących sukcesy, angażujących się
w życie lokalnych wspólnot.
Ziemie Kujaw i Pomorza wyróżniają się potencjałem i wysokim
poziomem rolnictwa. Produkowana u nas jakościowo znakomita
żywność jest ceniona w kraju i za granicą. Dzięki Państwa inicjatywie, pasji i wysiłkom wypracowywana jest marka polskiego
rolnictwa w świecie, a także pozytywny wizerunek regionu
i bezpieczeństwo żywnościowe kraju.
Jestem dumny z Państwa energii i odwagi w korzystaniu z nowoczesnych technologii, dzięki którym dokonują się pozytywne
zmiany w polskim rolnictwie i na polskiej wsi. Cieszą Wasze
sukcesy, rosnąca konkurencyjność naszego rolnictwa, wzrastające dochody i poziom życia mieszkańców wsi.
Gratuluję nominacji i zwycięskich tytułów. Proszę przyjąć
serdeczne wyrazy uznania, a także życzenia zdrowia, pogody
ducha oraz wszelkiej pomyślności dla Was i Waszych rodzin.

Ladies and Gentlemen,
For the twenty-fourth time, we are honouring laureates of the
“FARMER - AGRICULTURALIST OF THE YEAR” competition.
It is very satisfying to say that this competition is gaining more
and more prominence and has become a permanent part of the
calendar of events important for promoting modern agriculture.
This competition’s finalists and laureates represent the best farmers in the country as well as the finest representatives of agricultural enterprises operating in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. The competition promotes
entrepreneurial, active, and successful people who are also involved in the life of their local communities.
The lands of Kujawy and Pomerania are distinguished both by their agricultural potential and their high level
of achievement. The excellent quality food we produce is valued at home and abroad. Thanks to your initiative,
passion and efforts, the brand name of Polish agriculture in the world is continually growing in recognition, as
are the positive image of our region and the security of our nation’s food supply.
I am proud of your energy and courage in using modern technologies that are making positive changes in
Polish agriculture and in the Polish countryside. We are pleased with your successes, the growing competitiveness of our agriculture, as well as the growing income and standard of living of our rural residents.
Congratulations to both nominees and laureates. Please accept my heartfelt recognition and appreciation of
your achievements, as well as good wishes for health, good spirits and all the best for you and your families.
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Wnioski o dopłaty obowiązkowo
przez internet
Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem formularza
geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Powyższe wynika wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. Tym rolnikom,
którzy nie korzystają z internetu, Agencja oraz współpracujące z nią instytucje będą udzielały pomocy.
ARiMR, tak jak dotychczas, będzie przesyłać rolnikom wstępnie wypełniony wniosek tzw. wniosek spersonalizowany wraz z załącznikami wersji papierowej (do 2020 r.). Należy jednak
traktować go jedynie informacyjnie.
Złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z
pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR.
Nowa aplikacja e-wniosku
Aby ułatwić rolnikom złożenie wniosków przez internet, Agencja przygotowała nową aplikację eWniosekPlus. Jest ona przejrzystsza, prostsza i bardziej intuicyjna niż poprzednia.
Przez cały proces wypełniania wniosku rolnik jest prowadzony za pomocą kreatora. Wypełnianie wniosku rozpoczyna się od wyrysowania upraw na działkach referencyjnych spersonalizowanych na podstawie wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 lub na dodanych nowych działkach referencyjnych (ewidencyjnych). Po wyrysowaniu uprawy rolnik zaznacza
płatność, o którą ubiega się do danej uprawy. Może dodać niezbędne załączniki, a pozostałe dane we wniosku wypełniane są automatycznie przez aplikację. Aplikacja porównuje
dane deklarowane przez rolnika z danymi referencyjnymi m.in. w zakresie maksymalnego kwalifikowanego obszaru (MKO), jak również przeprowadza kontrolę krzyżową między danymi
deklarowanymi przez innych rolników oraz inne sprawdzenia w zakresie kompletności wniosków.
Aplikacja również na bieżąco wylicza powierzchnie gruntów ornych, procent uprawy głównej oraz dwóch upraw głównych. W zakresie sprawdzenia wymogów zazielenienia dostępny
jest kompleksowy przegląd zawierający informacje na temat zwolnienia z wymogu dywersyfikacji upraw, zwolnienia z wymogu utrzymania obszarów proekologicznych (EFA), spełnienia wymogu dywersyfikacji upraw, spełnienia wymogu utrzymania EFA, powierzchni, nazwy i procentu upraw głównych, danych dotyczących elementów EFA oraz trwałych użytków
zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym.
Program ma tę zaletę, że nie tylko wychwyci pomyłki, ale również na bieżąco będzie informował o popełnionych błędach czy brakach. Prawidłowo wypełniony e-wniosek zaoszczędzi
rolnikowi czasu na składanie dodatkowych wyjaśnień, dokonywanie korekt, co w konsekwencji przyspieszy obsługę wniosku oraz da szansę na wcześniejsza wypłatę płatności.
Jak skorzystać z aplikacji eWniosekPlus
Od 12 lutego 2018 r. wszyscy rolnicy za pośrednictwem strony internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl będą mogli zapoznać się z wersją demonstracyjną aplikacji eWniosekPlus i
sprawdzić, jak ten program działa i jak z niego korzystać.
Pełna wersja nowej aplikacji zostanie udostępniona na stronie internetowej Agencji 15 marca 2018 r., czyli w dniu rozpoczęcia tegorocznej kampanii przyjmowana wniosków o przyznanie płatności.
Krok pierwszy to zalogowanie się do systemu informatycznego ARiMR.
Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek, mogą zalogować się na istniejące konto. W przypadku, gdy rolnik nie posiada konta w aplikacji e-Wniosek, powinien je
utworzyć na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce eWniosekPlus. Do założenia konta wystarczy podać trzy dane weryfikacyjne:
• numer identyfikacyjny producenta – „numer gospodarstwa”,
• kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2017 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę
z największego przelewu, w przypadku braku otrzymania przelewu od ARiMR w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0),
• 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail - pole nieobowiązkowe.
Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła celem zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu.
ARiMR zaleca utworzenie konta przed rozpoczęciem naboru wniosków w 2018 r.
Krok drugi to wypełnienie wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 z wykorzystaniem podpowiedzi wyświetlanych na bieżąco i dołączenie wymaganych dokumentów. Aplikacja
automatycznie sprawdzi, czy wszystkie pola obowiązkowe we wniosku zostały wypełnione i czy wniosek został wypełniony poprawnie.
Krok trzeci to wysłanie wniosku i pobranie potwierdzenia.
Szkolenia i pomoc
Rolnicy, by wypełnić obowiązek ubiegania się o dopłaty za pośrednictwem e-wniosku, nie zostaną pozostawieni sami sobie.
Od 16 lutego br., po udostępnieniu wersji DEMO aplikacji eWniosekPlus, ARiMR przeprowadzi cykl szkoleń praktycznych mających na celu przygotowanie pracowników ARIMR,
rolników, doradców (zatrudnionych zarówno w ODR-ach, jak i tych prywatnych), pracowników Izb Rolniczych do korzystania z aplikacji eWniosekPlus. Szkolenia będą się odbywać
kaskadowo, tzn. pracownicy centrali ARiMR przeprowadzą szkolenia dla pracowników Centralnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz pracowników Oddziałów Regionalnych ARiMR,
którzy następnie będą szkolić pracowników ośrodków doradztwa rolniczego oraz pracowników biur powiatowych, natomiast pracownicy ODR oraz biur powiatowych będą prowadzić
szkolenia dla rolników.
Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu, by złożyć wniosek, będą mogli skorzystać ze stanowisk komputerowych biur powiatowych Agencji oraz pomocy jej pracowników.
Po udostępnieniu pełnej wersji aplikacji na stronie internetowej od 15 marca 2018 r. ARiMR uruchomi punkty pomocy technicznej w biurach powiatowych, gdzie rolnik będzie mógł
skorzystać z pomocy technicznej przy wypełnianiu wniosku w aplikacji eWniosekPlus. Planuje się również zorganizowanie dni otwartych w biurach powiatowych, w trakcie których
rolnik będzie mógł skorzystać z pomocy pracowników BP.
Dodatkowo na stronie internetowej ARiMR udostępnione będą filmy instruktażowe oraz wszelkiego rodzaju instrukcje obejmujące swoim zakresem całość procesu składania wniosku
- począwszy od założenia konta w aplikacji eWniosekPlus po wysłanie kompletnego wniosku do ARiMR przez internet.
Po pomoc rolnicy będą mogli także udać się do ODR-ów oraz Izb Rolniczych.
Przygotowana jest także szeroka kampania informacyjna poprzez spoty telewizyjne, audycje radiowe, spoty informacyjno-promocyjne, artykuły w prasie ogólnopolskiej, regionalnej,
branżowej oraz na portalach o tematyce rolniczej, udział w imprezach o charakterze targowo-wystawienniczym i ulotki. Planowany jest również udział ekspertów ARiMR w programach
telewizyjnych, radiowych, podczas których rolnicy będą informowani o zasadach składania wniosku on-line.
Oświadczenie zamiast e-wniosku
W roku 2018 zamiast wniosku o przyznanie płatności rolnicy mogą złożyć pisemne oświadczenie, w którym potwierdzą brak zmian w porównaniu do wniosku z poprzedniego roku.
Oświadczenie może być składane przez rolników, którzy we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarowali powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i:
 ubiegali się o co najmniej jedną z płatności:
o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność
niezwiązaną do tytoniu,
o płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
o wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
o premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),
 nie ubiegali się o:
o płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy
buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów,
płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do bydła, płatności do krów,
o płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014-2020),
o płatności ekologiczne (PROW 2014-2020),
o płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013),
 potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 r.,
 chcą ubiegać się w 2018 r. o te same płatności co we wniosku o przyznanie płatności w 2017 roku.
Oświadczenie będzie można składać w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 r. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR, w biurach powiatowych i oddziałach
regionalnych Agencji.
Skuteczne złożenie oświadczenia będzie równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 r.
W przypadku, gdy po złożeniu oświadczenia w gospodarstwie wystąpią zmiany w zakresie wnioskowania lub działek referencyjnych (ewidencyjnych) lub działek rolnych, rolnik będzie
musiał złożyć zmianę do wniosku w terminie do 31 maja 2018 r.
Szacuje się, iż od 300 tys. do nawet 500 tys. rolników może złożyć oświadczenie zamiast wniosku.
Biuro Prasowe ARiMR

Gala Finałowa XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
ROLNIK – FARMER ROKU
3 lutego 2017 w hotelu The Westin Warsaw w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie XXIII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK – FARMER ROKU.
Laureatami XXIII edycji Konkursu i zdobywcami tytułu „ROLNIK – FARMER ROKU” zostali:
– w kategorii gospodarstwa rodzinne – Danuta i Ryszard Błaszkiewiczowie z woj. kujawsko-pomorskiego,
którzy hodują 100 loch w cyklu zamkniętym. W 72-ha gospodarstwie 75% powierzchni uprawia się bezorkowo. Uprawiana kukurydza trafia do biogazowni „Wiatrak”, której pan Błaszkiewicz jest udziałowcem.
W gospodarstwie prowadzone są doświadczenia, pokazy i badania naukowe;
– w kategorii gospodarstwa rodzinne – Iwona i Krzysztof Cieślakowie z woj. dolnośląskiego. Państwo Cieślakowie prowadzą 60-ha gospodarstwo, na glebach od I do IV klasy uprawiają zboża, rzepak, kukurydzę,
buraki cukrowe i ziemniaki. Dobra klasa gleb, stosowane zabiegi agrotechniczne i nawożenie organiczne
gwarantują uzyskiwanie bardzo wysokich plonów;
– w kategorii gospodarstwa rodzinne – Barbara i Ryszard, Damian i Piotr Kacprzakowie z woj. mazowieckiego.
145-ha gospodarstwo specjalizuje się w produkcji warchlaków. Stado podstawowe liczy 500 loch, rocznie
sprzedaje się 12 000 warchlaków oraz 2800 tuczników. W ostatnich latach wybudowano nowoczesną
chlewnię dla macior, wyposażoną w systemem chłodzenia ciśnieniowego;
– w kategorii gospodarstwa rodzinne – Kamila i Stefan Ziętarscy z woj. kujawsko-pomorskiego. W gospodarstwie znajdującym się w rodzinie od 1860 roku uprawiane są zboża i rzepak oraz warzywa – groszek zielony
i kukurydza cukrowa. Warzywa zajmują 55 z 247 ha powierzchni gospodarstwa. Hodowana jest też trzoda
chlewna i konie. Od 100 loch sprzedaje się rocznie 2300 warchlaków. Konie, hodowane nieprzerwanie
od 1860 roku, obecnie użytkowane są do sportu i rekreacji;
– w kategorii gospodarstwa agroturystyczne – Żaneta i Łukasz Robakowie z woj. lubuskiego, którzy w samym
sercu Pszczewskiego Parku Krajobrazowego prowadzą 340-ha gospodarstwo ekologiczne nastawione na
agroturystykę. Gospodarze zakupili stare, zrujnowane gospodarstwo rolne z myślą o stworzeniu urokliwego
miejsca: w budynku gorzelni urządzili pokoje gościnne, restaurację i biura, wybudowali „Domek Rybaka”
ze SPA i jacuzzi oraz altanę grillową z wędzarnią i piecem chlebowym. Założyli też winnicę i produkują
własne wina;
– w kategorii ogrodnictwo – Damian i Paweł Chrzanowie z woj. podkarpackiego. Bracia Damian i Paweł
prowadzą 10,5 ha gospodarstwo, w którym uprawiane są głównie pomidory. Szklarnie pokryte są niskożelazowym, hartowanym szkłem dyfuzyjnym z powłoką antyrefleksyjną o właściwościach rozpraszających
światło. Do oprysków wykorzystywany jest samojezdny robot, którego zastosowanie znacznie zmniejsza
ilość użytych środków ochrony roślin;
– w kategorii ogrodnictwo – Wawrzyniec Zieliński z woj. lubuskiego. W „Farmie Wawrzyniec” produkuje
się bardzo duży asortyment roślin. Przy gospodarstwie funkcjonuje centrum ogrodnicze, dla klientów przygotowano teren wystawowy, minizoo i restaurację;
– w kategorii przedsiębiorstwa rolnicze – Grzegorz Arian z woj. opolskiego, który jest prezesem Ośrodka
Hodowli Zarodowej „Głogówek”. Ośrodek zajmuje się hodowlą bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
odmiany czerwono-białej i trzody chlewnej ras: PBZ, WBP i Duroc. W największym w Polsce stadzie bydła PHF odmiany RW prowadzona jest ocena genomiczna i realizowany jest program MOET. Stado trzody
chlewnej liczy 122 lochy, a hodowla nadzorowana jest przez Polski Związek Hodowców i Producentów
Trzody Chlewnej „POLSUS”;
– w kategorii grupy producenckie – Grupa Producentów Rolnych AGROPLON-OSIĘCIN Sp. z o.o. z woj.
zachodniopomorskiego. Grupa, kierowana przez prezesa Józefa Drozdowskiego, zrzesza 42 członków,
zajmujących się produkcją zbóż i nasion roślin oleistych. Firma pomaga rolnikom przy ubezpieczeniach,
prowadzi szeroko pojęte doradztwo rolnicze, dba o jakość materiału siewnego;
– w kategorii grupy producenckie – REFAL Sp. z o.o. z woj. świętokrzyskiego. Grupą kierują Zbigniew Rewera,
Andrzej Lis, Michał Strugała i Stanisław Chachuła. Grupa powstała w 2009 roku, zajmuje się przechowywaniem, sortowaniem, kalibrowaniem, pakowaniem oraz sprzedażą owoców i warzyw. Oferowane są jabłka,
kapusta biała, pekińska i cebula, a sezonowo grusze, śliwy, brzoskwinie, wiśnie, czereśnie, porzeczki, truskawki i cebula. Spółka posiada certyfikat Integrowanej Produkcji oraz Global G.A.P.
Zwycięzcy Konkursu otrzymali tytuł ROLNIK – FARMER ROKU, statuetkę „Złote Jabłko” - symbol Konkursu,
pamiątkowe grawertony, listy gratulacyjne od Prezydenta RP, a Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi tradycyjnie
nagrodził Laureatów obrazami.
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The Closing Ceremony of the 23st Countrywide
FARMER OF THE YEAR Competition
On the 3th of February 2017 the clising ceremony of the XXIII edition of the Countrywide FARMER OF THE
YEAR Competition took place in The Westin Warsaw hotel.
The Winners of the XXIII edition of the Competition and new bearers of the “ROLNIK – FARMER ROKU” title are:
–in the family farm category – Danuta and Ryszard Błaszkiewicz from Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, who farm 100 sows in a closed cycle. Seventy-five percent of their 72-hecatre farm is cultivated using
no-till methods. Cultivated corn goes to the ‚Wiatrak’ biogas plant, of which Mr Błaszkiewicz is a shareholder.
Experiments, demonstrations and scientific research are carried out at the farm.
– in the family farm category – Iwona and Krzysztof Cieślak from Lower Silesia Voivodeship. The Cieślaks
operate a 60-hectare farm, cultivating grains, rapeseed, maize, sugar beets and potatoes on I to IV class soils.
A good soil class, applied agro technical treatments and organic fertilization guarantee the obtaining of very
high yields.
– in the family farm category – Barbara and Ryszard, and Damian and Piotr Kacprzak from Mazowieckie
Voivodeship. Their 145-ha farm specializes in the production of weaners. The basic herd amounts to 500
sows, while 12,000 piglets and 2800 porkers or fattened pigs are sold annually. In recent years, a modern piggery for sows has been built, equipped with a pressure cooling system.
– in the family farm category – Kamila and Stefan Ziętarski from Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. On
a family farm dating from 1860, grains and rapeseed as well as vegetables - green peas and sweet corn - are
grown. Vegetables occupy 55 out of the 247 hectares of the farm. Pig and horses are also bred. From 100 sows,
2,300 piglets are sold annually. Horses, bred continuously since 1860, are now used for sport and recreation.
– in the agro tourism farm category – Żaneta and Łukasz Robak from Lubuskie Voivodeship, who in the
very heart of Pszczew Landscape Park, operate a 340-hectare ecological farm focused on agro tourism. The
hosts bought an old, derelict farm with a view to creating a charming and captivating place: the old distillery
building has been renovated and now houses guest rooms, a restaurant and offices, while the ‘Fisherman’s
House’ with a SPA, whirlpool, and a barbecue arbour with a smokehouse and a bread oven was also built.
The proprietors also planted vineyards and produce their own wine.
– in the horticultural category – Damian and Paweł Chrzan from Podkarpackie Voivodeship. Damian and
Paweł, brothers, operate a 10.5 ha farm, on which mostly tomatoes are grown. Greenhouses are covered with
low-iron, tempered diffusion glass with an anti-reflective coating having light-scattering properties. A selfpropelled robot is used for spraying, the use of which significantly reduces the usage and amount of plant
protection products.
– in the horticultural category – Wawrzyniec Zieliński from Lubuskie Voivodeship. In ‚Farm Wawrzyniec’
a very large assortment of plants is produced. There is a garden centre at the farm, and in addition an exhibition area, a mini-zoo and a restaurant are also prepared for clients.
– in the category of agricultural enterprises – Grzegorz Arian from Opole Voivodeship, who is the president of the „Głogówek” Breeding Centre. The centre is engaged in breeding cattle of the Polish HolsteinFriesian red-white variety as well as PBZ, WBP and Duroc pig breeds. In this, the largest Polish herd of PHF
cattle of the RW variant, genome evaluation is carried out and the MOET program is implemented. The herd
of pigs amounts to 122 sows, and their breeding is supervised by the Polish Union of Pig Breeders and Pig
Producers „POLSUS”.
– in the category of producer groups -–Grupa Rolnictwa Rolnych AGROPLON-OSIĘCIN Sp. z o.o. from
West Pomeranian Voivodeship. The group, headed by President Józef Drozdowski, has 42 members involved
in the production of cereals and oilseeds. The company helps farmers with insurance, conducts broadly defined agricultural advisory services, and takes care of the quality of seed material.
– in the category of producer groups – REFAL Sp. z o.o. from Świętokrzyskie Voivodeship. The group is
managed by Zbigniew Rewera, Andrzej Lis, Michał Strugała and Stanisław Chachuła. The group was founded
in 2009 and deals with the storing, sorting, calibrating, packing and selling of fruit and vegetables. It offers
apples, white and Chinese cabbage and onions and, when in season, pears, plums, peaches, sour and sweet
cherries, redcurrants, strawberries, and onions. The company has the Certificate of Integrated Production and
Global G.A.P. certification.
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The winners have received the title FARMER OF THE YEAR, as well as the “Golden Apple” statuette - the
symbol of the Competition, commemorative in-kind prizes, a congratulatory letter from the Polish President,
whereas the Minister of Agriculture and Rural Development has traditionally rewarded the laureates with
paintings.
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Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”
– organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”, założone w 2001 r.
na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 z dnia
10 kwietnia 1989 r. z późn. zm.).
Celem działalności Stowarzyszenia jest:
–– propagowanie na terenie kraju idei nowoczesnego gospodarowania, zaradności i pomysłowości w rolnictwie,
–– integrowanie środowiska producentów, dystrybutorów i usługodawców przemysłu rolniczego w zakresie
wprowadzania nowych technik i technologii,
–– reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz krajowych producentów, dystrybutorów i usługodawców,
o ile wyrażą oni wolę reprezentowania ich przez Stowarzyszenie,
–– współpraca z samorządem terytorialnym i organami administracji państwowej w sprawach dotyczących
rolnictwa,
–– organizacja konkursów na najlepszych producentów rolnych (produkcja, handel, usługi),
–– reprezentowanie członków Stowarzyszenia w kontaktach z odpowiednimi organizacjami innych krajów
oraz organizacjami międzynarodowymi,
–– inicjowanie i organizowanie programów działań o charakterze ogólnokrajowym lub regionalnym dotyczących branż reprezentowanych przez Stowarzyszenie,
–– opiniowanie i wspomaganie kosztownych w realizacji, ale uznanych za wartościowe projektów wynalazczych, np. za pośrednictwem specjalnych fundacji,
–– popularyzowanie i promowanie nowości technicznych z branży rolniczej,
–– wspieranie innych organizacji, które podejmą i będą realizowały cele zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia,
–– inspirowanie powstawania i gromadzenia funduszy na wspieranie inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia,
–– współudział w organizowaniu praktyk rolniczych.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, bez względu na miejsce stałego zamieszkania, pod
warunkiem, że reprezentują bezpośrednio podmioty związane z produkcją, dystrybucją i usługami z branży
rolniczej, a także są finalistami Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK – FARMER ROKU.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój
idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

Władze Stowarzyszenia
Zarząd:

Maciej Mularski – Prezes
Teresa Kucharska – Wiceprezes
Adam Jeznach – Wiceprezes

Rada Programowa:

Adam Oler – Przewodniczący
Ryszard Chaberski
Maria Będzikowska
Zofia Mieszkowska
Leszek Kamiński
Wojciech Pruszkowski
Mirosław Ignaszak
Ryszard Błaszkiewicz
Ryszard Kruziński

Komisja Rewizyjna:

Grzegorz Goc – Przewodniczący
Iwona Żołnierkiewicz
Leon Maślanka

Sekretariat:

Anna Szulc-Kossut

Adres Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
tel. 508 066 533, 604 988 818, e-mail: biuro@farmer-roku.pl, www.farmer-roku.pl
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RABAT 10%

NA SILOSY PŁASKODENNE OD 10 DO 2200 TON

ROLNIKU ZAMÓW JUŻ DZIŚ I SKORZYSTAJ
AKCJA RABATOWA DO 30.03.2018r.

SILOSY ZBOŻOWE z aktywną wentylacją
SILOSY PASZOWE
SILOSY LEJOWE
WIATY I HALE
OBSŁUGA KLIENTA I ZAMÓWIENIA
ZAŁOŻENIA 1990
ROK
=
=

The “Polish Club FARMER OF THE YEAR” Association
– the organizer of the Competition
The “Polish Club FARMER OF THE YEAR” Association is the organizer of the competition. It was established
in 2001 and conducts its activities according to the Law on Associations of 7 April 1989 (Law Gazette No. 20,
Item 104, of 10th April 1989, with later amendments).
The aims of the Association are:
–– to promote around the whole Poland the idea of modern farming, resourcefulness and inventiveness
in agriculture,
–– to bring together producers, distributors and contractors in the agricultural industry, and encourage them to
introduce new techniques and technologies,
–– to represent Association members and Polish producers, distributors and contractors, according to the
agreement to be represented by the Association,
–– to cooperate with local governments and government administrative agencies in agricultural affairs,
–– to organize “the best agricultural producer (in production, trade and services) competitions”
–– to represent Association members in their dealings with organizations from other countries and with international organizations,
–– to initiate and organize national or regional projects involving the lines of business represented by the
Association,
–– to advise on, and provide support for, invention projects that are expensive to carry out but considered valuable, through special foundations,
–– to popularize and promote technological innovations in agriculture,
–– to support other organizations that are committed to achieving goals in line with the statutory aims of the
Association,
–– to encourage fundraising in support of initiatives conforming with the aims of the Association,
–– to participate in organizing agricultural trainings.
Full members of the Association can be natural persons demonstrating full capacity to enter into legal transactions and who are not deprived of public rights, regardless of their place of permanent residence, provided
that they represent entities directly involved in agricultural production, distribution or services and are current
or past finalists of the Countrywide FARMER OF THE YEAR Competition.
Honorary membership of the Association is open to natural persons who have made outstanding contributions
in promoting the Association’s ideas or who have been of service to the Association in another notable way.

Association management team
Board:

Maciej Mularski – President
Teresa Kucharska – Vice President
Adam Jeznach– Vice President

Platform Board:

Adam Oler – Chairman
Ryszard Chaberski
Maria Będzikowska
Zofia Mieszkowska
Leszek Kamiński
Wojciech Pruszkowski
Mirosław Ignaszak
Ryszard Błaszkiewicz
Ryszard Kruziński

Audit Commission:  

Grzegorz Goc – Chairman
Iwona Żołnierkiewicz
Leon Maślanka

Secretary:

Anna Szulc-Kossut

Address of the Association:
Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz, Poland
Phone: + 48 508 066 533, + 48 604 988 818, e-mail: biuro@farmer-roku.pl, www.farmer-roku.pl
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WSPIERAJ POLSKĘ

KUPUJ POLSKIE

ZBIORNIKI
DWUPŁASZCZOWE
MAGAZYN
NA NAWOZY
PŁYNNE
DO OLEJU NAPĘDOWEGO

SWIMER AGRO TANK MULTI 20000

POJEMNOŚĆ

20,0m3
Zadzwoń

POLSKI
PRODUKT

56 DOSTAW
681 47 22
NAJLEPIEJ DOPASOWANY DO CAŁOCYSTERNOWYCH

NAJWIĘKSZY TYPOSZEREG ZBIORNIKÓW DO ON
Zadzwoń

56 681 47 22

KORZYŚCI
X
X
X
X
X
X
X
X
X

24 tony NP

nie korodują
odporne na UV - nie blakną
odporne na warunki atmosferyczne
odporne na uszkodzenia mechaniczne
jeden odlew - brak łączeń i spawów
łatwe do utrzymania w czystości
nie wymagają zabiegów konserwacyjnych
łatwe w transporcie
wysoce odporne chemicznie

24000 KG ≠ 24000 L

Raty 10x0%

bez kosztów
na wszystkie modele zbiorników

Zbiorniki z Torunia
SWIMER | ul. Płaska 64 | 87-100 Toruń
+48 56 681 47 22
www.swimer.com.pl

handel@swimer.com.pl

f YT

Zbiorniki dwupłaszczowe
do oleju napędowego
Dostępne modele
(wys. x szer. mm)
Swimer Tank 2500 FUDPS
(1800 x 1500)

BASIC
Nr kat.
SW-101172

1,28 kg/dm x 24 tony
SW-100695
= 18 750 L
Swimer Tank 5000 FUDPS
SW-100587
Swimer Tank 3500 FUDPS
(2100 x 2130)

3

(2100 x 2360)

Swimer Tank 7500 FUDPS
(2500 x 2550)

SW-101077

Swimer Tank 10000 FUDPS
(3000 x 2550)

SW-101642

Swimer Tank Eco-Line 1500 ELDPS
(1950 x 1358)

SW-101783

Swimer Tank Eco-Line 2500 ELDPS
(1990 x 1708)

SW-101784

Swimer Tank Eco-Line 5000 ELDPS
(2060 x 2318)

SW-101925
1,32 kg/dm3 x 24 tony
= 18 182 L

Konferencja w Ciechocinku
21 kwietnia 2017 roku w Ciechocinku, w hotelu Amazonka Conference & SPA odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU we współpracy z Agencją Nieruchomości
Rolnych. Tematem spotkania były „Nowości techniczne i technologiczne w produkcji rolniczej”.
W konferencji udział wziął Jan Krzysztof Ardanowski – wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych – Hanna Myjak, prezes Federacji Związków Pracodawców
– Dzierżawców i Właścicieli Rolnych – Leszek Dereziński, Dyrektor Oddziału Terenowego ANR w Bydgoszczy
– Grzegorz Smytry, Marek Szczygielski – zastępca dyrektora OT ANR w Bydgoszczy, wicedyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Lidia Lewandowska oraz członkowie Stowarzyszenia Polski Klub
Rolnik – Farmer Roku i rolnicy z całej Polski.
Celem konferencji było przedstawienie najnowszych trendów w rolnictwie, szczególnie w zakresie nowoczesnych
sposobów ochrony roślin, nawożenia i uprawy. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja Macieja
Czajkowskiego na temat uprawy pasowej, która wywołała żywą dyskusję.
Konferencja była okazją do integracji Stowarzyszenia oraz poznania nowych członków – laureatów i finalistów
ostatniej, XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK – FARMER ROKU, którzy zaprezentowali swoje gospodarstwa.

Conference in Ciechocinek
On April 21, 2017 at the Amazonka Conference & SPA Hotel in Ciechocinek, a conference organized by
the Polish Club FARMER - AGRICULTURALIST OF THE YEAR Association took place in cooperation with
the Agricultural Property Agency. The topic of the meeting was “Technical and technological innovations in
agricultural production”.
Participating in the conference were: Jan Krzysztof Ardanowski - vice-chairman of the Parliamentary Committee on Agriculture and Rural Development, Hanna Myjak - vice-president of the Agricultural Property Agency
[ANR], Leszek Dereziński - president of the Federation of the Union of Employers - Leaseholders and Agricultural
Owners, Grzegorz Smytry - Director of the Regional Branch of the ANR, Marek Szczygielski - deputy director
of the ANR Regional Branch in Bydgoszcz, Lidia Lewandowska - deputy director of the Kuyavian-Pomeranian
Agricultural Advisory Centre and members of the Polish Club Farmer - Agriculturalist of the Year Association
and farmers from all over Poland.
The aim of the conference was to present the latest trends in agriculture, especially in the field of modern
methods of plant protection, fertilization and cultivation. Of particular interest was the presentation of Maciej
Czajkowski on the subject of row crop cultivation, which sparked a lively discussion.
The conference was an opportunity for Association members to network and integrate and to meet new
members - laureates and finalists of the previous, 23rd edition of the National FARMER - AGRICULTURALIST
OF THE YEAR Competition, who presented their farms.

23

Nasi Laureaci organizatorami spotkań integracyjnych
dla osób niepełnosprawnych
Państwo Ewa i Ryszard Kruzińscy z Okonina w woj. kujawsko-pomorskim są laureatami XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK – FARMER ROKU. Od ośmiu lat w swoim gospodarstwie organizują pikniki
integracyjne dla osób niepełnosprawnych.
W ostatnim pikniku, który odbył się 2 czerwca 2017 r., udział wzięła liczna grupa członków stowarzyszenia
Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU. Uczestnicy spotkania brali udział w różnego rodzaju konkursach, zawodach i wspólnej zabawie. Spotkaniu sprzyjała słoneczna pogoda. Goście, którzy przybyli do Okonina, nie
szczędzili wyrazów uznania za misję, którą realizuje rodzina Kruzińskich – oprócz wzorowego prowadzenia
gospodarstwa znajdują oni siły i czas na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Uczestnicy spotkania zwiedzili położone nieopodal Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach.
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Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

Sałata

Odmiana przeznaczona do uprawy wczesnowiosennej i jesiennej w gruncie jak również pod osłonami. Tworzy wydłużone
zgrubienia. Barwa skórki karminowoczerwona z zakończeniem w kolorze białym. Miąższ matowobiały, czasem szklisto
biały, łagodny w smaku. Odmiana charakteryzuje się małą
skłonnością do parcenia oraz dobrą strukturą plonu.
Taśmę nasienną należy umieścić w rowku o głębokości 1,5–
2 cm, a następnie przysypać ziemią, lekko uklepać i intensywnie podlewać.

siew

rozsada

Jakość
WE

Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

Rzodkiewka

Odmiana średnio-wczesna, bardzo plenna, do uprawy pod
osłonami i w gruncie. Przeznaczona na zbiór wiosenny i letni. Wytrzymała na wysokie temperatury, bardzo smaczna.
Tworzy dość duże, twarde, kuliste główki o liściach delikatnych i smacznych.
Taśmę należy umieścić w rowku o głębokości 1–1,5 cm, a następnie przysypać ziemią i lekko uklepać. Zalecana odległość
między rzędami: 35–40 cm. Aby ułatwić skiełkowanie i rozwój roślin należy zapewnić optymalną wilgotność gleby.
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Lactuca sativa

Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze sp. z o.o.
Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem
Dział Sprzedaży: tel./fax 61 28 35 655
spojnia.hurtownia@cop.pl
siew

on
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Cucumis sativus

Sałata

Jakość
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Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

Ogórek konserwowy

Burak ćwikłowy

Cebula

Nasiona na taśmie ułatwiają wysiew do gruntu. Równomierne
rozmieszczenie nasion eliminuje po wschodach potrzebę przerywki. Najważniejsze, aby obficie podlać. Dzięki temu taśma
celulozowa może się rozpuścić i nasiona zaczynają kiełkować.
Sposób uprawy:
Po wyjęciu taśmy z torebki rozdzielić na linii perforacyjnej.
Podzieloną taśmę rozwinąć i umieścić w wykonanym w ziemi
rowku. Następnie przykryć warstwą ziemi i obficie podlać.

Odmiana późna, tworzy cebule o kształcie kulistym. Łuska
złotożółta, dobrze przylegająca. Mocny system korzeniowy.
Cebula przeznaczona do bezpośredniego spożycia jak i na
przechowywanie.
Taśmę nasienną należy umieścić w rowku o głębokości 1,5–2 cm,
a następnie przysypać ziemią i lekko uklepać. Nasionom należy
zapewnić optymalną ilość wody do skiełkowania i rozwoju.

Odmiana bardzo plenna. Korzenie kuliste, bardzo soczyste.
Miąższ intensywnie krwistoczerwony o słabo widocznych
pierścieniach. Odmiana przeznaczona na użytek letni i jesienny oraz do przechowywania zimowego. Okres wegetacji: ok.
100-110 dni.
Taśmę nasienną należy umieścić w rowku o głębokości 1–3 cm,
a następnie przysypać ziemią i lekko uklepać. Zalecana odległość miedzy rzędami: 30-40 cm. Aby ułatwić skiełkowanie
i rozwój roślin należy zapewnić optymalną wilgotność gleby.
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„Spójnia“ Hodowla i Nasiennictwo
Ogrodnicze Spółka z o. o.
Nochowo ul. Lipowa 22,
63-100 Śrem
Producent nr 30/26/624 PL
www.nasiona-warzyw.pl
tel./fax 61 28 35 655
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„Spójnia“ Hodowla i Nasiennictwo
Ogrodnicze Spółka z o. o.
Nochowo ul. Lipowa 22,
63-100 Śrem
Producent nr 30/26/624 PL
www.nasiona-warzyw.pl
tel./fax 61 28 35 655
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„Spójnia“ Hodowla i Nasiennictwo
Ogrodnicze Spółka z o. o.
Nochowo ul. Lipowa 22,
63-100 Śrem
Producent nr 30/26/624 PL
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tel./fax 61 28 35 655
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Rzodkiewka
„Spójnia“ Hodowla i Nasiennictwo
Ogrodnicze Spółka z o. o.
Nochowo ul. Lipowa 22,
63-100 Śrem
Producent nr 30/26/624 PL
www.nasiona-warzyw.pl
tel./fax 61 28 35 655
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Cebula

„Spójnia“ Hodowla i Nasiennictwo
Ogrodnicze Spółka z o. o.
Nochowo ul. Lipowa 22,
63-100 Śrem
Producent nr 30/26/624 PL
www.nasiona-warzyw.pl
tel./fax 61 28 35 655
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Nasiona na taśmie

00720
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Seria dla najmłodszych

Nasiona warzyw

Nasiona kwiatów

Nasiona ziół

Szeroki wybór nasion
Uniwersalna odmiana mieszańcowa,
polecana do uprawy pod osłonami i w
gruncie, w okresie wczesnowiosennym
i jesiennym. Zgrubienia kuliste
o intensywnie wybarwionej i błyszczącej
czerwonej skórce, z cienkim ogonkiem.
Miąższ mlecznobiały, soczysty, lekko ostry,
nie pęka i nie parcieje. Smak łagodny do
lekko ostrego. Liście krótkie, mocno
osadzone, idealne do pęczkowania.
Odmiana wykazuje wysoką odporność na
choroby i szkodniki. Okres wegetacji
ok. 28-33 dni. Polecane terminy siewu
X-II – szklarnia; II-IV – tunel nieogrzewany; II,
IV, VIII – grunt; VII-X – tunel nieogrzewany.

Rzodkiewka Salsa F1

NASIONA
DOSKONAŁE

Our Laureates are the organizers
of integration meetings for the disabled
Ewa and Ryszard Kruziński from Okonin in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship are the laureates of the 23th
edition of the National FARMER - AGRICULTURALIST OF THE YEAR Competition. For eight years, they have
been organizing integration picnics for the disabled on their farm.
The last picnic, which took place on June 2, 2017, was attended by a large group of members of the Polish
Club FARMER - AGRICULTURALIST OF THE YEAR Association. Participants of the get-together took part in
various competitions, contests and mutual fun. The gathering enjoyed sunny weather. The guests who came to
Okonin expressed their deep appreciation for the work the Kruziński family is doing - in addition to exemplary
farm management, they find the energy and time to devote to persons with disabilities.
Participants of the meeting also visited the nearby Sanctuary of Our Lady of Sorrows in Obory.
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THE RESPONSIBLE CHOICE.
ODPOWIEDZIALNY WYBÓR.

Saga furs Oyj, Martinkyläntie 48, Vantaa, Finlandia, www.sagafurs.com
Saga Furs Polska sp. z o.o., adres biura: ul. Żwirowa 41/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 95 731 88 44, e-mail: biuropl@sagafurs.com

Wyjazd Studyjny
W dniach 23-25 września 2017 roku ponad 50 rolników uczestniczyło w wyjeździe studyjnym na Kaszuby,
zorganizowanym przez Stowarzyszenie.
W trakcie wyjazdu odwiedzono gospodarstwa laureatów Konkursu ROLNIK – FARMER ROKU ROKU,
„zdobyto” najwyższe wzniesienie na Pomorzu – Wieżycę. W Szymbarku uczono sie kaszubskiego alfabetu,
zwiedzono „Dom do góry nogami” oraz zmierzono najdłuższą deskę świata – 46,53 m. W programie wycieczki
przewidziano ponadto wykopki ziemniaków tradycyjnym sprzętem w Kaszubskim Parku Etnograficznym oraz
wycieczkę statkiem po jeziorze Wdzydze – „Kaszubskim Morzu”. Dzień zwieńczyła kolacja z zabawą przy
muzyce kaszubskiej w gościnnym gospodarstwie państwa Rychertów – członków Stowarzyszenia.
W ostatnim dniu wyjazdu goszczono w firmie RIELA Polska, która to firma od wielu lat wspiera działalność
Stowarzyszenia.
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Spółdzielnia Producentów Trzody
Chlewnej „BECON”
tel. 52 382 83 28,
e-mail: becon-wtelno@wp.pl

Skup
trzody chlewnej
Handel i wymiana
płodów rolnych
Obsługa rolników
z zakresu ARiMR

ZAPRASZAMY
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Study tour
On September 23-25, 2017, over 50 farmers participated in a study tour in Kashubia, organized by the Association.
During the trip, participants visited farms of the laureates of the FARMER - AGRICULTURALIST OF THE YEAR
Competition and for exercise ‘conquered’ the highest hill in Pomerania, Wierzyca. In Szymbark, they learned
the Kashubian alphabet, visited the ‘Upside Down House’ and measured for themselves the longest board of
the World - 46.53 m. The program of the trip also included potato harvesting in the Kashubian Ethnographic
Park using with traditional tools and a boat trip on Wdzydze Lake - the ‘Kashubian Sea’. The day ended with
a dinner party with Kashubian music at the hospitable farm of the Rychert family - members of the Association.
On the last day of the trip the participants were guests at RIELA Polska, which company has been supporting
the Association’s activity for many years.

www.apra.pl
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Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
XXIV edycja
Celem Konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie i rozumnemu działaniu potrafią dostosować swój warsztat pracy do zmieniającego
się rynku i nowych realiów, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej.
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”.
Partnerem Konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Patronat honorowy od lat sprawują:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich.
Patronat medialny:
APRA – Polska Prasa Rolnicza (Przedsiębiorca Rolny, Nowoczesna Uprawa, Rolniczy Przegląd Techniczny,
Hoduj z głową).
Patronat Telewizyjny: TVP3
Współpraca medialna:
Pierwszy Portal Rolny, AgroNews.
Partnerzy Wspierający: Krajowa Spółka Cukrowa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze.
Kapitułę Konkursu tworzą przedstawiciele Stowarzyszenia „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”, uniwersytetów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz niezależni
eksperci.

Kategorie Konkursowe
I
II
III
I
V

gospodarstwa rodzinne,
gospodarstwa ogrodnicze,
gospodarstwa o alternatywnych źródeł dochodu,
przedsiębiorstwa rolnicze,
grupy producenckie.

Kapituła zastrzegła sobie prawo dokonania zmian kategorii w Konkursie po otrzymaniu materiałów
zgłoszeniowych i wizytacji gospodarstw zakwalifikowanych do Finału Konkursu.

Kryteria Konkursu
Podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach jest efektywność gospodarowania mierzona wydajnością i uzyskiwanymi plonami. Zdecydowanie premiowane są osiągnięcia wynikające
z nowoczesnego gospodarowania, nawet w niesprzyjających warunkach przyrodniczych i rynkowych. Ocenie podlegają również stosowane technologie i techniki produkcji, rozwój gospodarstwa, a także działania na
rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Widząc potrzebę doceniania i nagradzania trudu rolników, a także pokazywanie dobrych wzorców, Kapituła zwraca uwagę na aktywność, pomysłowość, przedsiębiorczość
rolnika, jego zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego i różnych aspektów działalności społecznej.

Nagrody
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują:
• tytuł ROLNIK – FARMER ROKU i prawo używania tytułu i logo Konkursu w swoich materiałach promocyjno-reklamowych,
• statuetkę „Złote Jabłko”,
• pamiątkowe grawertony,
• nagrody rzeczowe,
• prawo członkostwa w Stowarzyszeniu „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”.
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Ponadto finaliści – członkowie Stowarzyszenia „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU” – zyskują prawo
zgłaszania kandydatów w kolejnych edycjach Konkursu.

Kapituła XXIV edycji Konkursu/Members of the Competition Committee

 

dr inż. Teresa Kucharska

dr inż. Adam Oler

Przewodnicząca Kapituły Konkursu
The Chair of the Competition Committee
Agencja Nieruchomości Rolnych
Agricultural Property Agency
Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”
The Polish Club FARMER OF THE YEAR Association

prof. dr hab. Jacek Żarski
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy
University of Sciences and Technology
in Bydgoszcz

Marek Szczygielski

Agencja Nieruchomości Rolnych
Agricultural Property Agency

Dyrektor Konkursu
The Director of the Competition
Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”
The Polish Club FARMER OF THE YEAR Association
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
University of Sciences and Technology in Bydgoszcz

Hanna Myjak
Agencja Nieruchomości Rolnych
Agricultural Property Agency

Krzysztof Górecki

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
The Ministry of Agriculture
and Rural Development

prof. dr hab. Tomasz Dobek

Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
West Pomeranian University of Technology
in Szczecin

dr hab. Krzysztof Młynek

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
Siedlce University of Natural Sciences
and Humanities

Współpraca/Cooperation:
Anna Szulc-Kossut
Władysław Butor
Mirosław Kempara
Dariusz Rutkowski

Karol Sepielak
Agencja Nieruchomości Rolnych
Agricultural Property Agency
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The 24th Countrywide
FARMER OF THE YEAR Competition
The aim of the competition is to promote modern agriculture and agricultural producers whose ingenuity,
initiative and judiciousness have enabled them to tailor their methods to the changing market and new realities, within a framework of European Union’s Common Agriculture Policy.
The competition is organized by the Polish Club FARMER OF THE YEAR Association.
The National Center for Agricultural Support is the Organizational Partner of the Competition.
Honorary Sponsorship has been provided for many years by:
the Minister of Agriculture and Rural Development,
the General Director of the National Center for Agricultural Support,
the Rector of the J.J. Śniadeccy University of Sciences and Technology in Bydgoszcz.
Media patronage:
the Polska Prasa Rolnicza (Przedsiębiorca Rolny, Nowoczesna Uprawa, Rolniczy Przegląd Techniczny,
Hoduj z głową magazines).
Television Patronage: the Polish Television,
Media cooperation:
the First Agricultural Portal and the AgroNews
Supporting partners: Krajowa Spółka Cukrowa Ltd., Restructuring and Modernization of Agriculture Agency, Agricultural Advisory Centres, Agriculrural Chambers.
The Competition Committee includes representatives of the Polish Club FARMER OF THE YEAR Association, universities, the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Agricultural Property Agency and
independent experts.

Competition Categories
I
II
III
IV
V

family farms,
horticulture,
farms witch alternative source of income,
agricultural enterprises,
agricultural producers groups.

The Competition Committee reserves the right to change the competition categories after receiving
applications and visiting the farms that qualified for the competition finals.

Competition Criteria
The main criterion of evaluation of candidates in particular categories is their farming success as measured
by productivity and generated income. Bonuses are awarded for achievements resulting from modern farming
methods, even in harsh natural and market conditions, as well as used technologies and production techniques, development of the farm and respect for the natural environment. Having seen the need to award the
hard work of the farmers in setting a good example, the judges pay attention to ingenuity, entrepreneurship as
well as the farmer’s engagement in local community and other social activities.

Awards
Winners of particular categories receive:
• the title of FARMER OF THE YEAR and the right to use the competition name and logo in their
promotional and advertising materials,
• a statuette of “The Golden Apple”,
• a commemorative metal-engraved plate,
• prizes in kind,
• membership of the Polish Club FARMER OF THE YEAR Association.
In addition, the finalists – members of the Polish Club FARMER OF THE YEAR Association – win the right to
enter candidates for subsequent editions of the Competition.
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Finaliści XXIV edycji Konkursu

The Finalists of the 24th edition of the Competition
Dorota i Paweł Chamier-Gliszczyńscy
ul. Rolnicza 35, 83-422 Nowy Barkoczyn
woj. pomorskie/Pomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Pomorski ODR w Lubaniu
Entered by Pomorski Agricultural Advisory Centre in Lubań

Pan Paweł wraz z żoną prowadzi 47,54-ha gospodarstwo, które przed
13 laty przejął od rodziców. Głównym kierunkiem produkcji jest hodowla
krów o wydajności 9300 kg mleka w laktacji. Zwierzęta utrzymywane są
w nowej oborze wolnostanowiskowej, a dój odbywa się na hali typu rybia
ość. Pracę hodowlaną w stadzie wspomaga izraelski system zarządzania.
W uprawie roli i roślin stosuje się system uproszczony. Użytki zielone zajmują 8,09 ha. Skład gatunkowy mieszanek traw ustalany jest
we współpracy z Pracownią Łąkarstwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
W gospodarstwie organizowane są pokazy i szkolenia.
Mr Paweł Chamier-Gliszczyński and his wife run a 47,54-ha farm, which he took over from his parents 13 years
ago. The main direction of production is cow breeding with a capacity of 9,300 kg of milk in lactation. The animals
are kept in a new stall-free cowshed and the milking takes place in a ‘fish-bone’ type hall. The breeding work in the
herd is supported by an Israeli breeding program management system.
A simplified system is used in soil cultivation and plant production. Grassland occupies 8,09 ha. The compositions
of species of grass mixtures are determined in cooperation with the Grassland Department of the UTP University
of Science and Technology in Bydgoszcz. The farm hosts shows and training sessions.

Ewa i Wojciech Chwalisz
Chełmiczki 19, 88-121 Chełmce
woj. kujawsko-pomorskie/Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie,
PZDR w Inowrocławiu
Entered by Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre
in Minikowo, Advisory Board in Inowrocław

W 81,81-ha gospodarstwie głównym kierunkiem jest uprawa warzyw: cebuli, buraków i fasoli, uprawia się także
kukurydzę i żyto. W ostatnich latach zakupiono nowoczesny sprzęt i wybudowano przechowalnię warzyw z dwiema komorami o pojemności 500 ton każda. Dużą wagę przywiązuje się do ochrony środowiska, stosując zasady
rolnictwa zrównoważonego. W gospodarstwie wdrożony jest system GlobalGAP.
W uprawie warzyw stosuje się konwencjonalne metody z pełnym zestawem zabiegów agrotechnicznych oraz
zbilansowanym nawożeniem. Pan Wojciech czynnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, poświęca też czas
na przekazywanie swojej wiedzy praktykantom z technikum w Kruszwicy.
On their 81.81 ha farm the main activity is growing vegetables:
onions, beets and beans, as well as corn and rye. In recent years,
modern equipment was purchased and a vegetable storage facility
was built with two chambers having a capacity of 500 tons each.
A lot of attention is paid to environmental protection, applying the
principles of sustainable agriculture. The GlobalGAP system is implemented on the farm.
Conventional methods are used in the cultivation of vegetables
along with a full set of agro technical treatments and balanced fertilization. Mr Wojciech Chwalisz actively participates in the life of
the local community; he also devotes time to instructing interns from
the Technical School in Kruszwica.
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Jolanta i Jarosław Dobrowolscy
Stany Małe 23, 08-125 Suchożebry
woj. mazowieckie/Mazowieckie Voivodeship
zgłoszeni przez Mazowiecki ODR w Warszawie, O. Siedlce
Entered by Mazowiecki Agricultural Advisory Centre in Warszawa,
Branch in Siedlce

W 117-ha gospodarstwie połowę areału stanowią trwałe użytki
zielone, na pozostałej powierzchni uprawia się głównie kukurydzę
i lucernę na pasze dla bydła.
Stado podstawowe tworzy 175 krów o wydajności 10 000 kg
mleka. Krowy dojone są przez 3 roboty udojowe Lely Astronaut A4,
również specjalistyczne roboty usuwają odchody i podgarniają TMR
na stole paszowym. Najmłodsze cielęta żywione są przez automat
do odpajania. Komfort zwierzętom zapewniają czochradła, zraszacze
i mieszacze powietrza.
W gospodarstwie organizowane są praktyki, pokazy i szkolenia
oraz badania naukowe.
On this 117 ha farm, half of the area is permanent grassland, the remaining area is mainly cultivated with maize
and alfalfa for cattle feed.
The basic stock is made up of 175 cows with a capacity of 10,000 kg of milk. Cows are milked by 3 Lely Astronaut
A4 milking robots, with specialized robots removing manure and providing TMR on the feed table. The youngest
calves are fed by an automatic feeding machine. Comfort for the animals is provided by cattle brushes, sprinklers
and air mixers. The farm organizes internships, demonstrations and training sessions as well as scientific research.

Małgorzata i Łukasz Drzazga
Skarydzew 24, 63-505 Doruchów
woj. wielkopolskie/Wielkopolskie Voivodeship
zgłoszeni przez Wielkopolski ODR w Poznaniu
Entered by Wielkopolski Agricultural Advisory Centre in Poznań

Państwo Drzazga gospodarują na 48,25 ha, specjalizując się w produkcji mleka, uprawiają też kukurydzę i zboża z przeznaczeniem
na pasze.
Krowy mleczne utrzymywane są w nowej oborze na 60 stanowisk,
wyposażonej w robota udojowego. W uprawie roli i roślin stosuje się
nowe technologie i kwalifikowany materiał siewny a ochronę roślin
i nawożenie prowadzi się zgodnie z najnowszymi zaleceniami. Gospodarstwo jest dobrze wyposażone w sprzęt i maszyny. Pan Drzazga
bierze udział w wielu szkoleniach i pokazach, współpracuje z firmami
paszowymi oraz czynnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności.
The Drzazga family manages a 48.25 ha farm, specializing in the
production of milk, and on which corn and grains for fodder are also grown.
Dairy cows are kept in a new cowshed made up of 60 positions, equipped with a milking robot. New technologies
and certified seed are applied in the cultivation of crops and plants, and plant protection and fertilization are carried out in accordance with the latest recommendations. The farm is well supplied with equipment and machinery.
Lukasz Drzazga participates in many training sessions and shows, cooperates with feed companies and actively
participates in the life of the local community.
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Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o. o.
Długie Stare, ul. Wiosenna 5, 64-100 Leszno
tel. (65) 520-26-70, fax (65) 533-81-60

e-mail: dlugie@interian.pl internet: www.dlugiestare.com.pl

Spółka położona jest w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego, przy drodze krajowej
nr 12 między Lesznem a Wschową, w powiecie leszczyńskim. Po kolejnych przekształceniach w 1995 r. powstała
Spółka z o.o., którą w 2003 r. wpisano na listę spółek strategicznych dla polskiego rolnictwa. Gospodarujemy na
3132 ha, w tym 3026 ha użytków rolnych. Wskaźnik bonitacji gleb wynosi 0,79. Grunty V i VI klasy stanowią aż
40% areału.

Celem naszego działania jest uzyskiwanie coraz wyższych wydajności jednostkowych, wykorzystując nowoczesne metody i technologie, jak i stałe zwiększanie opłacalności produkcji zwierzęcej i roślinnej.
Ze względu na przewagę gleb słabych, głównym kierunkiem produkcji spółki jest produkcja zwierzęca. Pogłowie bydła
to 2500 sztuk rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, w tym 1000 sztuk krów mlecznych (z wydajnością roczną mleka ponad
10 000 litrów) oraz 600 sztuk bydła mięsnego, w tym około 200 sztuk mamek rasy limousine. Krowy phf utrzymywane są
w czterech fermach wolnostanowiskowych, trzy z nich (Wilkowice, Trzebiny, Strzyżewice) posiadają hale udojowe z komputerowym systemem zarządzania stadem, czwarta ferma (Niechłód) wyposażona jest w roboty udojowe (dój ćwiartkowy).
Hodowla bydła mlecznego prowadzona jest w oparciu o nowoczesne metody doskonalenia, w tym: genomową ocenaę
wartości hodowlanej, pozyskiwanie i przenoszenie zarodków, indywidualne kojarzenia komputerowe.
Spółka wzięła udział w krajowych i regionalnych
wystawach zwierząt hodowlanych.
W 2016 roku w XXII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku, XII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Pudliszkach oraz w II
Krajowej Wystawie Bydła Mięsnego w Barzkowicach,
gdzie wystawiany przez naszą Spółkę buhaj SALKO rasy
Limousine zdobył tytuł SUPERCZEMPIONA wystawy.

Na XXVIII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu w 2017 r. buhaj SALKO ponownie
okazał się bezkonkurencyjny. Uczestniczyliśmy również
w XXIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych
w Sielinku.
W 2016 roku zajęliśmy trzecie miejsce w konkursie
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, organizowanym
przez Agencję Nieruchomości Rolnych w kategorii zakładów rolnych.

Do sprzedaży oferujemy
PRODUKCJA ZWIERZĘCA

- buhajki hodowlane Limousine
- jałówki cielne HO i Limousine
- mleko
- żywiec wołowy
- cielęta byczki HO
PRODUKCJA ROŚLINNA

- pszenica konsumpcyjna
- rzepak
- buraki cukrowe
- kukurydza ziarno

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare – buhaj SALKO rasy Limousine
Superczempion II krajowej Wystawy Bydła Mięsnego

USŁUGI W ZAKRESIE

- zbioru i konserwacji pasz zielonych
- siewu i zbioru kukurydzy
- siewu i zbioru buraków cukrowych
- siewu i zbioru zbóż

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare – Ferma krów mlecznych Niechłód
obora z robotami udojowymi firmy LELY

Mirosław i Kazimierz Grodzcy
Krzyżanki 11, 63-830 Pępowo
woj. wielkopolskie/Wielkopolskie Voivodeship
zgłoszeni przez Wielkopolski ODR w Poznaniu
Entered by Wielkopolski Agricultural Advisory Centre in Poznań

Państwo Grodzcy wraz z synem Łukaszem prowadzą 34,59-ha
gospodarstwo. Głównym kierunkiem produkcji jest trzoda chlewna w cyklu zamkniętym. Zwierzęta utrzymywane są w nowoczesnych, dobrze wyposażonych budynkach inwentarskich z doskonałą
wentylacją. Pasze przygotowywane są na bazie zbóż i premiksów
i podawane za pomocą paszociągów. W gospodarstwie uprawia
się głównie zboża, a dzięki nowoczesnemu sprzętowi i technologii uzyskuje się wysokie wyniki produkcyjne. Państwo Grodzcy za
swoje osiągnięcia zostali wiele razy nagrodzeni. Na uwagę zasługuje wyjątkowy ład i porządek oraz dbałość o estetykę obejścia.
The Grodzkis together with their son Łukasz operate a 34.59-ha
farm. The main activity is closed-cycle pig production. The animals are kept in modern, well-equipped livestock
buildings with excellent ventilation. Feed is prepared on a premix basis and served using feeding machines.
The farm produces mainly grain, and thanks to modern equipment and technology, high production results are
obtained. The Grodzkis have been awarded many times for their achievements. Noteworthy is the exceptional
order and organization of the farm and attention to the aesthetics of the farmhouse area.

Marika i Jacek Jasińscy
Biskupiczki 9, 14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie/Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
zgłoszeni przez Warmińsko-Mazurski ODR w Olsztynie
Entered by Warmińsko-Mazurski Agricultural Advisory Centre in Olsztyn

Państwo Jasińscy gospodarują na powierzchni 61,55 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest hodowla
trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Stado podstawowe liczy 30 loch, a rocznie sprzedawanych jest około 600
tuczników. Budynki inwentarskie wyposażone są w automatyczny system zadawania pasz i wentylację. W gospodarstwie uprawia się zboża jare, ozime oraz groch. W produkcji roślinnej stosuje się nowe technologie,uzyskując
wysokie plony. Ważniejsze maszyny rolnicze państwo Jasińscy
użytkują wspólnie z bratem, który posiada gospodarstwo w sąsiedztwie.
The Jasiński family farms 61.55 ha. The dominant direction
of production is pig breeding in a closed cycle. The basic herd
is made up of 30 sows and annually about 600 fattened pigs are
sold. Livestock buildings are equipped with an automatic feeding
system and ventilation. The farm cultivates spring and winter crops
and peas. New technologies are used in crop production, yielding
high yields. The more important agricultural machines needed for
the farm are utilized by the Jasińskis together with their brother,
who also farms in the neighbourhood.
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Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.

ul. Zatorze 2, 48–130 Kietrz, tel. (77) 485-43-01, (77) 485-43-02
e-mail: komrolkietrz@poczta.onet.pl, internet: www.kombinatkietrz.pl

Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów”

Regietów 28, 38-315 Uście Gorlickie, tel. (18) 351-00-18, fax. (18) 351-00-97
e-mail: skh@onet.pl, internet: www.huculy.com.pl

KOMBINAT ROLNY KIETRZ

położony jest na południowo – wschodnim obrzeżu województwa opolskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie z Republiką Czeską. Rejon ten (podnóże gór Sowich i Bramy
Morawskiej) charakteryzuje się dobrymi warunkami glebowo – klimatycznymi do prowadzenia intensywnej produkcji rolniczej.

STADNINA KONI HUCULSKICH „GŁADYSZÓW”

(gmina Uście Gorlickie, woj. małopolskie) hodująca 300 koni
rasy huculskich. Od listopada 2013 roku wchodzi w skład
Kombinatu Rolnego Kietrz.

Stadnina koni oferuje
sprzedaż klaczy i ogierów
sprzedaż wałachów
sprzedaż młodzieży rasy huculskiej
naukę jazdy konnej
przejażdżki bryczkami
rajdy konne (cały rok)
kuligi zimowe

HOTEL I KARCZMA
Kombinat oferuje
materiał hodowlany w postaci jałówek cielnych
żywiec wołowy
kwalikowany materiał siewny pszenicy ozimej
duże, jednorodne partie pszenicy konsumpcyjnej
rzepaku ozimego i kukurydzy

Na terenie ośrodka znajduje się Hotel „Gościniec Jaśmin”
i Karczma łemkowska. Hotel posiada 55 komfortowych miesc
noclegowych wyposażonych w TV, internet i telefon.
Karczma oferuje produkty i wyroby regionalne, to miejsce
spotkań integracyjnych, biesiad i imprez okolicznościowych.
Kapituła programu „Dobre bo Polskie”, 5 stycznia 2016r. przyznała godło „Restauracja Roku”.

Komfortowy hotel –„Gościniec Jaśmin”
pokoje 1 oraz 2 osobowe
apartamenty 2 oraz 4 osobowe
sala konferencyjna
hotelowe SPA (sauna, jacuzzi, łaźnia parowa)
siłownia

Marzena i Jacek Kujawa
Zbrachlin 19, 87-731 Waganiec
woj. kujawsko-pomorskie/Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Kujawsko-Pomorski OR ARiMR w Toruniu
Entered by Kujawsko-Pomorski Regional Department of Restructuring
and Modernization of Agriculture Agency in Toruń

W 70-ha gospodarstwie głównym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mlecznego. Stado podstawowe liczy 45 krów o wydajności ponad 10 000 kg mleka w laktacji. Zwierzęta utrzymywane
są w nowej oborze wolnostanowiskowej. W produkcji roślinnej
dominuje uprawa kukurydzy, lucerny i zbóż, przeznaczonych na
pasze dla bydła.
Państwo Kujawowie aktywnie uczestniczą w działaniach Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła i w samorządzie
lokalnym, organizują praktyki dla studentów, również z zagranicy.
Swoje zwierzęta prezentują na Regionalnych Wystawach Zwierząt
Hodowlanych, zdobywając wysokie lokaty.
On this 70 ha farm, the main direction of production is dairy cattle
breeding. The basic herd is made up of 45 cows with a capacity of
over 10,000 kg of milk in lactation. The animals are kept in a new stall-free cowshed. The crop production is dominated by the cultivation of maize, alfalfa and cereals intended for cattle feed.
The Kujawa family actively participates in the activities of the Kuyavian-Pomeranian Association of Cattle Breeders and in local government; they organize internships for students, including foreign students. They present their
animals at Regional Animal Breeding Exhibitions.

Katarzyna i Antoni Kwiatkowscy
Marzęcice, ul. Brodnicka 1, 13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie/Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
zgłoszeni przez Warmińsko-Mazurski ODR w Olsztynie
Entered by Warmińsko-Mazurski Agricultural Advisory Centre
in Olsztyn

W 70-ha gospodarstwie państwa Kwiatkowskich głównym kierunkiem produkcji jest chów indyków, który jest tradycją wyniesioną z domu rodzinnego pana Antoniego.
Tucz odbywa się w dwóch budynkach inwentarskich, w każdym
po dwa wsady piskląt w roku. Indyczniki wyposażone są w linie do
karmienia i pojenia oraz system wentylacji.
Większość zebranych w gospodarstwie plonów przeznacza się na
produkcję pasz we własnej mieszalni.
On the 70-ha farm of the Kwiatkowski family, the main production activity is turkey farming. Farming turkeys is a tradition in
Mr Antoni Kwiatkowski’s family. The fattening takes place in two
farm buildings, each with two batches of chicks yearly. The turkey facilities are equipped with feeding and watering
lines and a ventilation system.
The majority of crops harvested on the farm is allocated to the production of feed in the farm’s own mixing room.
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Barbara i Jacek Mazur
Rzędzianowice 518, 39-300 Mielec
woj. podkarpackie/Podkarpackie Voivodeship
zgłoszeni przez Podkarpacką Izbą Rolniczą w Trzebownisku
Entered by Podkarpacka Agricultural Chamber in Trzebownisko

Państwo Mazurowie gospodarują na powierzchni 105,43 ha,
w tym 45 ha to grunty własne. Zajmują się uprawą zbóż, rzepaku
i kukurydzy, a także tuczem trzody chlewnej.
W uprawie roślin, dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii,
uzyskuje się wysokie plony. Gospodarstwo jest dobrze wyposażone
w nowoczesny sprzęt, co nie tylko ułatwia pracę, ale umożliwia
również świadczenie usług. Trzoda utrzymywana jest na głębokiej
ściółce w chlewni wyposażonej w automatyczne poidła i paszociągi. Roczna sprzedaż tuczników sięga 1800 szt.
Gospodarze cały czas się dokształcają, biorąc udział w różnych
szkoleniach i pokazach.
The Mazurs operate a farm of 105.43 ha, including 45 ha of land they own themselves. They grow cereals, rapeseed and corn, and also carry out pig fattening.
In growing plants, thanks to the use of modern technologies, high yields are obtained. The farm is well equipped
with modern equipment, which not only facilitates work, but also enables the provision of services. Swine are kept
on a deep bedding in a pig house equipped with automatic nipple drinkers and feeding systems. The annual sales
of fattened pigs reaches up to 1800 animals.
The Mazurs are constantly involved in self-education, taking part in various training sessions and shows.

Teresa i Jerzy Mianowscy
Ostrowiec 14, 05-651 Chynów
woj. mazowieckie/Mazowieckie Voivodeship
zgłoszeni przez Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU ROKU
Entered by Polish Club FARMER OF THE YEAR Association

W gospodarstwie przejętym po rodzicach pana Jerzego państwo Mianowscy od 30 lat zajmują się uprawą pieczarek.
Obecnie uprawa w pieczarkarni o powierzchni 2,5 tys. m2 trwa cały rok, a wyprodukowane grzyby sprzedawane
są na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym w Broniszach. Pomimo dużej konkurencji na rynkach
hurtowych, najwyższa jakość pieczarek państwa Mianowskich gwarantuje stały zbyt.
On the farm, taken over from Mr Jerzy Mianowski’s parents, they
have been cultivating mushrooms for 30 years.
Currently, cultivation in mushroom growing buildings covering an area of 2.5 thousand square meters takes place during the
entire year. The grown mushrooms are sold at the Warsaw AgroFood Wholesale Market in Bronisze. Despite the high competition
at wholesale markets, the mushrooms grown on the Mianowski farm
are of highest quality and thus guarantee steady sales.
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Monika i Dominik Nogajczyk
Rębów 35, 28-404 Kije
woj. świętokrzyskie/Świętokrzyskie Voivodeship
zgłoszeni przez Świętokrzyski OR ARiMR w Kielcach, BP w Pińczowie
Entered by Świętokrzyski Regional Department of Restructuring
and Modernization of Agriculture Agency in Kielce, Poviat Office in Pińczów

Państwo Nogajczykowie gospodarują na 45 ha w trudnych warunkach, na słabych glebach, pagórkowatym terenie, a pola znajdują się w 2 powiatach i 3 gminach. W gospodarstwie uprawia się zboża, rzepak, łubin, groch, a także ostropest. Nasiona sprzedawane
są na podstawie umów kontraktacyjnych głównie do NATUR-VIT,
EKO-PLON i Centrali Nasiennej w Pińczowie. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i technik produkcji osiągają wysokie
plony. Gospodarze dbają o strukturę, żyzność i bioróżnorodność
gleby, uczestniczą w programie rolno-środowiskowymi – produkcja
zintegrowana.
The Nogajczyk family farms 45 hectares in difficult conditions on poor soils and hilly terrain, with their fields
spread over two counties and three townships. Thanks, however, to the use of the most modern technologies
and production techniques, they achieve high yields. They take care of the structure, fertility and biodiversity of
their soil and they participate in an agro-environmental integrated production program. The farm produces cereals, rapeseed, lupines, peas and Silybum marianum (milk thistle). Seeds are sold on a contractual basis mainly to
NATUR-VIT, EKO-PLON and Centrala Nasienna in Pińczów.

Agnieszka Kobryń-Pietrasiewicz,
Jacek Pietrasiewicz
Farma „JAGA”
Bogucice Drugie, ul. Zakamień 28, 28-400 Pińczów
woj. świętokrzyskie/Świętokrzyskie Voivodeship
zgłoszeni przez Świętokrzyską Izbą Rolniczą w Kielcach
Entered by Świętokrzyska Agricultural Chamber in Kielce

Państwo Pietrasiewiczowie prowadzą certyfikowane gospodarstwo ekologiczne o pow. 5,65 ha. Całą powierzchnię
zajmują trwałe użytki zielone, przeznaczone dla kóz.
Pierwsze kozy zakupiono w 2011 roku, obecnie stado liczy 65 matek. Kozie mleko jest surowcem do produkcji
serów twarogowych, podpuszczkowych krótko i długo dojrzewających, serów pleśniowych oraz kefiru. Sery produkowane są w nowoczesnej serowarni według tradycyjnych, kilkudziesięcioletnich receptur. Wytwarzaniem kozich
serów zajmowała się babcia i prababcia pani Agnieszki. Dzięki bioasekuracji stado jest wolne od chorób.
The Pietrasiewiczes operate a certified organic farm with an area
of approximately 5.65 ha. The whole area is occupied by permanent grassland, intended for goats.
The first goats were bought in 2011, currently the herd has
65 mothers. Goat milk is a raw material for the production of cottage cheese, short and long-ripening rennet cheese, blue cheese
and kefir. The cheeses are produced in a modern cheese house
according to traditional, decades-old recipes. Agnieszka Pietrasiewicz’s grandmother and great-grandmother produced goat cheeses. Thanks to biosecurity, the herd is free of disease.
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OŚRODEK HODOWLI ZWIERZĄT ZARODOWYCH SPÓŁKA z o.o. w CHODECZKU
Chodeczek 87-860 Chodecz
tel. 054 28-49-110, fax 054 28-48-146, e-mail: biuro@ohzz.chodeczek.pl, www.ohzz.chodeczek.pl
NIP 888-10-11-604 Regon 910216773
KRS 0000014381 Sąd Rejonowy w Toruniu, Kapitał zakładowy 9.168.400,00 zł

OHZZ w Chodeczku Spółka z o.o. działa na południowym krańcu woj. kujawsko-pomorskiego.
Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest na terenie
trzech gmin: Chodecz, Lubień Kujawski i Choceń,
ukierunkowane na hodowlę i chów zwierząt oraz
intensywną produkcje roślinną.
Produkcja roślinna odbywa się na obszarze
1822 ha – jest podporządkowana w znacznym
stopniu rozwiniętej produkcji zwierzęcej.
Misją Ośrodka Hodowli Zwierząt Zarodowych
Sp. z o.o. w Chodeczku jest rozwój sprawnego
ekonomicznie, nowoczesnego przedsiębiorstwa
hodowlanego oferującego wysokiej jakości
nośniki postępu biologicznego dla terenowej
hodowli bydła mlecznego i trzody chlewnej oraz
wpływanie poprzez działalność hodowlano-upowszechnieniową i wdrożeniową na postęp
w dziedzinie produkcji rolniczej w polskim rolnictwie.
Firmą kieruje od 2017 roku
Sebastian Filipek-Kaźmierczak.

OFERTA HANDLOWA
 KNURKI hodowlane czystorasowe wbp

 KUKURYDZA paszowa

 BUHAJE hodowlane

 RZEPAK

 LOSZKI czystorasowe wbp

 MŁODE BYDŁO OPASOWE, CIELĘTA
 BYCZKI do dalszego chowu

 PSZENICA paszowa i konsumpcyjna
 BURAKI

 USŁUGI ROLNICZE: siew, zbiór i skup zbóż

Marzena i Krzysztof Rajtar
Żelimucha 20, 78-200 Białogard
woj. zachodniopomorskie/Zachodniopomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Zachodniopomorski ODR w Barzkowicach,
O. Koszalin
Entered by Zachodniopomorski Agricultural Advisory Centre
in Barzkowice, Branch in Koszalin

Gospodarstwo „Zielona Farma” państwa Rajtarów wpisane jest do
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Miejsce to odwiedzane
jest przez setki dzieci, które mogą z bliska poznawać i obserwować
zwierzęta i rośliny oraz uczestniczyć w pracach w gospodarstwie.
Realizowane są programy edukacyjne, np. „Jesienne prace w polu”,
„Pszczeli świat”, „Spaceruj z nami warstwami lasu”. Na potrzeby
edukacji właściciele hodują wiele zwierząt i ptaków, m.in. gęsi,
bażanty, kury ozdobne, świnki angielskie, lamy, osła czy kozy.
Na ok. 5 ha uprawiana jest borówka amerykańska, której owoce
sprzedawane są w ramach umów kontraktacyjnych.
The ‘Zielona Farma’ (‘Green Farm’) of the Rajtar family is part of the Nationwide Educational Homestead Network. Their farm is visited by hundreds of children who can get to know and observe animals and plants up close
and participate in work on the farm. Various educational programs are implemented, for example, ‘autumn work in
the field’, ‘the world of bees’, and ‘walk with us through the forest layers’. For the needs of farm, the owners breed
many animals and birds, including geese, pheasants, ornamental chickens, guinea pigs, llamas, donkeys and goats.
Blueberries are grown on about 5 hectares, the fruit of which is sold by means of farm contracts.

Katarzyna i Mikołaj Sambór
28-506 Czarnocin 68
woj. świętokrzyskie/Świętokrzyskie Voivodeship
zgłoszeni przez Świętokrzyski ODR w Modliszewicach,
PZDR w Kazimierzy Wielkiej
Entered by Świętokrzyski Agricultural Advisory Centre in Modliszewice,
Advisory Board in Kazimierza Wielka

W 54-ha gospodarstwie uprawiane są buraki cukrowe, pietruszka i rośliny paszowe oraz hoduje się trzodę chlewną i bydło rasy
Limousine.
Bydło mięsne hodowane jest w gospodarstwie od 2012 roku.
Obecnie stado liczy 15 krów, planowane jest powiększenie stada
do 30 szt. w oparciu o własne jałówki. Zwierzęta objęte są oficjalną
oceną użytkowości. W żywieniu stosuje się pasze wyprodukowane w gospodarstwie, a w okresie letnim zwierzęta przebywają na
pastwisku.
W uprawie stosuje się rolnictwo precyzyjne, m.in. nawożenie poprzedzone jest analizą gleby, a w zwalczaniu chwastów wykorzystuje
się sterowany komputerowo opryskiwacz.
On this 54-hectare farm, sugar beets, parsley and fodder crops are grown, and swine and Limousine cattle are
bred. Beef cattle have been raised since 2012. Currently, the herd amounts to 15 cows and it is planned to enlarge
the herd to 30 animals based on the farm’s own heifers. The animals are covered by an official performance assessment. Feed produced on the farm is used, and in the summer the animals stay in the pasture.
Precision agriculture is used in cultivation, including fertilization preceded by soil analysis, and in the control of
weeds a computer-controlled sprayer is utilized.
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Lotnisko Kamień Śląski k. Opola

Elżbieta i Wiesław Skop
Jerzmanice Zdrój 68, 59-500 Złotoryja
woj. dolnośląskie/Dolnośląskie Voivodeship
zgłoszeni przez Dolnośląski ODR we Wrocławiu, PZDR w Złotoryi
Entered by Dolnośląski Agricultural Advisory Centre in Wrocław,
Advisory Board in Złotoryja

W 160-ha gospodarstwie, w trudnym górzystym terenie, uprawiana jest głównie pszenica ozima, rzepak i kukurydza. Produkcja roślinna prowadzona jest zgodnie z wymogami programu rolno-środowiskowego – m.in. stosowane
jest nawożenie organiczne. Gospodarstwo jest dobrze wyposażone w nowoczesne maszyny niezbędne do pracy
w warunkach górskich.
W gospodarstwie realizowane są praktyki dla uczniów z Technikum Rolniczego, ponadto państwo Skopowie
współpracują z różnymi jednostkami naukowymi, są też bardzo aktywni w swoim środowisku. Pan Wiesław świadczy usługi okolicznym rolnikom, a wolny czas poświęca pasji – hodowli pszczół.
On a 160-hectare farm, in difficult mountainous terrain, mainly
winter wheat, rapeseed and corn are grown. Plant production is carried out in accordance with the requirements of an agro-environmental program - including the application of organic fertilizer. The
farm is well equipped with modern machines necessary for working
in mountain conditions.
In addition to internships for students from the Agricultural Technical School that take place on the farm, the Skops cooperate with
various scientific entities and they are also very active in their local
community. Mr Wiesław provides services to local farmers and devotes his free time to his passion of bee breeding.

Maria i Marian Stenzel
Pępowo, ul. Lipowa 39, 83-330 Żukowo
woj. pomorskie/Pomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Pomorski OR ARiMR w Gdyni
Entered by Pomorski Regional Department of Restructuring
and Modernization of Agriculture Agency in Gdynia

348-ha gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję warzyw.
Uprawiana jest m.in. kapusta biała, marchew, pietruszka, seler, burak ćwikłowy, ogórek gruntowy i ziemniaki.
Gospodarstwo wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt do uprawy i zbioru warzyw, m.in. w siewniki punktowe, kombajn do kapusty (jeden z dwu tego typu w Europie), samobieżny kombajn do
marchwi, kombajn do buraczków, separator do odkamieniania pól,
deszczownie szpulowe, ponadto linie do sortowania, mycia i pakowania warzyw. Do przechowywania warzyw służą komory chłodnicze z kontrolowaną atmosferą. Na miejscu przetwarza się część
kapusty i ogórków oraz ziemniaków.
W gospodarstwie organizowane są Dni Pola i praktyki dla uczniów, testowane są nowe maszyny i technologie.
This 348-ha farm is focused on the production of vegetables. White cabbage, carrots, parsley, celery, beetroot,
ground cucumber and potatoes are grown.
The farm is equipped with specialized equipment for growing and harvesting vegetables, including precision seed
drills, a cabbage harvester (one of two of this type in Europe), a self-propelled harvester for carrots, a beet harvester,
a separator for removing stones from fields, reel-to-reel sprinklers, and also lines for sorting, washing and packing
vegetables. Cooling chambers with a controlled atmosphere serve to store vegetables. Potatoes and some cabbage
and cucumbers are processed on site.
The farm organizes ‘Dni Pola’ [‘Field Days’] and internships for students, and tests new machines and technologies.
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i doradca
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Środki ochrony roślin
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Materiał siewny
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Skup płodów rolnych
Rolnicze tworzywa
ogrodnicze
Akcesoria rolnicze
sztuczne

+48 52 318 88 00
sekretariat@chemirol.com.pl
www.blog.chemirol.com.pl
www.facebook.com/byChemirol

www.chemirol.com.pl

Małgorzata i Andrzej Tęcza,
Edyta Tęcza-Maciejewska
Ciężkowo 36, 89-200 Szubin
woj. kujawsko-pomorskie/Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie
Entered by Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory
Centre in Minikowo

W 26,39 ha gospodarstwie hodowane są gęsi, a przedmiotem
zbytu są jaja wylęgowe.
Stado reprodukcyjne, liczące 3500 szt., prowadzone jest zgodnie
z programem hodowli opracowanym przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej. Hodowla odbywa
się w gęśnikach wyposażonych w wybiegi. W budynkach stosuje
10-godz. program świetlny. Gospodarstwo posiada własną linię do
produkcji pasz.
Dezynfekcja i przygotowanie jaj do sprzedaży odbywa się w nowoczesnej zmywalni i sortowni. Przygotowane do sprzedaży jaja
przechowywane są w klimatyzowanym magazynie.
On this farm’s 26.39 ha, geese are bred and hatching eggs are sold. The reproductive flock, numbering 3500
geese, is managed in accordance with a breeding program developed by the Experimental Department of the
Institute of Animal Production in Kołuda Wielka. The breeding takes place in goose breeder pens equipped with
exercise enclosures. A 10-hour light program is utilized in the buildings. The farm has its own feed production line.
The disinfection and preparation of eggs for sale take place in a modern washing and sorting room. Eggs prepared
for sale are stored in an air-conditioned warehouse.

Regina i Jarosław Zasuń
Gospodarstwo Ogrodnicze „JARKO”
Biały Bór 45, 86-302 Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie/Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, PZDR w Grudziądzu
Entered by Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre
in Minikowo, Advisory Board in Grudziądz

Państwo Zasuniowie prowadzą 6,5-ha gospodarstwo ogrodnicze, w którym w ostatnich latach nastąpił dynamiczny
rozwój, m.in. dzięki wykorzystaniu środków unijnych, planuje się też budowę kolejnego kompleksu szklarniowego.
Obecnie w dwóch szklarniach uprawiane są głównie ogórki i pomidory z własnych sadzonek. W ochronie roślin stosuje się tylko metody biologiczne, a zamknięty system nawożenia z recyrkulacją pożywki pozwala na zmniejszenie
zużycia nawozów nawet do 40%. Ogrodnicy jako jedyni w Polsce testują lampy LED w uprawie ogórków.
W gospodarstwie prowadzone są szkolenia i pokazy ogrodnicze we współpracy z SGGW.
The Zasuń family operates a 6.5-hectare horticultural farm, which
has seen dynamic development in recent years thanks to, among
other things, the use of EU funds. They are now planning to build
another greenhouse complex. At the moment, their two greenhouses
are mainly used to grow cucumbers and tomatoes from their own
cuttings. In plant protection, they only use biological methods, and
employ a closed system of fertilization with recirculation of nutrients
that enables a reduction of fertilizer consumption by up to 40%.
They are the only horticulturalists in Poland testing LED lamps in the
growing process of cucumbers.
The farm provides training and gardening demonstrations in cooperation with SGGW (the Warsaw University of Life Sciences).
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THE RESPONSIBLE CHOICE.
ODPOWIEDZIALNY WYBÓR.

Saga furs Oyj, Martinkyläntie 48, Vantaa, Finlandia, www.sagafurs.com
Saga Furs Polska sp. z o.o., adres biura: ul. Żwirowa 41/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 95 731 88 44, e-mail: biuropl@sagafurs.com

Laureaci XXIV edycji Konkursu
The Winners of the 24th edition of the Competition
Kategoria: gospodarstwa rodzinne
Category: family farms
Beata i Piotr Kondraccy
Górne 67, 21-020 Milejów
woj. lubelskie/Lubuskie Voivodeship
zgłoszeni przez Lubelski ODR w Końskowoli
Entered by Lubelski Agricultural Advisory Centre in Końskowola

Państwo Kondraccy przejęli po rodzicach 16-ha gospodarstwo
o wielokierunkowej produkcji. Obecnie areał gospodarstwa wynosi 100 ha, a w prowadzeniu gospodarstwa pomagają syn i synowa – oboje lekarze weterynarii oraz drugi syn – student rolnictwa.
W gospodarstwie uprawiane są zboża, buraki cukrowe oraz
warzywa: groch siewny i marchew jadalna. Różnorodność upraw
sprzyja prawidłowemu zmianowaniu i zachowaniu struktury gleby. Stosowane są też efektywne mikroorganizmy i poplony, a w
ochronie roślin precyzyjny opryskiwacz.
Zboża przeznaczane są do produkcji pasz dla trzody chlewnej,
we własnej mieszalni. Stado podstawowe liczy 55 loch, rocznie
sprzedaje się 350 warchlaków i 1100 tuczników. Budynki inwentarskie wyposażone są w kojce porodowe, automatyczną wentylację, linie do zadawania pasz i usuwania odchodów.
Państwo Kondraccy udostępniają swoje gospodarstwo do organizacji szkoleń i pokazów sprzętu rolniczego, nakręcono też film
o zasadach BHP w rolnictwie.
W gospodarstwie zwraca uwagę wyjątkowy ład i porządek oraz
przestrzeganie zasad bioasekuracji i BHP.
The Kondracki family took over a 16-hectare farm with multidirectional production. Currently, the area of the farm measures
100 ha, and their son and daughter-in-law help in running the
farm - both are veterinarians - while their other son is a student
of agriculture.
The farm produces cereals, sugar beets and vegetables: seed
peas and carrots for consumption. The diversity of crops favours proper shifting and preservation of soil structure. Effective microorganisms and cover crops are also used, as well as
a precision sprayer for crop protection.
Cereals are used for the production, in their own mixing room,
of fodder for pigs. The basic herd is made up of 55 sows, while
350 piglets and 1,100 fattened pigs are sold per year. Livestock
buildings are equipped with farrowing pens, automatic ventilation, and feed and waste disposal lines.
The Kondracki family make their farm available for the organization of training sessions and demonstrations of agricultural equipment, and a film about the principles of health and safety in agriculture was made
at their farm. The farm is noteworthy for its exceptional order and organization as well as compliance with
the principles of biosecurity and health and safety.
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Hanna i Krzysztof Kowalscy
Winniki 18, 05-190 Nasielsk
woj. mazowieckie/Mazowieckie Voivodeship
zgłoszeni przez Mazowiecki OR ARiMR w Warszawie,
BP w Nowym Dworze Mazowieckim
Entered by Mazowiecki Regional Department of Restructuring and Modernization of Agriculture Agency in Warszawa,
Poviat Office in Nowy Dwór Mazowiecki

Państwo Kowalscy wraz z córkami prowadzą 103-ha gospodarstwo o zróżnicowanej działalności. Są oni przykładem imponującego rozwoju oraz bardzo dobrych osiągnięć produkcyjnych.
W gospodarstwie kultywowana jest tradycja tłoczenia oleju
na zimno i hodowla trzody chlewnej. Oleje lniany i rzepakowy
wytwarzane są z własnych plonów i tłoczone według starych receptur w przydomowej olejarni. W gospodarstwie pod nadzorem
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu hoduje się tradycyjną
polską rasę złotnicką białą. Rocznie sprzedaje się około 300 warchlaków i 800 tuczników, a mięso trafia głównie do renomowanych restauracji w Warszawie. W żywieniu trzody stosuje się makuch powstały przy tłoczeniu oleju.
Gospodarstwo należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, prowadzone są w nim pokazy, szkolenia, zajęcia dla
dzieci i seniorów, a także praktyki dla studentów. Przyjmowane
są wycieczki krajowe i zagraniczne. Gospodarstwo jest też członkiem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Za produkty wpisane na krajową listę produktów regionalnych państwo Kowalscy
otrzymali wiele nagród i wyróżnień. Na uwagę zasługuje też fakt
współpracy z wieloma jednostkami naukowymi i firmami w zakresie prowadzenia doświadczeń i nowych technologii.
Hanna and Krzysztof Kowalski together with their daughters run
a 103-ha farm with diversified activities. Their farm is an example of
impressive development with very good production achievements.
The farm cultivates the tradition of the cold pressing of oil and undertakes pig breeding. Linseed and rapeseed oils are produced from
the farm’s own crops and pressed according to old recipes in their
oil mill alongside their home. The farm, under the supervision of
the Poznań University of Life Sciences, breeds the traditional Polish
Złotnicką White breed of swine. About 300 piglets and 800 fattened
pigs are sold annually, and the meat goes mainly to renowned restaurants in Warsaw. In the feeding of the pigs, oil cakes generated by the
oil press process are utilized.
The farm belongs to the Nationwide Educational Homestead Network and hosts demonstrations, training sessions, and activities for children and seniors, as well as internships for
students. Tours from Poland and abroad visit the farm. The farm is also a member of the Mazowsze Culinary Heritage
Network. For its products entered into the national list of regional products, the Kowalski family received many awards
and distinctions. Noteworthy is the fact of their cooperation with many companies and scientific entities in the field of
conducting experiments and introducing new technologies.
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NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MIESZANKI

WITAMINOWO-MINERALNE

TRZODA

DRÓB

BYDŁO

Oferujemy szeroką gamę premiksów, przeznaczonych dla wytwórni pasz oraz gospodarstw rolnych. Nasze produkty
i rozwiązania umożliwiają przygotowanie doskonałej jakości mieszanek i koncentratów paszowych, zapewniają wysoką
zdrowotność zwierząt i przyczyniają się do osiągania lepszych wyników hodowlanych.

FIRMA
POLSKA

Vipromin Sp. z o.o.
ul. Szubińska 75-77,85-312 Bydgoszcz,
tel. +48 52 516 45 25, biuro@vipromin.pl

www.vipromin.pl
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Anna i Józef Wojewódzcy
Winnice 14, 08-300 Sokołów Podlaski
woj. mazowieckie/Mazowieckie Voivodeship
zgłoszeni przez Mazowiecki ODR w Warszawie,
PZDR w Sokołowie Podlaskim
Entered by Mazowiecki Agricultural Advisory Centre
in Warszawa, Advisory Board in Sokołów Podlaski

Państwo Wojewódzcy opasem bydła zajmują się od 9 lat.
W gospodarstwie dominuje opas buhajków i jałówek oraz cieląt
ubijanych w wieku 8 miesięcy.
Zakupione cielęta przechodzą kwarantannę w kojcach indywidualnych, są odrobaczane i odgrzybiane oraz szczepione
przeciw IBR, BVD, PI3, BRSV. W odchowie stosuje się w pełni
zautomatyzowane stacje odpajania.
Cielęcina i wołowina, oznakowana miejscem pochodzenia, trafia na
rynki polskie i zagraniczne. Gospodarstwo posiada certyfikaty jakości
mięsa QMP, OSI PQS i OSI FOODWORKS POLSKA.
Państwo Wojewódzcy stale podnoszą swoje kwalifikacje, pan
Józef sam też jest prelegentem i organizatorem szkoleń, gościł hodowców bydła m.in. z Austrii i Francji.
W gospodarstwie organizowane są praktyki dla uczniow i studentów, badania w ramach projektu ProOptiBeff,
ponadto badania do prac magistrskich i doktorskich.
Pan Józef jest przedstawicielem polskich rolników w Grupie Dialogu Obywatelskiego „Animal Products” przy Komisji Europejskiej, ekspertem Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych w Grupie Roboczej Wołowina
i Cielęcina Copa Cogeca, Państwowym Inspektorem Klasyfikacji tusz wołowych w systemie EUROP. Uczestniczył
w pracach Komisji Sejmowej m.in. w sprawie wolnego handlu z USA w kwestii wołowiny.
The Wojewódzkis has been dealing with fattening cattle for
9 years. The farm is dominated by bulls and heifers being fattened
as well as calves slaughtered at the age of 8 months.
Purchased calves undergo quarantine in individual pens, are
dewormed and fumigated and vaccinated against IBR, BVD, PI3,
and BRSV. Fully automatic feeder stations are used in rearing.
Veal and beef, marked with their place of origin, go to Polish
and foreign markets. The farm has QMP, OSI PQS and OSI FOODWORKS POLSKA meat quality certifications.
The Wojewódzkis are constantly raising their qualifications, Mr
Wojewódzki himself is a speaker and organizer of training sessions
- he has hosted cattle breeders from various countries including
Austria and France. The farm organizes internships for pupils and
students, as well as research as part of the ProOptiBeff project and
for master and doctoral theses.
Józef Wojwódzki is a representative of Polish farmers in the Civil
Products Dialogue Group ‘Animal Products’ at the European Commission, an expert of the Federation of Trade Unions of Agricultural
Producers in the Copa Cogeca Working Group of Beef and Veal,
a National Inspector of Classification of beef carcasses in the EUROP
system, and has participated in the work of Sejm committees, including on free trade with the US in the matter of beef.
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Lely daje mi elastyczność,
w kontekście czasu
potrzebnego dla rodziny
i niezbędnego w pracy.

Elastycznie i zawsze świeżo podana pasza dla mojego stada
Automatyczny system przygotowujący i zadający paszę Lely Vector pozwala mi na elastyczne karmienie całego
stada – w małych, ale często zadawanych porcjach. Ponadto Lely daje mi elastyczność, w kontekście czasu potrzebnego
dla rodziny i niezbędnego w pracy. Zarządzanie żywieniem z Lely umożliwia mi indywidualnie dopasowanie dawki
w zależności od potrzeb bytowych i produkcyjnych. Mam wszystko pod kontrolą i w razie konieczności mogę szybko
podejmować właściwe decyzje.

Inteligentne gospodarstwo, wybór należy do Ciebie.
Lely East Sp. z o.o., tel. 52 321 11 00, biuro@lely.com

www.lely.com
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Dorota Wyrobek
Ślizów 1/5A, 56-500 Syców
woj. dolnośląskie/Dolnośląskie Voivodeship
zgłoszona przez Dolnośląski ODR we Wrocławiu
Entered by Dolnoślaski Agricultural Advisory
Centre in Wrocław

W 273-ha gospodarstwie dominującym kierunkiem jest hodowla bydła mlecznego. Produkcja roślinna ukierunkowana jest
na produkcję pasz dla bydła: uprawiana jest kukurydza na kiszonkę, pszenżyto, lucerna oraz trwałe użytki zielone.
Pogłowie bydła liczy 600 szt., w tym 320 krów o wydajności
10 600 kg mleka. Krowy utrzymywane są w nowoczesnej oborze wolnostanowiskowej, wyposażonej w 5 robotów udojowych
Lely Astronaut oraz zautomatyzowany system przygotowywania
i zadawania TMR-u za pomocą robota Lely Vector.
W odchowie cieląt stosowane jest automatyczne odpajalnie
w kojcach indywidualnych. Starsze cielęta i jałówki otrzymują
TMR przygotowany dla poszczególnych grup zgodnie z ich potrzebami, który zadawany jest automatycznie, gdy na stole paszowym brakuje paszy.
Stado charakteryzuje się wysokim statusem zdrowotnym i bardzo dobrymi wynikami reprodukcji. Jest to wynikiem m.in. dużego osobistego zaangażowania pani Doroty w prowadzenie
gospodarstwa oraz bardzo konstruktywnej współpracy ze specjalistami.
W gospodarstwie organizowane są praktyki dla uczniów i studentów szkół rolniczych, ponadto szkolenia i pokazy dla rolników. Prowadzone są też badania naukowe we współpracy
z uczelniami rolniczymi.
On this 273 ha farm, the dominant activity is the breeding of dairy
cattle. Plant production is focused on the production of cattle feed:
silage maize, triticale, lucerne (alfalfa) and plants on year-round grasslands are grown.
The cattle population consists of 600 animals, including 320 cows
with a capacity of 10,600 kg of milk. Cows are kept in a modern stallfree cowshed, equipped with 5 Lely Astronaut milking robots and an
automated system for preparing and delivering TMR (Total Mixed Ration) using the Lely Vector robot.
In calf rearing, automatic feeding is used in individual pens. Older calves and heifers receive TMR prepared for individual groups in accordance with their needs, which is provided automatically when there is no feed on the feed table.
The herd is characterized by a high state of health and very good reproduction results. This is the result of, among
other factors, Ms Dorota Wyrobek’s great personal commitment to running the farm and her very constructive cooperation with specialists.
The farm organizes internships for pupils and agricultural school students, as well as training sessions and demonstrations for farmers. Scientific research is conducted in cooperation with agricultural universities.
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Anna i Tadeusz Zatylni
Zamość 45, 63-520 Grabów nad Prosną
woj. wielkopolskie/Wielkopolskie Voivodeship
zgłoszeni przez Wielkopolski ODR w Poznaniu
Entered by Wielkopolski Agricultural Advisory Centre
in Poznań

W 1992 roku pan Tadeusz otrzymał od swoich rodziców 14,28 ha
i rozpoczął wraz z żoną prowadzenie samodzielnego gospodarstwa.
Obecnie powierzchnia gospodarstwa wynosi 150,80 ha.
Państwo Zatylni nastawili się na produkcję roślinną – głównie
nasienną, a także na uprawę ziemniaków jadalnych i sadzeniaków.
Gospodarze korzystali kilkakrotnie ze środków pomocowych (m.in.
SAPARD, SPO), wyposażając gospodarstwo w nowoczesny sprzęt
i urządzenia. W 2006 r. wybudowano przechowalnię ziemniaków,
która w okresie zbioru traw i facelii służy również do suszenia nasion.
Wybudowano także budynek z przeznaczeniem do garażowania
sprzętu rolniczego i jego napraw. Gospodarstwo cały czas się rozwija
i pomimo częstych susz i słabych gleb uzyskuje się wysokie i dobrej
jakości plony. Jest to zasługą wprowadzania nowych technologii
i realizowania programów rolnośrodowiskowych.
Państwo Zatylni są aktywnymi działaczami na rzecz społeczności
lokalnej. Sporo czasu poświęcają na prace społeczne, a także na
współpracę z jednostkami naukowymi i firmami. Za swoje osiągnięcia
w działalności rolniczej zostali wielokrotnie wyróżnieni i nagrodzeni.
In 1992, Tadeusz Zatylny received 14.28 hectares from his
parents and started operating an independent farm together with
his wife. Their farm holding has grown to 150.80 hectares. The
Zatylnys focus on plant production - mainly seed production, as
well as the cultivation of both edible and seed potatoes.
The Zatylnys made use several times of aid funds (including
SAPARD, SPO), equipping the farm with modern machines and
equipment. In 2006 a potato storage facility was built, which,
during the harvest of forage grass and phacelia, is also used for
drying seeds. A structure was also built for the purpose of storing and repairing agricultural equipment. The farm is growing all
the time and despite poor soil and frequent periods of drought,
produces abundant and good quality crops. This is due to the
introduction of new technologies and the implementation of
agricultural-environmental programs.
The Zatylnis are active in the local community. They spend a lot of time on local social projects as well as
on cooperation with research units and companies. They have been honoured and awarded many times for
their agricultural achievements.
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Elżbieta i Dariusz Florek,
Elżbieta i Krzysztof Florek
Gospodarstwo Ogrodnicze S.C.
Służów 42, 28-100 Busko-Zdrój
woj. świętokrzyskie/Świętokrzyskie Voivodeship
zgłoszeni przez Świętokrzyski ODR w Modliszewicach,
PZDR w Busku-Zdroju
Entered by Świętokrzyski Agricultural Advisory Centre
in Modliszewice, Advisory Board in Busko-Zdrój

Bracia Dariusz i Krzysztof są czwartym pokoleniem zajmującym
się produkcją warzyw. Wraz z żonami prowadzą 1,5-ha szklarniowe
gospodarstwo ogrodnicze „Florek”.
W gospodarstwie uprawiane są głównie pomidory i ogórki na podłożu z włókna kokosowego, sprowadzanego ze Sri Lanki. W ochronie
roślin stosuje się przede wszystkim metody biologiczne, a zapylaniem
kwiatów zajmują się trzmiele. Szklarnie wyposażone są w zintegrowany system sterowania mikroklimatem z czujnikami temperatury
oraz wilgotności powietrza i podłoża. Państwo Florkowie szczególną
wagę przywiązują do jakości swoich produktów, zwłaszcza pod
względem zdrowotnym. Pomidory z gospodarstwa „Florek” cieszą
się bardzo dobrą opinią konsumentów i znakomitą renomą na rynku
lokalnym. Eksperci ogólnopolskiego programu promocyjnego „Doceń
Polskie” przyznali prestiżowy certyfikat jakości oraz zaszczytny tytuł
TOP PRODUKT. Sprzedaż pomidorów i ogórków dokonywana jest
na zasadzie sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwie i we własnym
sklepie w Busku-Zdroju. Państwo Florkowie są przykładem doskonale
prowadzonego od pokoleń gospodarstwa rodzinnego.
Dariusz and Krzysztof are brothers and the 4th generation in their
family to be involved in the production of vegetables. Together
with their wives, they run the 1.5-ha ‚Florek’ greenhouse truck
farm.
The farm mainly cultivates tomatoes and cucumbers on a coconut fibre substrate imported from Sri Lanka. In
plant protection, biological methods are used first and foremost and bumblebees are used for pollination. The
greenhouses are equipped with an integrated microclimate control system with air and ground temperature
and humidity sensors. The Floreks pay particular
attention to the quality of their products, especially in terms of health properties. Tomatoes
from the „Florek” farm enjoy a very good consumer opinion and have an excellent reputation
on the local market. Experts of the nationwide
promotional program ‘Doceń Polskie’ [‘Appreciate what’s Polish’] awarded them a prestigious
certificate of quality as well as the sought after
title of TOP PRODUCT. Their tomatoes and
cucumbers are sold via direct sales on the farm
and in their own store in Busko-Zdrój. Florek is
an example of a family farm that has been well
run for generations.
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Angelika i Rafał Krzyżanowscy
Nowa Wieś 38B, 05-660 Warka
woj. mazowieckie/Mazowieckie Voivodeship
zgłoszeni przez Mazowiecki ODR w Warszawie,
PZDR w Grójcu
Entered by Mazowiecki Agricultural Advisory Centre
in Warszawa, Advisory Board in Grójec

Pan Rafał Krzyżanowski zamiłowanie do produkcji ogrodniczej
wyniósł z domu rodzinnego, w którym tradycje w tym dziale
rolnictwa mają długoletnią historię.
Pan Rafał po ukończeniu studiów na Wydziale Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu SGGW założył pierwszą plantację borówki. Obecnie wraz z żoną Angeliką prowadzą 41,5-ha gospodarstwo, w którym uprawa borówki zajmuje 17 ha. Poza uprawą
borówki zajmują się produkcją szkółkarską. Początkowo sadzonki
produkowane były na potrzeby własne, a obecnie co roku szkółkę
opuszcza około 100 tys. młodych roślin. Praktykuje się różne
metody rozmnażania – począwszy od sadzonek zdrewniałych,
przez zielne, na mikrorozmnażaniu kończąc.
W produkcji borówki amerykańskiej stosowane są najnowocześniejsze technologie. Produkcja jest integrowana, wdrożono
program GlobalGAP i CETA. Dzięki stałym odbiorcom i wysokiej
jakości gospodarze nie mają problemu ze zbytem.
Państwo Krzyżanowscy współpracują z jednostkami naukowo-badawczymi i ze szkołami ogrodniczymi, sami też ciągle
podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc czynny udział w różnych
szkoleniach i konferencjach. Są pasjonatami tego, co robią. Pani
Angelika angażuje się w prace społeczne, jest współzałożycielką
Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi.
Mr Rafał Krzyżanowski’s passion for horticultural production
came from his family home, which has a long tradition in horticulture.
After completing his studies at the Faculty of Horticulture and
Landscape Architecture of the Warsaw University of Life Sciences,
Mr Krzyżanowski founded his first blueberry plantation. [w Polsce? lub jego pierwsza?] Currently, together with his wife Angelika, they run a 41.50-ha farm, in which blueberries are grown on
17 hectares. In addition to growing blueberries, they are engaged
in nursery production. Initially, the seedlings were produced for
own needs, but now every year the nursery produces about 100,000 young plants. Various propagation methods
are practiced - from woody cuttings, through herbaceous plants, up to micropropagation.
The latest technologies are used in the production of blueberries. Production is integrated – the GlobalGAP and
CETA programs have been implemented. Thanks to regular customers and their high quality, the Krzyżanowskis
do not have a problem with selling their production.
The Krzyżanowskis cooperate with scientific and research units as well as with gardening schools; they are
also constantly improving their qualifications, taking active part in various training sessions and conferences.
They are passionate about what they do. Angelika Krzyżanowska is involved in social work and she is a cofounder of the Rural Housewives’ Association in Nowa Wieś.
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JUŻ 9 LAT W KORONIE!

NR 1 W POLSCE!
DZIĘKUJEMY!

ZNAJDŹ SWOJEGO NAJBLIŻSZEGO DEALERA NEW HOLLAND
• ADLER AGRO, Białystok, tel. 85 741 86 50 • AGROBARD, Przytyk, tel. 48 618 09 10 • AGROHANDEL, Legnica, tel. 76 850 61 13 • AGROSKŁAD, Ujazd,
tel. 44 719 24 88 • AGROS-WROŃSCY, Strzelce Wielkie, tel. 34 311 07 82 • MOTO-AGROMAX, Kielce, tel. 41 303 13 51 • OSADKOWSKI SA, Oława, tel. 71 313 54 05
• PERKOZ, Brodnica, tel. 56 493 40 57 • POL-AGRA, Płońsk, tel. 23 662 28 42 • PRIMATOR, Czyżew, tel. 86 275 50 09 • RAITECH, Brzoza (k/Bydgoszczy), tel. 52 381 04 15
• ROLMAX, Świdnik, tel. 81 723 69 60 • ROLSERWIS, Płock, tel. 24 262 50 63 • WIALAN, Tarnów, tel. 14 621 16 66
3 LATA SPOKOJNEGO UŻYTKOWANIA MASZYNY
12 MIESIĘCY GWARANCJI PLUS 2 LATA PRZEDŁUŻONEJ OPIEKI SERWISOWEJ
SZCZEGÓŁY OFERTY DOSTĘPNE U DEALERÓW NEW HOLLAND

www.newholland.pl
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Maciej Czajkowski
P-HPR-Ł Sokołowo Sp. z o.o./P-HPR-Ł Sokołowo Ltd.
Sokołowo 1C, 87-400 Golub-Dobrzyń
woj. kujawsko-pomorskie/Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
zgłoszony przez Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK – FARMER
ROKU ROKU
Entered by Polish Club FARMER OF THE YEAR Association

Pan Maciej od 2010 roku kieruje przedsiębiorstwem rolnym,
w którym udziały posiada rodzina Czajkowskich.
Powierzchnia gospodarstwa wynosi 438 ha, o bardzo korzystnym rozłogu pól wokół położonych centralnie budynków
gospodarczych. W gospodarstwie prowadzona jest wyłącznie
produkcja roślinna, uprawia się buraki cukrowe, kukurydzę na
ziarno, pszenicę, rzepak, groch, fasolę szparagową i brokuły.
Pan Maciej Czajkowski od lat konstruuje maszyny rolnicze
do uprawy pasowej w systemie uproszczonym. Firma oprócz
sprzedaży maszyn rolniczych oferuje usługi własnymi maszynami na terenie całego kraju oraz udostępnia technologię
uprawy pasowej na organizowanych seminariach, szkoleniach,
pokazach i warsztatach polowych.
Mr Maciej Czajkowski has been managing an agricultural
enterprise, in which the Czajkowski family owns shares, since
2010.
The area of the farm is 438 ha, with a very favourable configuration of fields around the centrally located farm buildings.
The farm focuses exclusively on crop production and grows
sugar beets, maize grain, wheat, rapeseed, peas, green beans
and broccoli.
For years, Maciej Czajkowski has been constructing agricultural machines for row crop cultivation in a simplified system.
Apart from selling agricultural machinery, the company offers
services with its own machines throughout the country and
provides access to row crop cultivation technology through
seminars, training, demonstrations and field workshops.
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PROfesjonalny materiał siewny

Nasiona PRO™ powstały z idei stworzenia materiału siewnego przeznaczonego dla PROfesjonalistów.
Naszym celem jest dostarczenie producentom rolnym nasion o optymalnych parametrach
czystości i kiełkowania. Materiał siewny spod znaku PRO™ pochodzi z plantacji prowadzonych przez
doświadczonych plantatorów i kontrolowanych przez naszych specjalistów.

www.nasiona.pro
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Kategoria: przedsiębiorstwa rolnicze
Category: agricultural enterprises
Norbert Styrc

COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach
COBORU Experimental Station for the Evaluation of Varieties
in Pawłowice
Pawłowice, ul. Wiejska 25, 44-180 Toszek
woj. śląskie/Śląskie Voivodeship
zgłoszony przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach
Entered by Śląska Agricultural Chamber in Katowice

Pan Norbert Styrc od 24 lat jest dyrektorem Stacji Doświadczalnej
Oceny Odmian COBORU w Pawłowicach, w której pracuje od
37 lat. Jest też członkiem Krajowego Zespołu Koordynacyjnego
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.
Kierowana przez pana Styrca Stacja od 19 lat koordynuje program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla województwa śląskiego, który obecnie oceniany jest jako najbardziej
efektywny w skali kraju. Rzetelne prowadzenie badań w Stacji
spowodowało w ostatnich latach dynamiczny wzrost liczby prowadzonych doświadczeń. Stacja jest kompleksowo wyposażona
w specjalistyczny sprzęt do prowadzenie doświadczeń polowych
oraz późniejszej oceny laboratoryjnej.
W Stacji odbywają praktyki uczniowie i studenci szkół i uczelni
rolniczych. We współpracy z firmami nasiennymi, chemicznymi
i nawozowymi prowadzone są badania i doświadczenia oraz
szkolenia.
Na terenie Stacji panuje wzorowy ład i porządek. Wszędzie
widoczne jest też osobiste zaangażowanie pana Norberta w jej
działanie.
Mr Norbert Styrc has been the director of the COBORU Experimental Station of Variety Evaluation in Pawłowice for 24 years,
where he has been working for a total of 37 years. He is also
a member of the National Coordination Team for Post-registration Variety Experimentation.
The station managed by Mr Styrc has for the past 19 years been coordinating the Post-registration Variety Experimentation program for
Śląskie Voivodeship, which is currently assessed as the most effective
of these programs in the country. Reliable research in the station has
resulted in a dynamic increase in the number of experiments in recent years. The station is comprehensively equipped with specialized
equipment for conducting field experiments and subsequent laboratory assessments.
Internships by pupils and students of agricultural schools and
universities take place at the station. Research, experimentation
and training sessions are carried out In cooperation with seed,
chemical and fertilizing companies.
The station exhibits exemplary order and organization. The personal involvement of Mr Norbert Styrc
is evident everywhere in its operation.
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Spółdzielnia Producentów Ziarna Zbóż
i Nasion Roślin Oleistych „ AGRO-KŁOS”
Cooperative Producers of Cereals and Oil
Seeds Plants “AGRO-KŁOS”
ul. Dworcowa 18, 86-011 Wtelno
woj. kujawsko-pomorskie/Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
zgłoszona przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie
Entered by Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory
Centre in Minikowo

Prezesem Grupy „AGRO-KŁOS” jest Stanisław Ormiński, zastępcą
– Grzegorz Kozioł. Inicjatorem założenia grupy był Wojciech Mojzesowicz, aktualnie członek zarządu. Biuro prowadzi dyrektor Katarzyna
Zywert.
Grupa zrzesza 36 członków zajmujących się produkcją zbóż i nasion
roślin oleistych. Gospodarstwa należące do grupy poprzez nią sprzedają
swoje produkty, a także zakupują nawozy i środki ochrony roślin, prowadzą również wspólne inwestycje, handel i transport. Sprzedaż odbywa się w ramach zawartych umów kontraktacyjnych, głównie z ADM
Intrnational, Scandagra, Agri Polish i Agrochem Puławy. Zboża do czasu
sprzedaży są monitorowane pod względem jakości. Spółdzielnia posiada
własne, nowocześnie wyposażone laboratorium, posiada także magazyny zbożowe i rzepakowe oraz magazyny nawozowe. W ostatnim roku
grupa połączyła się ze Spółdzielnią „Rolnik” i „Łan”, przez co pozyskała
nowych członków. Obecnie bierze udział w projekcie „Grupy producenckie – rozwijanie umiejętności biznesowych rolników Wschodniej
Wielkopolski”. Projekt ten jest finansowany z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa Inwestująca
w Obszary Wiejskie.
The president of the ‘AGRO-KŁOS’ Group is Stanisław
Ormiński, his deputy – Grzegorz Kozioł. The founder of the
group was Wojciech Mojzesowicz, currently a member of the
board. Director Katarzyna Zywert runs the office.
The group consists of 36 members involved in the production of cereals and oilseeds. Farms belonging to the group sell
their products and buy fertilizers and plant protection products
through it, and also carry out joint investments, and conduct joint
trade and transport activities. Sales take place under contractual
agreements concluded mainly with ADM International, Scandagra, Agri Polish [Agri Poland?] and Agrochem Puławy. Cereals
are monitored for quality until they are sold. The cooperative has
its own laboratory supplied with modern equipment; it also has
cereal and rapeseed warehouses and fertilizer warehouses. The
group merged this past year with the ‘Rolnik’ and ‘Łan’ cooperatives, thus acquiring new members. Currently, it participates in
the project ‘Producer groups - developing the business skills of
farmers in Eastern Wielkopolska’. This project is financed from
the ‘European Agricultural Fund for Rural Development – Europe
Investing in Rural Areas’.
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