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

Szanowni Laureaci!
Życzę Państwu dalszego rozwoju Waszych gospodarstw i pomyślności
w życiu osobistym. Życzę w pełni zasłużonego poczucia dumy, satysfakcji
z wykonywanej pracy i należnego Wam szacunku.

Ladies and Gentlemen!
Dear Laureates!
I wish to thank you for showing, through your own example, hard work and, most importantly, your achievements, that it
is possible to achieve significant success in this very difficult, but very beautiful, profession.
It is thanks to such people that we constantly strengthen the development of this branch of the economy. The economic
effects, the effects of progress, are undeniable. Your example shows perfectly how the success of our agri-food exports is created. Without the best raw materials and goods, there would be no achievements.
The export value of above 30 billion speaks for itself.
Economic success is, naturally, not everything.
Your hard work on a daily basis and your success also contribute to the farmers’ ethos. In my opinion, that is sometimes
even more important than production performance. As we unfortunately have been able to observe during the COVID-19
pandemic, hard work and food security deserve appreciation and respect of the entire society.
I believe that the profession of a farmer will be increasingly appreciated also thanks to such events as the National ‘Farmer
of the Year’ Contest, whose organisers greatly deserve words of recognition.
I am convinced that together we will develop the best solutions allowing us to embrace all potential opportunities provided
by the new Common Agricultural Policy. We are well placed to achieve that goal. For this reason, I wish to put an emphasis
on strengthening family farms, which, after all, are the foundation of the agricultural system in Poland, enshrined in the Constitution.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Grzegorz Puda

Bardzo dziękuję, że swoim świadectwem, ciężką pracą i przede
wszystkim osiągnięciami pokazujecie, że można zdobywać znaczące
sukcesy w tym bardzo trudnym, ale jakże pięknym zawodzie.
Dzięki takim ludziom stale wzmacniany jest rozwój tego sektora
gospodarki. Efekt ekonomiczny, efekt postępu jest niezaprzeczalny. Na
Waszym przykładzie widać bardzo dobrze jak budowany jest sukces
naszego eksportu rolno-spożywczego. Bez najlepszych surowców i wyrobów tych osiągnięć by nie było.
Ponad trzydziestomiliardowa wartość tego eksportu mówi sama za
siebie.
Oczywiście sukcesy ekonomiczne to nie wszystko.
Wasza ciężka praca na co dzień, Wasze sukcesy to również budowanie
etosu rolnika. Moim zdaniem jest to niekiedy ważniejsze od wyników
produkcyjnych. Ciężka praca i zapewnienie nam wszystkim bezpieczeństwa żywnościowego, o czym mieliśmy niestety okazję przekonać
się podczas pandemii koronawirusa, zasługują na uznanie i szacunek
ze strony całego społeczeństwa.
Wierzę, że zawód rolnika będzie coraz bardziej doceniany również
dzięki takim wydarzeniom, jak Ogólnopolski Konkurs „Rolnik – Farmer
Roku”, za co słowa uznania należą się jego organizatorom.
Jestem przekonany, że wspólnie wypracujemy najlepsze rozwiązania,
aby wykorzystać wszelkie możliwe szanse, jakie niesie ze sobą nowa
Wspólna Polityka Rolna. Mamy ku temu dobre warunki. Dlatego kładę
nacisk na wzmocnienie rodzinnych gospodarstw rolnych, które przecież
są zapisaną w naszej Konstytucji podstawą ustroju rolnego w Polsce.

XXVII EDYCJA

Szanowni Państwo!
Drodzy Laureaci!

Dear Laureates!
I wish you further development of your farms and prosperity in your personal life. May you find a well-earned sense of
pride, satisfaction in your work and the respect you deserve.

3

NADZÓR NAD SPÓŁKAMI,
W TYM HODOWLANYMI
O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU
DLA GOSPODARKI NARODOWEJ

WSPIERANIE DZIAŁAŃ
INNOWACYJNYCH
I ROZWOJOWYCH W SEKTORZE
ROLNO-SPOŻYWCZYM

GOSPODAROWANIE
ZASOBEM WŁASNOŚCI
ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

ANALIZY RYNKOWE
I TRANSFER WIEDZY

ZADANIA Z USTAWY
O KSZTAŁTOWANIU
USTROJU ROLNEGO

OBSZARY
DZIAŁAŃ

RESTRUKTURYZACJA
ZADŁUŻENIA PODMIOTÓW
PROWADZĄCYCH
GOSPODARSTWA ROLNE

RYNKI ROLNE
I ŁAŃCUCH ŻYWNOŚCIOWY

ZADANIA W ZAKRESIE
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ
ENERGII (OZE)

PROMOCJA PRODUKTÓW
ROLNO-SPOŻYWCZYCH

WSPIERANIE KONSUMPCJI
I PROPAGOWANIE
ZDROWYCH NAWYKÓW
ŻYWIENIOWYCH
WSPIERANIE OSÓB ZAGROŻONYCH
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
(POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

p.o. Dyrektor Generalny
Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa
Acting General Director of the National
Support Centre for Agriculture

Krajowy Ośrodek

Wsparcia Rolnictwa

Dear Sirs and Madams,
The continuous interest in the “Farmer of the Year” competition, which has been held under the auspices of the
National Support Centre for Agriculture for years, is the best proof that Polish farms are vibrant, modern and efficient,
ready to meet the growing competition. It is you who determine the success of Polish agriculture.
The agri-food sector is a key segment of Polish economy and an important link in the international supply chain. The
value of exported agri-foodstuffs is growing every year. This is primarily thanks to you, producers of food known and
valued around the world for its qualities.
Your farms are examples of implementing innovative solutions in agriculture. The National Support Centre for Agriculture, as an institution established to support Polish rural areas, performs tasks aimed at raising the level of Polish
agriculture and improving the quality of life in rural areas. We are at your service in this important area of agricultural
innovation.
Support for agriculture in Poland and processing at farm level is extremely important. As the KOWR, we promote
the idea of consumer patriotism in society. Particularly today, conscious purchasing decisions by domestic consumers, which have an impact on the economic situation of the country, are of great importance. We support Polish
agricultural producers and companies to increase sales of Polish food, which is of high quality, natural, tasty and safe.
Wherever you see the logo of the National Support Centre for Agriculture, there is also a slogan #BuyConsciously
POLISH PRODUCT.
While congratulating you on winning the honourable title of “Farmer of the Year”, I wish you further successes and
a sense of pride and satisfaction from your work in agriculture.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Małgorzata Gośniowska-Kola

niesłabnące zainteresowanie Konkursem „Rolnik – Farmer Roku”,
nad którym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od lat obejmuje
patronat, to najlepszy dowód na to, że polskie gospodarstwa
są prężne, nowoczesne i wydajne, gotowe sprostać rosnącej
konkurencji. To właśnie Państwo stanowią o sukcesie polskiego
rolnictwa.
Sektor rolno-spożywczy jest kluczowym segmentem polskiej
gospodarki i ważnym ogniwem w międzynarodowym łańcuchu
dostaw. Wartość wyeksportowanych towarów rolno-spożywczych
z roku na rok rośnie. To przede wszystkim zasługa Państwa – wytwórców żywności, której walory są znane i cenione na całym
świecie.
Państwa gospodarstwa są przykładami wdrażania nowatorskich
rozwiązań w rolnictwie. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako
instytucja powołana, aby wspierać polską wieś, realizuje zadania
służące podniesieniu poziomu polskiego rolnictwa i poprawie
jakości życia na obszarach wiejskich. W tym ważnym obszarze
innowacyjności w rolnictwie służymy Państwu pomocą.
Wsparcie rolnictwa w Polsce, przetwórstwa odbywającego się na
poziomie gospodarstw jest niezwykle ważne. Jako KOWR propagujemy wśród społeczeństwa ideę patriotyzmu konsumenckiego.
Szczególnie dziś wielkiego znaczenia nabierają świadome decyzje
zakupowe krajowych konsumentów, które wpływają na sytuację
ekonomiczno-gospodarczą kraju. Wspieramy polskich producentów rolnych oraz przedsiębiorstwa, aby zwiększały sprzedaż
polskiej żywności – wysokiej jakości, naturalnej, smacznej i bezpiecznej. Wszędzie tam, gdzie zobaczą Państwo logo Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jest też hasło #KupujŚwiadomie
PRODUKT POLSKI.
Gratulując zdobycia zaszczytnego tytułu „Rolnika – Farmera
Roku”, życzę Państwu kolejnych sukcesów oraz poczucia dumy
i satysfakcji z pracy w rolnictwie.

XXVII EDYCJA

Szanowni Państwo,
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Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
The Rector of the Bydgoszcz
University of Sciences and Technology

Ladies and Gentlemen,
the FARMER OF THE YEAR awards has accompanied the development of the Polish countryside and promoted modern
agriculture for 27 years, and as one of the oldest contests of this type in Poland, it is all about recognizing the very best in Polish farming. The awards programme foregrounds and promotes resourcefulness and modern spirit in farmers who, thanks to
their ingenuity and support of EU subsidies, modernize their farms through innovative solutions and thus achieve outstanding
production indicators. The programme also rewards initiatives focused on environmental protection or those collaborating
with scientific and research institutions.
We are proud to observe the growth of the Polish farming leaders, which itself stands as an inspiration for those who want
to pursue this profession. The best of the best are awarded the “Golden Apples” – the prize that symbolizes success in the
agricultural business and has been considered a tribute to commitment and innovation. Innovation in agriculture is not limited to the use of state-of-the-art equipment and machinery but stands rather on the ability to be creative, think outside the
box and use the opportunities that farming offers.
The University of Science and Technology in Bydgoszcz has not only been a patron of the FARMER OF THE YEAR awards,
but through the expert approach to academic instruction and development at its faculties, has also been the driver of the
changes taking place on Polish farms. The FARMER OF THE YEAR awards provides an opportunity to exchange know-how,
observe the theory being put to practice, as well as admire innovative technology and research.
I sincerely hope that the FARMER OF THE YEAR will meet with the widest possible response, and as such will give us opportunity to recognize the importance of such activities – the spin-doctors of Polish agriculture. I herein congratulate each
and every winner by expressing my appreciation for their accomplishments and commitment. I am convinced that the successes of the winners will bear fruit in developmental impulse for the entire agricultural industry.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

prof. dr hab. inż. Marek Adamski

Od 27 lat konkurs ROLNIK – FARMER ROKU towarzyszy rozwojowi polskiej wsi i promuje nowoczesne rolnictwo. Jeden z najstarszych
tego typu plebiscytów w kraju nagradza producentów, którzy dzięki
pomysłowości i wykorzystaniu funduszy unijnych modernizują, rozwijają swoje gospodarstwa, osiągają wyróżniające wskaźniki produkcji
oraz wdrażają innowacyjne rozwiązania. Nie bez znaczenia są także
inicjatywy na rzecz ochrony środowiska czy współpraca z instytucjami
naukowo-badawczymi.
Grono liderów polskiej wsi z roku na rok się powiększa, a ich osiągnięcia stanowią inspirację dla kolejnych rolników. Złote jabłka, które otrzymują najlepsi z najlepszych, są symbolem sukcesu w biznesie
rolniczym. Jednocześnie stanowią uhonorowanie ciężkiej, wieloletniej
pracy oraz pomysłowości. Innowacyjność w rolnictwie nie ogranicza
się bowiem jedynie do wykorzystania drogiego sprzętu i maszyn.
Opiera się przede wszystkim na odkrywczym myśleniu i kreatywnym
podejściu do możliwości, jakie stwarza wieś oraz ich skutecznym
i efektywnym wykorzystaniu.
Takie podejście do rolnictwa towarzyszy procesowi kształcenia
studentów na poszczególnych kierunkach naszej uczelni. Od 70 lat,
poprzez działalność naukowo-dydaktyczną, wspieramy pozytywne
zmiany zachodzące w gospodarstwach rolniczych. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
od początku patronuje również kolejnym edycjom konkursu ROLNIK
– FARMER ROKU i angażuje się merytorycznie w ich przebieg. Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń oraz popularyzacji praktycznego zastosowania teorii, osiągnieć technicznych i badawczych.
Życzę organizatorom, aby konkurs ROLNIK – FARMER ROKU spotykał się z jak najszerszym zainteresowaniem, był źródłem satysfakcji
oraz motywacji do kolejnych działań na rzecz rolnictwa i budowania
pozytywnego wizerunku polskiej wsi. Wszystkim Laureatom składam
serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla Państwa ciężkiej pracy. Wyrażam przekonanie, że sukcesy nagrodzonych przyniosą dobre owoce
nie tylko w ich gospodarstwach, ale będą stanowiły impuls rozwojowy
dla całej branży rolniczej.

XXVII EDYCJA

Szanowni Państwo!
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Maciej Mularski

Prezes Stowarzyszenia
The President of the Association

Ogólnopolski Konkurs Rolnik – Farmer Roku ma już 27 lat. Przez te
lata zmieniał się tak, jak zmieniało się polskie rolnictwo. Obecnie jest
ważnym wydarzeniem w skali kraju i trwale wpisał się w harmonogram
imprez rolniczych. Ostatni rok z powodu pandemii koronawirusa nie
był łatwy dla codziennego życia, a tym samym dla organizacji konkursu. Zmuszeni byliśmy odwołać szereg imprez, spotkań i wyjazdów
studyjnych z udziałem członków stowarzyszenia. Mimo licznych utrudnień, na szczęście udało się przeprowadzić XXVII edycję konkursu.
Kapituła Konkursu, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa epidemicznego, zwizytowała prawie wszystkie gospodarstwa finalistów
i wyłoniła laureatów. Cieszy nas fakt, że do naszego grona dołączają
kolejni najlepsi rolnicy w kraju. W rolnictwie nadal nie brakuje ludzi
przedsiębiorczych, aktywnych i otwartych na zmiany. Finaliści konkursu to rolnicy, którzy odnoszą sukcesy nie tylko w produkcji i modernizacji gospodarstw, ale także w handlu na rynkach światowych.
Ufamy, że w ich ślady pójdzie wielu naśladowców, ponieważ nic tak
nie przemawia do ludzkiej wyobraźni, jak namacalne przykłady tych,
którzy osiągnęli sukces. Uczestnikom tegorocznej edycji konkursu
i wszystkim kolegom rolnikom życzymy dalszych sukcesów w rozwoju
swoich gospodarstw i przedsiębiorstw, a także w życiu osobistym.

XXVII EDYCJA

Szanowni Pañstwo!

Teresa Kucharska

Przewodnicząca
Kapituły Konkursu
The Chair of the Competition
Committee

Adam Jeznach

Wiceprezes Stowarzyszenia
The Vice President of the Association

The National Farmer of the Year Competition is in its 27th edition.
Over the years it has changed just like Polish agriculture. It is now an
important event on a national scale and has become a permanent
part of the schedule of agricultural events. The last year was not easy
for everyday life due to the coronavirus pandemic and thus for the
organisation of the competition. We were forced to cancel a number
of events, meetings and study trips with the participation of members of the association. Despite numerous difficulties, fortunately
we managed to carry out the 27th edition of the competition. The
Competition Jury, observing all the rules of epidemic safety, visited
almost all finalist farms and selected the winners. We are pleased
that we are joined by the next best farmers in the country. There is
still no shortage of enterprising, active and open-minded people in
agriculture. The finalists of the competition are farmers who are successful not only in production and modernisation of their farms but
also in trade on world markets. We trust that they will be followed by
many followers, because nothing appeals to the human imagination
more than tangible examples of those who have achieved success.
We wish the participants of this year’s edition of the competition and
all our fellow farmers further successes in development of their farms
and enterprises, as well as in their personal lives.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Ladies and Gentlemen!

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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Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.

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

Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów”

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

KOMBINAT ROLNY KIETRZ

po o ony jest na po udniowo – wschodnim obrze u województwa opolskiego, w bezpo rednim s siedztwie z Republik Czesk . Rejon ten (podnó e gór Sowich i Bramy
Morawskiej) charakteryzuje si dobrymi warunkami glebowo – klimatycznymi do prowadzenia intensywnej produkcji rolniczej.

STADNINA KONI HUCULSKICH „GŁADYSZÓW”

(gmina U cie Gorlickie, woj. ma opolskie) hoduj ca 300 koni
rasy huculskich. Od listopada 2013 roku wchodzi w sk ad
Kombinatu Rolnego Kietrz.

Stadnina koni oferuje
sprzeda klaczy i ogierów
sprzeda wa achów
sprzeda m odzie y rasy huculskiej
nauk jazdy konnej
przeja d ki bryczkami
rajdy konne (ca y rok)
kuligi zimowe

HOTEL I KARCZMA
Kombinat oferuje
materia hodowlany w postaci ja ówek cielnych
ywiec wo owy
kwalikowany materia siewny pszenicy ozimej
du e, jednorodne partie pszenicy konsumpcyjnej
rzepaku ozimego i kukurydzy

Na terenie o rodka znajduje si Hotel „Go ciniec Ja min”
i Karczma emkowska. Hotel posiada 55 komfortowych miesc
noclegowych wyposa onych w TV, internet i telefon.
Karczma oferuje produkty i wyroby regionalne, to miejsce
spotka integracyjnych, biesiad i imprez okoliczno ciowych.
Kapitu a programu „Dobre bo Polskie”, 5 stycznia 2016r. przyzna a god o „Restauracja Roku”.

Komfortowy hotel –„Go ciniec Ja min”
pokoje 1 oraz 2 osobowe
apartamenty 2 oraz 4 osobowe
sala konferencyjna
hotelowe SPA (sauna, jacuzzi, a nia parowa)
si ownia

UNOWOCZEŚNIAMY POLSKIE ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO
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ƌŽĚǌŝŶŶĞŐŽƐƉŽĚĂƌƐƚǁĂŽƚƌǌǇŵĂųǇƐǌĂŶƐħŶĂƌŽǌǁſũ͕ǌŬƚſƌĞũƐŬŽƌǌǇƐƚĂųŽĚŽƚĞũƉŽƌǇďůŝƐŬŽϯϬƚǇƐ͘ǌŶŝĐŚ͕ŽƚƌǌǇŵƵũČĐ
ǌŐĞŶĐũŝďĞǌǌǁƌŽƚŶČƉƌĞŵŝħŶĂƌĞƐƚƌƵŬƚƵƌǇǌĂĐũħ͘

POMAGAMY ROLNIKOM W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
WƌĂĐĂƌŽůŶŝŬĂũĞƐƚŽďĂƌĐǌŽŶĂĚƵǏǇŵƌǇǌǇŬŝĞŵ͘DŝŵŽǌĂĂŶŐĂǏŽǁĂŶŝĂŝǁǇƐŝųŬƵ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶĞŽĚƌŽůŶŝŬĂĐǌǇŶŶŝŬŝ
ǌĞǁŶħƚƌǌŶĞ͕ũĂŬŶƉ͘ŬůħƐŬŝǏǇǁŝŽųŽǁĞ͕ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚŶĞǌũĂǁŝƐŬĂƉŽŐŽĚŽǁĞ͕ŶŝĞƉƌǌĞǁŝĚǌŝĂŶĞǌĚĂƌǌĞŶŝĂ͕ƉŽƚƌĂĮČƉŽǌďĂǁŝđ
ŐŽƐƉŽĚǌŝĞǁĂŶǇĐŚƉůŽŶſǁŝǌǇƐŬſǁ͘ZŝDZǁƚǇĐŚŶĂĚǌǁǇĐǌĂũŶǇĐŚƐǇƚƵĂĐũĂĐŚƐƚĂƌĂƐŝħƉŽŵĂŐĂđƌŽůŶŝŬŽŵ͘^ƵƐǌĂ͕
^&͕Ks/ͲϭϵʹƚŽƚǇůŬŽƉƌǌǇŬųĂĚǇŬƌǇǌǇƐŽǁǇĐŚǌĚĂƌǌĞŷ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŐĞŶĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂǁƐƉĂƌĐŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽ͘
dǇůŬŽǁůĂƚĂĐŚϮϬϭϴͲϮϬϮϬǁǇƉųĂĐŝųĂǌĞƑƌŽĚŬſǁŬƌĂũŽǁǇĐŚǁƌĂŵĂĐŚƌſǏŶǇĐŚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚſǁǁƐƉĂƌĐŝĂƉŽŶĂĚ
ϰ͕ϰŵůĚǌųŐŽƐƉŽĚĂƌƐƚǁŽŵ͕ŬƚſƌĞƵĐŝĞƌƉŝĂųǇǌƉŽǁŽĚƵŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚŶǇĐŚǌũĂǁŝƐŬĂƚŵŽƐĨĞƌǇĐǌŶǇĐŚ͕ĂƚĞǌŶŝĐŚ͕ŬƚſƌĞ
ǌŽƐƚĂųǇĚŽƚŬŶŝħƚĞĂĨƌǇŬĂŷƐŬŝŵƉŽŵŽƌĞŵƑǁŝŷ͕ĚŽĮŶĂŶƐŽǁĂųĂŬǁŽƚČďůŝƐŬŽϮϳϭ͕ϰŵůŶǌų͘ĞǌƉŽŵŽĐǇŶŝĞǌŽƐƚĂůŝ
ƌſǁŶŝĞǏƌŽůŶŝĐǇ͕ŬƚſƌǌǇǁϮϬϮϬƌ͘ǌŽƐƚĂůŝƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞƉŽƐǌŬŽĚŽǁĂŶŝŬƌǇǌǇƐĞŵKs/Ͳϭϵ͘ŽŬŽŷĐĂŵŝŶŝŽŶĞŐŽƌŽŬƵ
ZŝDZƉƌǌĞŬĂǌĂųĂŝŵǌďƵĚǏĞƚƵWZKtŶĂůĂƚĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬŽŬ͘ϭ͕ϮŵůĚǌų͘

WSPIERAMY AKTYWNOŚĆ LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI
ZŝDZĚŽĮŶĂŶƐŽǁƵũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŬſųŐŽƐƉŽĚǇŷǁŝĞũƐŬŝĐŚ͘WĞųŶŝČŽŶĞŶŝĞǌǁǇŬůĞǁĂǏŶČƌŽůħǁǏǇĐŝƵŵĂųǇĐŚǁƐƉſůŶŽƚ͘
/ŶƚĞŐƌƵũČƐƉŽųĞĐǌŶŽƑđ͕ƉŝĞůħŐŶƵũČǁŝħǌŝŵŝħĚǌǇƉŽŬŽůĞŶŝŽǁĞ͕ŽƌŐĂŶŝǌƵũČůŽŬĂůŶĞǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂŝƑǁŝħƚĂ͕ƉƌŽƉĂŐƵũČǌĚƌŽǁǇ
ƐƚǇůǏǇĐŝĂ͕ŬƵůƚǇǁƵũČƉŽůƐŬŝĞƚƌĂĚǇĐũĞ͘KĚϮϬϭϴƌ͕͘ŬŝĞĚǇƚŽƌƵƐǌǇųƉƌŽŐƌĂŵǁƐƉĂƌĐŝĂ͕ĚŽŬŽŷĐĂϮϬϮϬƌ͘ZŝDZ
ǁǇƉųĂĐŝųĂŬŽųŽŵƉƌĂǁŝĞϳϵŵůŶǌų͘dĞƉŝĞŶŝČĚǌĞƐƉƌĂǁŝųǇ͕ǏĞŬŽųĂŐŽƐƉŽĚǇŷǁŝĞũƐŬŝĐŚƉƌǌĞǏǇǁĂũČƉƌĂǁĚǌŝǁǇƌĞŶĞƐĂŶƐ
ƐǁŽũĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘ƌŽŬƵŶĂƌŽŬƌŽƑŶŝĞƚĂŬǏĞŝĐŚůŝĐǌďĂ͘tϮϬϮϬƌ͘ǌĚŽƚĂĐũŝƐŬŽƌǌǇƐƚĂųŽďůŝƐŬŽϵ͕ϰƚǇƐ͘Ŭſų͕ƌŽŬǁĐǌĞƑŶŝĞũ
ďǇųŝĐŚŽƉŽŶĂĚƚǇƐŝČĐŵŶŝĞũ͘

ODPOWIADAMY NA POTRZEBY MIESZAŃCÓW WSI
DŝƐũČZŝDZũĞƐƚƚĂŬǏĞďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝĂƉŽŵŽĐŵŝĞƐǌŬĂŷĐŽŵƚĞƌĞŶſǁǁŝĞũƐŬŝĐŚ͕ƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞĚǌŝĞĐŝŽŵ͘^ƚČĚƉƌŽǁĂĚǌŽŶĂ
ŽĚůĂƚĂŬĐũĂƉƌǌĞŬĂǌǇǁĂŶŝĂƵĐǌŶŝŽŵǁŝĞũƐŬŝĐŚƐǌŬſųŬĂŵŝǌĞůĞŬŽĚďůĂƐŬŽǁǇĐŚ͕ŬƚſƌĞǌǁŝħŬƐǌĂũČŝĐŚďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁŽ
ŶĂĚƌŽĚǌĞ͕ĐǌǇƚĞǏǁǇƉŽƐĂǏĞŶŝĞŬŝůŬƵƐĞƚƉƌǌĞĚƐǌŬŽůŝŝŝŶŶǇĐŚƉůĂĐſǁĞŬŽƑǁŝĂƚŽǁǇĐŚǌŐŵŝŶǁŝĞũƐŬŝĐŚǁǌĞƐƚĂǁǇ
ĞĚƵŬĂĐǇũŶŽͲĚǇĚĂŬƚǇĐǌŶĞ͘ :ĂŬ ƌſǁŶŝĞǏ ƵƌƵĐŚŽŵŝŽŶǇ ƉŽĚ ŬŽŶŝĞĐ ƵďŝĞŐųĞŐŽ ƌŽŬƵ ƉƌŽŐƌĂŵ ĚŽĮŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂ ŬǁŽƚČ
ϭ͕ϱƚǇƐ͘ǌųǌĂŬƵƉƵƐƉƌǌħƚƵŬŽŵƉƵƚĞƌŽǁĞŐŽĚůĂƵĐǌČĐǇĐŚƐŝħĚǌŝĞĐŝƌŽůŶŝŬſǁ͘ŚħđƐŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂǌƚĂŬŝĞŐŽǁƐƉĂƌĐŝĂ
ǌĂĚĞŬůĂƌŽǁĂųŽƉƌĂǁŝĞϯϵƚǇƐ͘ƌŽůŶŝĐǌǇĐŚƌŽĚǌŝŶ͕ŬƚſƌĞǌųŽǏǇųǇǁŐĞŶĐũŝǁŶŝŽƐŬŝŽƉŽŵŽĐŶĂųČĐǌŶČŬǁŽƚħŽŬ͘ϱϴ͕ϰŵůŶǌų͘
KĚǁŝĞůƵůĂƚZŝDZǁƐƉſųƉƌĂĐƵũĞƌſǁŶŝĞǏǌKĐŚŽƚŶŝĐǌČ^ƚƌĂǏČWŽǏĂƌŶČ͕ŽƌŐĂŶŝǌƵũČĐǁƐƉſůŶĞŬĂŵƉĂŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞ
ĚŽƚǇĐǌČĐĞďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂŶĂǁƐŝ͕ũĂŬƌſǁŶŝĞǏǁǇƉŽƐĂǏĂũČĐƐƚƌĂǏĂŬſǁǁƚŽƌďǇƌĂƚŽǁŶŝĐƚǁĂŵĞĚǇĐǌŶĞŐŽ͘
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Zapraszamy do współpracy
i rekomendujemy spożywanie
naszych zdrowych
pomidorów malinowych!

Gala Finałowa XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu
ROLNIK – FARMER ROKU
7 lutego 2020 roku w hotelu Sheraton w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK – FARMER ROKU.
Laureatami XXVI edycji Konkursu i zdobywcami tytułu „ROLNIK – FARMER ROKU” zostali:

– w kategorii: gospodarstwa rodzinne – hodowla bydła – Mieczysława i Jan Tylka z woj. podkarpackiego. Laureaci z dużymi sukcesami prowadzą hodowlę bydła simentalskiego. Krowy utrzymywane są w oborze uwięziowej, jednak w sezonie pastwiskowym dużą część dnia spędzają na pastwiskach. Jałówki i buhajki utrzymywane
są w systemie wolnostanowiskowym.

XXVII EDYCJA

– w kategorii: gospodarstwa rodzinne – produkcja roślinna – Ludmiła i Michał Sznajder z woj. dolnośląskiego, którzy od trzech pokoleń zajmują się uprawą warzyw i produkcją kiszonek. Kiszenie odbywa się według
100-letniej tradycji regionu Dolnej Baryczy; proces kiszenia jest w pełni naturalny. Produkty sprzedawane są
pod własną marką i logo głównie do małych sklepów ze zdrową żywnością, najlepszych restauracji i barów
oraz do szkół i przedszkoli.

– w kategorii: gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu – Anna i Jan Kępa, Barbara i Paweł Kępa
z woj. dolnośląskiego. Dominującym kierunkiem produkcji tego gospodarstwa o pow. 204 ha jest uprawa zbóż,
okopowych, rzepaku oraz warzyw. Państwo Kępa stworzyli system do pełnej optymalizacji gospodarstw – system do zarządzania AGRIDATA. System ten zmniejsza koszty zużycia paliwa, precyzyjnego siania i nawożenia,
co pozwala uzyskać wyższe, a przede wszystkim stabilne plony.
– w kategorii: ogrodnictwo – Agnieszka i Ernest Kaźmierczakowie z woj. wielkopolskiego. Państwo Kaźmierczakowie gospodarują na pow. 55 ha, w tym 14 ha zajmują nowoczesne wysokie obiekty szklarniowe. Uprawiają trudną do prowadzenia odmianę Tomimaru Muchoo F1. W gospodarstwie znajduje się 5 magazynów –
komór chłodniczych, a także nowoczesna linia do sortowania i pakowania pomidorów. Gospodarstwo posiada
wdrożony standard GLOBALG.A.P., GLOBALG.A.P. GRASP, certyfikat HACCP, a także ISO 22000.
– w kategorii: działy specjalne produkcji rolnej – Danuta i Zygmunt Stromscy z woj. pomorskiego. Obecna
powierzchnia gospodarstwa wynosi 47 ha, a gospodarze wraz z synami prowadzą produkcję brojlerów. Prowadzi się 5 cykli produkcyjnych po 132 tys. szt. w cyklu. W 2019 r. oddano do użytku nowy kurnik, w którym
zastosowano najnowocześniejszą innowacyjną metodę oczyszczania powietrza wychodzącego z obiektu.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

– w kategorii: gospodarstwa rodzinne – hodowla trzody chlewnej – Marzena i Łukasz Kieras z woj. świętokrzyskiego, którzy prowadzą wielokierunkowe gospodarstwo, w którym łączą uprawę zbóż, kapusty pekińskiej
i truskawek z hodowlą trzody chlewnej. Truskawki wczesne uprawiane są w namiotach foliowych na włókninie,
natomiast truskawki gruntowe na ściółce ze słomy. Stado podstawowe trzody liczy 60 loch, a wyhodowane
w gospodarstwie tuczniki o masie 120 kg kierowane są do własnego zakładu przetwórstwa mięsa.

– w kategorii: działy specjalne produkcji rolnej – Agnieszka Taraszkiewicz z woj. kujawsko-pomorskiego. Pani
Agnieszka na 4 ha zajmuje się uprawą winorośli. Produkcja win prowadzona jest na najwyższym poziomie,
zgodnie z zasadami najlepszych winnic na świecie. Wina sprzedawane są do renomowanych restauracji i hoteli
w Polsce. W winnicy organizowane są różnego rodzaju eventy mające na celu krzewienie kultury i tradycji
kulinarnych regionu.
– w kategorii: przedsiębiorstwa rolnicze – Marian Pankowski, PRH GAŁOPOL Sp. z o.o. z woj. wielkopolskiego. Przedsiębiorstwo należy do spółek strategicznych polskiego rolnictwa. Spółka na powierzchni 3263 ha
prowadzi hodowlę bydła mlecznego i mięsnego, a także produkcję nasienną roślin uprawnych. Pogłowie bydła
liczy 2017 szt., w tym 900 krów o wydajności około 11 000 kg mleka. Hodowla prowadzona jest w trzech oborach wolnowybiegowych. Konie hodowane są w Stadzie Ogierów Sieraków. Hodowane są tam ogiery sześciu
ras, a także prowadzona jest hodowla zachowawcza koników polskich.
Zwycięzcy Konkursu otrzymali tytuł ROLNIK – FARMER ROKU, statuetkę „Złote Jabłko” – symbol Konkursu, list
gratulacyjny od Prezydenta RP oraz pamiątkowy grawerton od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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XXVII EDYCJA

The 26th Final Gala of the Polish National
Competition FARMER OF THE YEAR
On February 7th 2020, at the Sheraton Hotel in Warsaw, the official closing of the 26th edition of the National
Competition FARMER OF THE YEAR took place.

– category: family farms – pig breeding – Marzena and Łukasz Kieras from świętokrzyskie voivodship, who
run multi-directional farm, where they combine cultivation of cereals, Chinese cabbage and strawberries with
pigs breeding. Early season strawberries are grown in small greenhouses on a fabric, whilst outdoor strawberries
are grown on a straw litter. The fixed asset livestock is 60 sows. Porkers bred in the farm, weighting 120 kg are
transported to the family meat processing establishment.
– category: farms with alternative source of income – Anna and Jan Kępa, Barbara and Paweł Kępa from
dolnośląskie voivodship. The main production direction of this 204 ha farm is cultivation of cereals, root crops,
rape and vegetables. The Kępa family created AGRIDATA management system to fully optimise farming activities. The system lowers costs of fuel and makes precise seeding and fertilisation possible, which provides higher
and more stable yields.
– category: horticulture – Agnieszka and Ernest Kaźmierczakowie form wielkopolskie voivodship. The
Kaźmierczak family runs a 55 ha farm, with 14 ha covered by modern design tall greenhouses. They grow a demanding variety of tomato – Tomimaru Muchoo F1. The farm has 5 warehouses – cold chambers, as well as
a tomato sorting and packing line. The farm implemented the GLOBALG.A.P., GLOBALG.A.P. GRASP standards
and holds HACCP and ISO 22000 certificates.
– category: special segments of agricultural production – Danuta and Zygmunt Stromscy from pomorskie
voivodship. Current area of the farm is 47 ha and farmers, together with sons, are involved in broiler production. There are 5 production cycles, 132 thousands units of poultry per cycle. In 2019 a new poultry house in
which an innovative method MagixX outgoing air cleaning method was implemented was built.
– category: special segments of agricultural production – Agnieszka Taraszkiewicz from kujawsko – pomorskie voivodship. Mrs Agnieszka on 4 ha farm produces wine. Wine production is carried out at the highest
level, according to the standards used in the world’s best vineyards. Wines are sold to reputable restaurants
and hotels in Poland. The vineyard is a place where various events are organised for the purpose of promoting
the culture and culinary traditions of the region, as well as integrating its residents.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

– category: family farms – cattle breeding – Mieczysława and Jan Tylka from podkarpackie voivodship. The
family successfully rears Simmental cattle. Caws are kept in a stanchion barn, however, in the grazing season,
they spend a large proportion of the day on pastures. Breeding heifers and beef bulls are kept in detached
cowsheds.

XXVII EDYCJA

The winners of the 26th edition of the Competition and the “FARMER OF THE YEAR” tittle:
– category: family farms – plant production – Ludmiła and Michał Sznajder from dolośląskie voivodship, who
produce vegetables and brine products from three generations. Vegetables are brined according to the 100year old tradition of the Lower Barycz Region during completely natural process. Products are sold under own
brand, mainly to small organic food stores, the most prestigious restaurants, and pubs.

– category: agricultural enterprises – Marian Pankowski, PRH GAŁOPOL LTD from wielkopolskie voivodship.
GAŁOPOL LTD is a company of strategic importance to Polish Agriculture. On the area of 3,163 ha the company breeds dairy and meat cattle, raise horses and produces crop seeds. Cattle population consists of 2017
head, including 900 cows with the yield of ca. 11 000 kg of milk. Breeding is conducted in three free-range
barns. Horses are raised in the Sieraków Herd of Studs. Studs of six breeds are raised there, as well as a conservation herd of Koniks.
The winners received the title FARMER OF THE YEAR as well as the “Golden Apple” statuette – symbol of the
Competition, memorial graverton from Minister of Agriculture and Rural Development and congratulatory letter
from the President of Poland.
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CEMOS dla ciągników.
Większa wydajność.
Niższe zużycie paliwa.
Optymalizacja ustawień.
Zwiększenie wydajności
powierzchniowej.
Poprawa jakości pracy.
Oszczędność
paliwa.

System CEMOS* w ciągnikach CLAAS gwarantuje
nawet o 16,8% niższe zużycie paliwa.**

Zwiększenie wydajności, zmniejszenie kosztów z CEMOS, pierwszym i jedynym
takim systemem wspomagania operatora, który optymalizuje ustawienia
ciągnika i narzędzi, takich jak kultywator i pług.
-

Optymalizacja balastowania, ciśnienia w oponach i wszystkich elementów związanych z przeniesieniem
napędu, takich jak silnik oraz przekładnia.
Zalecenia ustawień dla ponad 250 różnych warunków glebowych oraz ustawienia pługa różnych
producentów.
Samouczący się system, który podczas użytkowania wciąż optymalizuje ustawienia i dostosowuje
je do wykonywanej pracy.

cemos.claas.com – dowiedz się więcej i przetestuj sam.
configurator.claas.com – indywidualna konfiguracja ciągnika.
* System CEMOS jest dostępny jako doposażenie dla ciągników CLAAS AXION 900-800 oraz ARION 600-500.
** Test DLG 7096
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Fot. Wiesław Sumiński
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Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”
– organizator Konkursu

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:
Rada Programowa:

Komisja Rewizyjna:

Sekretariat:

Maciej Mularski – Prezes
Teresa Kucharska – Wiceprezes
Adam Jeznach – Wiceprezes
Adam Oler – Przewodniczący
Ryszard Chaberski
Maria Będzikowska
Zofia Mieszkowska
Leszek Kamiński
Wojciech Pruszkowski
Mirosław Ignaszak
Ryszard Błaszkiewicz
Ryszard Kruziński
Grzegorz Goc – Przewodniczący
Iwona Żołnierkiewicz
Leon Maślanka

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

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.
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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.).

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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The “Polish Club FARMER OF THE YEAR” Association
– the organizer of the Competition

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:

Secretary:

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

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.
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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).

Grzegorz Goc – Chairman
Iwona Żołnierkiewicz
Leon Maślanka
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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Seminarium „Aktualne problemy w rolnictwie”

Seminar “Current problems in agriculture”
Despite the Pandemic, on 26 June 2020, the Ministry of Agriculture and Rural Development managed to organise
a reporting meeting of members of the Polish Club Farmer of the Year Association. The meeting was combined
with a seminar devoted to the discussion of current problems in agriculture. Jan Krzysztof Ardanowski – Minister
of Agriculture and Rural Development opened the seminar and initiated the discussion. The discussion was attended by Grzegorz Pięta – Director General of the National Support Centre for Agriculture, Tomasz Nowakowski
– President of the Agency for the Restructuring and Modernisation of Agriculture, Arkadiusz Szymoniuk – Deputy
President of the Agency for the Restructuring and Modernisation of Agriculture. In the discussion, the farmers
raised issues related to private land trading, extensions of lease contracts, and direct subsidies. Problems related
to the implementation of active agricultural policy mechanisms on agricultural and food markets were also raised,
including the so-called Agricultural Retail Trade (RHD). After the official part, the guests had an opportunity for
further discussion and exchange of views over dinner.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
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Pomimo pandemii, udało się zorganizować 26 czerwca 2020 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Polski Klub Rolnik – Farmer Roku. Zebranie połączone było
z seminarium poświęconemu dyskusji nt. aktualnych problemów w rolnictwie. Seminarium otworzył i wprowadził
do dyskusji Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dyskusji udział wzięli Grzegorz Pięta
– Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Tomasz Nowakowski – Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Arkadiusz Szymoniuk – Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Rolnicy w dyskusji poruszali tematy związane z prywatnym obrotem ziemią, przedłużaniem umów
dzierżaw, a także z dopłatami bezpośrednimi. Poruszano również problemy związane z realizacją mechanizmów
aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych, w tym tzw. Rolniczy Handel Detaliczny
(RHD). Po oficjalnej części goście mieli okazję do dalszej dyskusji i wymiany poglądów podczas wspólnego obiadu.

25

Dni pola w gospodarstwie
PACHT ROLNO-HANDLOWA sp. z o.o. w Salnie
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Rolnicy ze Stowarzyszenia Polski Klub Rolnik – Farmer Roku brali udział w pokazie innowacyjnej technologii
siewu kukurydzy pod folią samco. Pokaz odbył się wczesną wiosną w gospodarstwie PACHT ROLNO-HANDLOWA
sp. z o.o. w Salnie. Folia biodegradowalna pod wpływem promieni UV i mikroorganizmów ulega rozkładowi
w czasie wegetacji, natomiast kukurydza jest chroniona, zatrzymywana jest też wilgoć. Dzięki temu rolnicy mogą
wcześniej wyjechać w pole i zacząć prace nawet wtedy, gdy gleba nie jest jeszcze ogrzana. Mogą też wcześniej
zbierać plony i w dodatku wyższe. Na uwagę zasługuje fakt, że sianie nasion, rozpylanie środków chwastobójczych
i rozwijanie folii samco następuje podczas jednego przejazdu. Rolnicy, którzy brali udział w wiosennym pokazie,
mieli okazję obserwować te pola na kolejnych spotkaniach. Należy podkreślić, że ta technologia siewu kukurydzy
wzbudziła bardzo duże zainteresowanie.

Field days in the farm
PACHT ROLNO-HANDLOWA sp. z o.o. in Salno
Farmers from the Polish Club Farmer of the Year Association participated in a show of innovative technology
of sowing corn under samco-foil. The show took place in early spring at the farm PACHT ROLNO-HANDLOWA
sp. z o.o. in Salno. Under the influence of UV rays and microorganisms, the biodegradable foil decomposes during
vegetation, while corn is protected and moisture is retained. This allows farmers to enter the field earlier and start
working even when the soil is not yet warm. They can also harvest earlier and with higher yields. It is noteworthy
that sowing of seeds, spraying of herbicides and unfolding of samco foils are all done simultaneously. The farmers
who participated in the spring show had the opportunity to observe these fields at subsequent meetings. It should
be stressed that this technology for sowing maize has aroused great interest.
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Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.
ul. Włocławska 2, 88-220 Osięciny, tel./fax (54) 265-00-38
e-mail: ohzosieciny@gmail.com, internet: www.ohzosieciny.com.pl
Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. jest położony w centralnej części
Kujaw przy trasie Włocławek-Radziejów w miejscowości Osięciny, w gminie Osięciny,
powiecie radziejowskim w południowej części województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Ośrodek hodowli Zarodowej Osięciny Spółka z o.o. jest jedną z czterdziestu spółek
Skarbu Państwa i wchodzi w skład struktur Krajowego Ośrodka wsparcia Rolnictwa.
Historia Spółki sięga połowy XX stulecia kiedy powołano Państwowe Gospodarstwo
Rolne Osięciny. Utworzono je z części przedwojennego majątku hrabiego Józefa Skarbka, który został zapisany testamentem państwu polskiemu. OHZ Osięciny przeszedł
wiele transformacji i aktualnie gospodarzy na 3.000 ha w trzech powiatach: radziejowskim, włocławskim i aleksandrowskim. Produkcja rolna prowadzona jest w dwóch obszarach: zwierzęcym i roślinnym.
PRODUKCJA ZWIERZĘCA
Od ponad czterdziestu lat celem hodowlanym spółki jest hodowla bydła mlecznego
holsztyńsko- fryzyjskiego oraz doskonalenie jego cech genetycznych.
Zakres działania firmy obejmuje:
produkcję mleka
produkcję buhajków hodowlanych na potrzeby spółek inseminacyjnych
oraz indywidualnych hodowców
produkcję i sprzedaż jałówek cielnych
produkcję i sprzedaż embrionów bydlęcych
OHZ Osięciny zarządza stadem liczącym 1200 krów. Produkcja mleka odbywa się
w czterech fermach: Osięciny, Jarantowice, Michałowo, Chotel.
Młodzież żeńska zlokalizowana jest w dwóch wychowalniach jałówek znajdujących się w gospodarstwach Latkowo i Morzyce. Stado bydła liczy około 2.500 sztuk.
Wartość genetyczna stada krów wyceniana jest krajowym indeksem hodowlanym PF
– produkcja i funkcjonalność. W pracy hodowlanej w grupie jałówek wykorzystujemy
wycenę genomową. Połowa urodzonych jałówek poddawana jest tej wycenie, a ich wartość wyrażana jest indeksem gPF.
Obydwa indeksy – PF i gPF – wraz z analizą rodowodów zwierząt są podstawową informacją do realizacji założonego w Spółce programu hodowlanego. Do kojarzeń wykorzystywane są buhaje o najwyższych parametrach w zakresie typu i budowy, ilości i składu
mleka. Znakomita większość tych buhajów wyceniona jest metodą GMACE. Młodzież
inseminowana jest nasieniem seksowanym. Precyzyjny dobór par rodzicielskich dokonywany jest przy wsparciu narzędzi softwarowych.
Wybór buhajów stosowanych w inseminacji traktowany jest w Spółce jako inwestycję
w jej przyszłość.
Równolegle ze stałym wzrostem wartości hodowlanej zwierząt należących do OHZ
Osięciny wzrasta wydajność mleczna krów. W ciągu ostatnich dwóch dekad wydajność
roczna naszych zwierząt wzrosła ponad 50% z 8.282 kg w 1998 roku do około 15.000 kg
w 2019 roku w jednej z obór Spółki – w Jarantowicach.
Zarząd wraz z kadrą zootechniczną koncentrują się także na zdrowiu zwierząt i ich reprodukcji. Aktualna długowieczność krów oscyluje wokół wartość 3,6 roku przy średniej
wydajności życiowej na poziomie 45 tys. kg mleka. Obydwie wartości znacznie przekraczają średnie dla krów rasy HF będących pod oceną w Polsce.
Przyjęte procedury w zakresie rozrodu bydła pozwalają uzyskiwać w stadach krów
wartość PR (Preganancy Rate) przekraczającą 25%.
Walory naszych zwierząt doceniają hodowcy bydła mlecznego, którzy coraz bardziej są
zainteresowani kupnem naszych jałówek cielnych oraz buhajków hodowlanych.
W Ośrodku realizowany jest także program embriotransferu. Zapotrzebowanie hodowców na materiał hodowlany pochodzący od samic o absolutnie najwyższych parametrach skłoniło nas do produkcji embrionów bydlęcych nie tylko na własne potrzeby
ale także do sprzedaży.
Zwierzęta utrzymywane są w obiektach wolnostanowiskowych. Dój odbywa się na
halach udojowych typu „rybia ość”. Restrykcyjnie przestrzeganie procedur doju pozwala
na produkcję mleka o niskim poziomie bakterii (10 tys./ml) i komórek somatycznych
(180 -200 tys. /ml).
Zwierzęta karmione są w systemie TMR (Total Mixed Ration). Produkujemy 100%
pasz objętościowych niezbędnych dla naszych zwierząt. Kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka z lucerny oraz siano z lucerny stanowią podstawę diety naszych zwierząt. Uzupełniają ją pasze treściwe, mineralne oraz dodatki funkcyjne.
W 2019 r. rozpoczęto realizację inwestycji polegającej
na budowie czterech instalacji fotowoltaicznych w czterech gospodarstwach Spółki.
W 2020 r. instalacje takie
powstały w dwóch kolejnych
gospodarstwach.

Nasz wkład w polskie rolnictwo, polską hodowlę został zauważony i nagrodzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej. W 2019 Prezydent Andrzej Duda wręczył
na ręce prezesa Janusza Zaremby list gratulacyjny dla Ośrodka za wkład w polską
hodowlę bydła mlecznego.

Dumą hodowli są krowy, które w trakcie swojego życia przekroczyły produkcję 100 000 kg mleka. W historii naszej hodowli takich krów jest ponad 80.
W roku 2019 wielkość tą osiągnęło 16 krów. Zwierzęta te zostały uhonorowane
indywidualnymi statuetkami.

Oferta handlowa Spółki w zakresie produkcji zwierzęcej: jałówki cielne,
krowy pierwiastki, buhajki hodowlane. W zakresie produkcji roślinnej:
pszenica, rzepak, ziarno kukurydzy, buraki cukrowe, jabłka.

PRODUKCJA ROŚLINNA:
Produkcja roślinna jest prowadzona na areale 3.000 ha, na którym uprawia
się: pszenicę konsumpcyjną, kukurydzę na ziarno i kiszonki, rzepak i lucernę.
Od 2019 roku strukturę zasiewów poszerzono o buraki cukrowe.
Warunki glebowe pozwalają na osiąganie wysokich plonów pomimo położenia pól w okresowo niekorzystnych warunkach klimatycznych.
Spółka nieustannie inwestuje w sprzęt rolniczy o wysokiej wydajności poprawiając jakość wykonywanych zabiegów oraz warunki pracy. W 2020 roku
został zakupiony ciągnik gąsienicowy o mocy 660 KM.

XXVII Krajowe Dni Ziemniaka Potato-Poland w Lubkowie
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W dniach 21-23 sierpnia 2020 r. w gospodarstwie rolnym Państwa Kozłowskich w Lubkowie na Dolnym Śląsku
odbyły się XXVII krajowe Dni Ziemniaka Potato-Poland. Region ten słynie ze specjalistycznej, towarowej produkcji
ziemniaka na potrzeby przetwórstwa, sieci handlowych i eksportu. Głównym organizatorem wydarzenia była Polska
Federacja Ziemniaka, a współorganizatorem Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Boninie. Jest to jedna
z najważniejszych specjalistycznych imprez rolno-żywnościowych w kraju. Wystawcom towarzyszyły zorganizowane
konferencje naukowo-techniczne, panele dyskusyjne oraz wykłady. Dużym powodzeniem cieszyły się pokazy pracy
maszyn oraz polowe kolekcje odmian ziemniaka. Dni Ziemniaka w Lubkowie były świetną okazją do spotkania
członków Stowarzyszenia Polski Klub Rolnik – Farmer Roku, głównie z województw dolnośląskiego, opolskiego
i lubuskiego. Rolnicy wzięli też udział w konferencji „Pełna moc ziemniaka – Pasja – Profesjonalizm – Jakość”.

27th National Potato Days Potato Poland in Lubków
On 21-23 August 2020, 27th National Potato Days Potato-Poland took place at the Kozłowski family farm in
Lubków in Lower Silesia. The region is famous for its specialised, commercial potato production for processing,
commercial networks and exports. The main organiser of the event was the Polish Potato Federation, and the coorganiser was the Institute of Plant Breeding and Acclimatisation - PIB in Bonin. This is one of the most important
specialised agri-food events in Poland. The exhibitors were accompanied by organised scientific and technical
conferences, discussion panels and lectures. Machine demonstrations and field collections of potato varieties were
very popular. The Potato Days in Lubków were a great opportunity to meet members of the Polish Club Farmer
of the Year Association, mainly from the Dolnośląskie, Opolskie and Lubuskie Voivodship. Farmers also took part
in the conference “Full Potato Power – Passion – Professionalism – Quality”.
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VII Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej

7th Agricultural Forum of Gazeta Pomorska
Gazeta Pomorska together with Kujawsko-Pomorskie Agricultural Advisory Centre were the organisers of the 7th
Agricultural Forum and the agricultural debate connected with this event. On 25 September 2020, the Bydgoszcz Trade Fair and Exhibition Centre held a traditional debate with current and former ministers of agriculture.
This time it was devoted to the so-called Green Deal. As the Minister for Agriculture, Jan Krzysztof Ardanowski,
stressed, this debate is an important arena for exchanging views and it is impossible to implement agricultural
policy without farmers. Some members of the Polish Club Farmer of the Year Association also took part in the
meeting. The debate was followed by an award gala for the best farmers and village leaders from the KujawskoPomorskie Voivodship. We are glad that Mr and Mrs Ewa and Mariusz Ziemniak, the winners of the 24th edition
of our competition, won the prize in the category Agribusiness Entrepreneur of the Year 2020 up to 100 ha. The
organiser of this competition is Gazeta Pomorska Strefa Agro.
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Gazeta Pomorska wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego byli organizatorami VII już
Forum Rolniczego i połączonej z tym wydarzeniem debaty rolniczej. 25 września 2020 roku w Bydgoskim Centrum
Targowo-Wystawienniczym odbyła się tradycyjna debata z obecnym i byłymi ministrami rolnictwa. Tym razem była
ona poświęcona tzw. Zielonemu Ładowi. Debata ta, jak podkreślił Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski,
jest ważną areną wymiany poglądów i nie ma możliwości realizacji polityki rolnej bez rolników. W spotkaniu tym
wzięli udział również niektórzy członkowie Stowarzyszenia Polski Klub Rolnik – Farmer Roku. Po debacie odbyła
się Gala wręczania nagród dla najlepszych rolników i sołtysów z woj. kujawsko-pomorskiego. Cieszy nas fakt,
że Państwo Ewa i Mariusz Ziemniakowie, zwycięzcy XXVI edycji naszego konkursu, zdobyli nagrodę w kategorii
Agroprzedsiębiorca Roku 2020 do 100 ha. Organizatorem tego konkursu jest Gazeta Pomorska Strefa Agro.

Fot. Przemysław Popowski/Polska Press Grupa
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Ogólnopolski Konkurs ROLNIK
– FARMER ROKU XXVII 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 medialny:
TVP1, APRA – Polska Prasa Rolnicza (Przedsiębiorca Rolny, Nowoczesna Uprawa, Rolniczy Przegląd Techniczny,
Hoduj z Głową).
Współpraca medialna:
Pierwszy Portal Rolny, AgroNews.
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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.

Partnerzy Wspierający: Krajowa Spółka Cukrowa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodki
Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kategorie Konkursowe
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

gospodarstwa rodzinne – produkcja roślinna,
gospodarstwa rodzinne – hodowla bydła,
gospodarstwa rodzinne – hodowla trzody chlewnej,
gospodarstwa rodzinne – produkcja wielokierunkow,
gospodarstwa rodzinne o alternatywnych źródłach dochodu,
ogrodnictwo i szkółkarstwo,
działy specjalne produkcji rolnej,
przedsiębiorstwa rolnicze.

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 pokazywania dobrych wzorców, Kapituła zwraca uwagę na aktywność, pomysłowość, przedsiębiorczość rolnika, jego
zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego i różnych aspektów działalności społecznej.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Kapitułę Konkursu tworzą przedstawiciele Stowarzyszenia „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”, uniwersytetów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz niezależni eksperci.

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”.
Ponadto finaliści – członkowie Stowarzyszenia „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU” – zyskują prawo
zgłaszania kandydatów w kolejnych edycjach Konkursu.
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WYSOKI
potencjał plonowania
WYBITNA
zimotrwałość
DOSKONAŁA
zdrowotność

DZIKI JEJ NIESTRASZNE!
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P.W. lechpol Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 36
89-200 Szubin
tel. 52 384 28 51
biuro@lechpol-szubin.pl
www.lechpol-szubin.pl

Dystrybutor na rynku polskim

!
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The 27th 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.

Media patronage:
the Polish Television, the Polska Prasa Rolnicza (Przedsiębiorca Rolny, Nowoczesna Uprawa, Rolniczy Przegląd
Techniczny, Hoduj z Głową magazines).
Media cooperation:
the First Agricultural Portal and the AgroNews
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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.

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
VI
VII
VIII

family farms – plant production,
family farms – cattle breeding,
family farms – pig breeding,
family farms – multi-directional production,
family farms with alternative source of income,
horticulture and nursery,
special segments of agricultural production,
agricultural enterprises.

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.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Supporting partners: Krajowa Spółka Cukrowa Ltd., Restructuring and Modernization of Agriculture Agency,
Agricultural Advisory Centres, Agriculrural Chambers, Agricultural Social Insurance Fund.

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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Kapituła XXVII edycji Konkursu/Members of the Competition Committee
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prof. dr hab. Jacek Żarski
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy
University of Sciences and Technology
in Bydgoszcz

dr hab. Krzysztof Młynek
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
Siedlce University of Natural Sciences
and Humanities

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

Marek Szczygielski
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
National Center for Agricultural Support

Jakub Kabaciński
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
National Center for Agricultural Support

Zbigniew Kapanowski
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
National Center for Agricultural Support

Mirosław Kempara
Specjalista ds. hodowli zwierząt
Specialist of animal breeding

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

dr inż. Teresa Kucharska
Przewodnicząca Kapituły Konkursu
The Chair of the Competition Committee
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
National Center for Agricultural Support
Stowarzyszenie „Polski Klub
ROLNIK – FARMER ROKU”
The Polish Club FARMER
OF THE YEAR Association

Robert Kowalczyk
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
The Ministry of Agriculture
and Rural Development
Anna Szulc-Kossut
Biuro Konkursu
Competition Office

Współpraca: Ryszard Chaberski – Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik – Farmer Roku
Magdalena Powroźnik – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
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Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
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POLSKIE NASIONA
Kwalifikowany materiał
siewny najwyższej jakości
KUKURYDZA, ZBOŻA JARE I OZIME, BURAKI PASTEWNE,
MIESZANKI TRAW PASTEWNYCH I GAZONOWYCH,
KONICZYNA, MIESZANKI MIODODAJNE, BOBIK, GRYKA

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
https://www.mhr.com.pl

https://sklep.mhr.com.pl

Finaliści XXVII edycji Konkursu

The Finalists of the 27th edition of the Competition
Daniel Biskup

On a farm with an area of more than 27 hectares, Mr. Biskup cultivates cereals, root crops, legumes, vegetables and
also produces seeds. Crop production is carried out according to the principles of good agricultural practice. Ensuring
the structure and fertility of the soil results in high yields. The farmer has the necessary equipment for agrotechnical
treatments as well as for preparing products for sale. Potatoes are cleaned, sorted and packed using a sorter and a net
weight bagger. Sorting and cleaning of cereals and legumes is done by means of a separator. The seed material is sold
to the Seed Centre in Kielce on the basis of a cultivation contract. Some products are sold on the free market. Mr
Daniel is an active member of the Chamber of Agriculture, of the Union of Rural Youth, and he is also involved in the
organisation of children’s summer camps.

Marta i Mariusz Bryccy
Ciechnowo 9, 78-314 Sławoborze
woj. zachodniopomorskie/ Zachodniopomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Koszalinie
Entered by Nacional Center for Agricultural Support
– Regional Departament in Koszalin

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

W gospodarstwie o pow. ponad 27 ha pan Biskup uprawia zboża,
okopowe, motylkowe, warzywa, zajmuje się też produkcją nasienną.
Produkcja roślinna prowadzona jest zgodnie z zasadami dobrej praktyki
rolniczej. Dbając o strukturę i żyzność gleby, uzyskuje się wysokie plony.
Rolnik posiada niezbędny sprzęt do zabiegów agrotechnicznych, a także
do przygotowania produktów do sprzedaży. Ziemniaki są czyszczone,
sortowane i pakowane z zastosowaniem sortownika i wago-workownicy.
Sortowanie i czyszczenie zbóż i roślin motylkowych odbywa się przy
pomocy separatora. Materiał siewny sprzedawany jest do Centrali
Nasiennej w Kielcach na podstawie umowy kontraktacyjnej. Część produktów sprzedawana jest na wolnym rynku. Pan Daniel jest czynnym
działaczem w Izbie Rolniczej, w Związku Młodzieży Wiejskiej, angażuje
się też w organizacji kolonii dla dzieci.
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Bodzentyn, ul. Suchedniowska 48, 26-010 Bodzentyn
woj. świętokrzyskie/Świętokrzyskie Voivodeship
Zgłoszeny przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach
Entered by Świętokrzyski Agricultural Advisory Centre in Modliszewice

Państwo Bryccy trzy lata temu postanowili utworzyć od podstaw gospodarstwo rolne. Zakupili zwierzęta, wybudowali odpowiednie dla nich pomieszczenia, a także serownię i piekarnię. Zaczęli się również szkolić z zakresu technologii serowarskich
i piekarniczych. Dzisiaj gospodarują na powierzchni 6,3 ha, zajmując się chowem owiec mlecznych i produkcją wyrobów
mleczarskich. Stado owiec liczy 46 sztuk rasy wschodniofryzyjskiej. Zwierzęta utrzymywane są w owczarni na głębokiej ściółce,
stosuje się też tzw. „zielony wypas”. Owczarnia wyposażona jest w 4-stanowiskową dojarkę. Państwo Bryccy przetwarzają mleko
na jogurty, twarogi, sery, zajmują się też wypiekiem pieczywa z dodatkiem serwatki. Aktualnie realizowany jest projekt RHD.
Three years ago Mr and Mrs Brycki decided to set up a farm from
scratch. They bought animals, built suitable facilities for them, as well
as a cheese dairy and bakery. They also started training in the field of
cheese making and baking technologies. Today, they farm on an area
of 6.3 hectares, breeding milk ewes and producing dairy products.
The flock of sheep consists of 46 sheep of the East Frisian breed. The
animals are kept in a sheepfold on deep litter, and the so-called “green
grazing” is also used. The sheepfold is equipped with a 4-station milking machine. Mr and Mrs Brycki process milk into yoghurts, cottage
cheese, cheeses and also bake bread with whey. The RHD project is
currently underway.
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Marlena i Paweł Jaruga

Mr and Mrs Jaruga run a 36 hectare farm. The main direction of production is cultivation of berry bushes – gooseberry and currant and the cultivation of rapeseed and wheat. To improve the technological process, a number of
modern machines have been purchased: including a berry harvester and specialised tractors. In order to preserve the
structure, fertility and biodiversity of the soil, forecrops and catch crops as well as appropriate organic fertilisation are
applied. In order to increase their income, Mr and Mrs Jaruga are thinking about processing the fruit on their farm and
selling it under the agricultural retail sales RHD. Mr Paweł Jaruga is strongly involved in the activities of the local community and also in promotion of berries.

Katarzyna i Krzysztof Jasińscy
Biskupiczki 12, 14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
zgłoszeni przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Olsztynie
Entered by Warmińsko-Mazurski Agricultural Advisory Centre in Olsztyn

Państwo Jasińscy prowadzą swoją działalność na 190 ha. W gospodarstwie uprawia się zboża ozime i jare, groch,
kukurydzę i rzepak, uzyskując wysokie plony. W uprawie dominuje system tradycyjny, ale i bezorkowy. Prowadzi się
również hodowlę trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Stado podstawowe liczy 88 loch, a rocznie sprzedaje się
ponad 1500 tuczników. Zwierzęta utrzymywane są w dobrze urządzonych, zadbanych budynkach z zachowaniem
ich dobrostanu. Wykorzystując środki na modernizację gospodarstw, unowocześniono park maszynowy, dzięki temu
pan Krzysztof Jasiński poza prowadzeniem gospodarstwa świadczy usługi rolnicze. Pani Katarzyna jest radną w gminie
i sołectwie, prowadzi też aktywne koło gospodyń wiejskich.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Państwo Jarugowie prowadzą 36-hektarowe gospodarstwo. Głównym kierunkiem produkcji jest uprawa krzewów jagodowych – agrestu
i porzeczki oraz uprawa rzepaku i pszenicy. By usprawnić proces
technologiczny, zakupiono szereg nowoczesnych maszyn, w tym
kombajn do zbioru owoców jagodowych i specjalistyczne ciągniki.
W celu zachowania struktury, żyzności i bioróżnorodności gleby
stosuje się przedplony i poplony, a także odpowiednie nawożenie
organiczne. Chcąc zwiększyć dochody, państwo Jarugowie myślą
o przetwarzaniu owoców w swoim gospodarstwie i sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego RHD. Pan Paweł Jaruga mocno
angażuje się w działalność lokalnej społeczności, a także w promocję
owoców jagodowych.
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Klementowice 357, 24-170 Kurów
woj. lubelskie/ Lubelskie Voivodeship
zgłoszeni przez Stowarzyszenie polski Klub Rolnik – Farmer Roku.
Entered by Polish Club Farmer Of te Year Association

Mr and Mrs Jasiński carry out their activities on 190 hectares. The
farm grows winter and spring cereals, peas, maize and rapeseed with
high yields. The traditional but also ploughless tillage system dominates in cultivation. Pigs are also reared in a closed cycle. The primary herd has 88 sows and more than 1500 fattening pigs are sold
annually. The animals are kept in well-designed, well-maintained
buildings while maintaining their welfare. Using funds for modernisation of farms, the machine park was modernised, thanks to which Mr
Krzysztof Jasiński provides agricultural services in addition to running
the farm. Mrs Katarzyna is a councillor in the municipality and the
village council, and she also runs an active rural housewife’s club.
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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: przedsiebiorstwodlugiestare@gmail.com
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 3 152 ha, w tym 3 026 ha
użytków rolnych. Wskaźnik bonitacji gleb wynosi 0,79. Grunty V
i VI klasy stanowią 40 % areału.
Głównym zadaniem Spółki jest hodowla bydła mlecznego, hodowla bydła mięsnego i uprawa ziemi. 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 2 500 sztuk rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, w tym 1100 sztuk krów mlecznych (z wydajnością

roczną mleka ponad 10 900 litrów) oraz 650 sztuk bydła mięsnego, w tym około 250 sztuk mamek rasy limousine. Krowy p.h.f. 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 8 robotów udojowych firmy LELY.
Hodowla bydła mlecznego prowadzona jest w oparciu
o nowoczesne metody doskonalenia, w tym: genomowa ocena
wartości hodowlanej, pozyskiwanie i przenoszenie zarodków, indywidualne kojarzenia komputerowe.
Spółka bierze udział w krajowych i regionalnych wystawach
zwierząt hodowlanych oraz w organizowanych konkursach.
Nasz bezkonkurencyjny buhaj SALKO rasy Limousine zdobył
CZEMPIONA oraz SUPERCZEMPIONA wielu wystaw.

W 2020 r. Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. zostało Laureatem prestiżowej nagrody w konkursie „Innowacyjny Rolnik” w kategorii „Innowacyjne przedsiębiorstwo na wsi” organizowane przez „Tygodnik Poradnik Rolniczy” oraz Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

DO SPRZEDAŻY OFERUJEMY
PRODUKCJA ZWIERZĘCA

PRODUKCJA ROŚLINNA

 buhajki hodowlane Limousine

 pszenica konsumpcyjna

 jałówki cielne HO i Limousine

 rzepak

 mleko

 buraki cukrowe

 żywiec wołowy

 kukurydza ziarno

 cielęta byczki HO

Aneta i Piotr Kapera

In the 500 ha farm the main direction of production is cultivation of vegetables: carrots, onions, parsley, cauliflower, cabbage, potatoes, beans, red beets and spinach, as well as pig farming. The pigs are kept in buildings with
a division into pens for age groups. Conventional methods with a full set of agrotechnical treatments and balanced
fertilization are used in vegetable cultivation. The GlobalGap system is implemented. The advantage of the farm
is that it belongs to a producer group of which Piotr Kapera is the president. Thanks to the group, the farm has no
problems with selling its products. Mr. and Mrs. Kapera actively participate in the life of the local community.

Agnieszka i Robert Karwowscy
Mikuty 2, 19-213 Radzików
woj. podlaskie/ Podlaskie Voivodeship
zgłoszeni przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Białymstoku
Entered by Nacional Center for Agricultural Support
– Regional Departament in Białystok

W 80-hektarowym gospodarstwie głównym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mlecznego. Stado podstawowe liczy 100
krów o wydajności ponad 10 300 kg mleka w laktacji. Zwierzęta utrzymywane są w oborze wolnostanowiskowej z systemem do
doju typu „rybia ość”. W produkcji roślinnej 40 ha zajmują użytki
zielone, ponadto uprawia się kukurydzę i zboża z przeznaczeniem
na pasze dla zwierząt. Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w maszyny i sprzęt niezbędny do produkcji rolnej. Państwo
Karwowscy aktywnie uczestniczą w różnych lokalnych działaniach,
a pani Agnieszka udziela się w Kole Gospodyń Wiejskich. Za swoje
osiągnięcia byli wielokrotnie nagradzani i wyróżniani.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

W 500-hektarowym gospodarstwie głównym kierunkiem produkcji
jest uprawa warzyw: marchwi, cebuli, pietruszki, kalafiora, kapusty,
ziemniaków, fasoli, buraków ćwikłowych i szpinaku, a także hodowla
trzody chlewnej. Trzoda utrzymywana jest w budynkach z podziałem
na kojce dla grup wiekowych. W uprawie warzyw stosuje się konwencjonalne metody z pełnym zestawem zabiegów agrotechnicznych oraz
zbilansowanym nawożeniem. Wdrożony jest system GlobalGap. Atutem gospodarstwa jest przynależność do grupy producenckiej w której
pan Piotr Kapera jest prezesem. Dzięki grupie gospodarstwo nie ma
problemów ze zbytem swoich produktów. Państwo Kaperowie czynnie
uczestniczą w życiu lokalnej społeczności.
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Sucha Wola 16, 37-630 Oleszyce
woj. podkarpackie/ Podkarpackie Voivodeship
zgłoszeni przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie
Enteredby National Center for Agricultural Support
– Regional Departament in Rzeszów

In the 80 ha farm, the main direction of production is dairy farming. The primary herd consists of 100 cows with
the yield of more than 10,300 kg of milk per lactation. The animals are kept in a loose housing barn with a herringbone milking parlour. In crop production, 40 hectares are used for grassland, in addition maize and cereals are
grown for animal feed. The farm is very well equipped with the machinery and equipment necessary for agricultural
production. Mr and Mrs Karwowski are actively involved in various local activities, and Mrs Agnieszka is a member
of the Rural Housewives’ Club. They have been repeatedly rewarded and distinguished for their achievements.
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Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej
„AGRIFARM” Spółka z o.o.
Śmiłowo, ul. Pilska 36 | 64-810 Kaczory
tel./fax +48 672814183 | +48 667984397
agrifarm@agrifarm.pl | www.agrifarm.pl

Bożena i Dariusz Kożuch

Mrs. Bożena and Mr. Dariusz Kożuch run a family farm with an area of 36.62 ha, of which permanent grassland
covers over 21 ha. The main direction of production is dairy farming. The cattle population consists of 127 animals, 50
of which are dairy cows with the capacity of over 8 thousand kg per lactation. There are also cattle of meat breeds of
approximately 34 animals. Cows are kept in a loose housing barn with a milking hall. Calves are reared in the traditional
way in a calf house. Plant production is subordinated to animal production. Maize, rye, triticale, lupine and cereal
mixtures are mainly grown. Quite high yields are achieved despite weak soils. The farm is very well equipped with
machines and production equipment as well as photovoltaic panels. Mr. and Mrs. Kożuch have five children, and the
son is involved not only in the production but also in the promotion of the farm by making interesting films.

Maria i Ryszard Kulasińscy
Ławki 74, 14-405 Wilczęta
woj. warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
zgłoszeni przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Olsztynie
Entered by Warmińsko-Mazurski Agricultural Advisory Centre in Olsztyn

Pani Maria otrzymała w 2001 r. od rodziców 4 ha gruntów, dzisiaj państwo Kulasińscy gospodarują na 97 hektarach, prowadząc prężnie działające gospodarstwo. Głównym kierunkiem produkcji jest chów trzody chlewnej w cyklu
zamkniętym. Stado liczy 70 loch, a roczna sprzedaż tuczników wynosi około 1600 sztuk. Zwierzęta utrzymywane są
w budynkach dobrze wyposażonych, z zachowaniem pełnej bioasekuracji. W gospodarstwie uprawia się głównie rzepak i zboża, uzyskując wysokie plony. Dzięki różnym programom pomocowym gospodarstwo zostało bardzo dobrze
wyposażone w maszyny, sprzęt i urządzenia do produkcji rolnej. Pani Maria jest osobą bardzo aktywną, współpracuje
z WMODR, ciągle poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w różnych szkoleniach i wyjazdach studyjnych. Działa też
społecznie na rzecz lokalnego środowiska.
Mrs Maria received 4 hectares of land from her parents in 2001,
and today Mr and Mrs Kulasiński are managing 97 hectares, running a thriving farm. The main direction of production is closedcycle pig farming. The herd has 70 sows and the annual sales of pigs
for fattening amounts to about 1,600 animals. The animals are kept
in well equipped buildings with full bioinsurance. The farm mainly
grows rapeseed and cereals with high yields. Thanks to various aid
programmes, the farm has been very well equipped with machines,
equipment and facilities for agricultural production. Mrs. Maria is
a very active person, she cooperates with WMODR, constantly expanding her knowledge by taking part in various trainings and study
trips. She is also active socially for the local community.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Państwo Bożena i Dariusz Kożuchowie prowadzą gospodarstwo
rodzinne o powierzchni 36,62 ha, w tym trwałe użytki zielone zajmują ponad 21 ha. Głównym kierunkiem produkcji jest hodowla
bydła mlecznego. Pogłowie bydła liczy 127 sztuk, w tym 50 to krowy mleczne o wydajności ponad 8 tys. kg w laktacji. Utrzymuje się
również bydło ras mięsnych, około 34 sztuk. Krowy utrzymywane są
w oborze wolnostanowiskowej z halą udojową. Cielęta odchowywane
są w tradycyjny sposób w cielętniku. Produkcja roślinna podporządkowana jest produkcji zwierzęcej. Uprawia się głównie kukurydzę,
żyto, pszenżyto, łubin i mieszanki zbożowe. Mimo słabych gleb,
uzyskuje się dość wysokie plony. Gospodarstwo jest bardzo dobrze
wyposażone w maszyny i urządzenia do produkcji, a także w panele
fotowoltaiczne. Państwo Kożuchowie posiadają pięcioro dzieci, a syn angażuje się nie tylko w produkcję, ale również
w promocję gospodarstwa, nagrywając ciekawe filmy.
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Lińsk 36 B, 89-530 Śliwice
woj. kujawsko-pomorskie / Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Kujawsko-Pomorski OR ARiMR w Toruniu
Entered by Kujawsko-Pomorski Regional Departament of Restructuring
and Modernization of Agriculture Agency in Toruń
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Monika i Maciej Marczakiewicze

Mr. and Mrs. Marczakiewicz farm an area of more than 85 hectares. They grow sugar beet, corn, winter wheat and rapeseed with high yields and also produce seed. Ploughless tillage is practised on most land. Efficient fertilization is carried out
on the basis of soil fertility maps and the use of GPS navigation. Flat grain warehouses and grain silos are used to store cereals. It is worth noting the fact that rainwater is collected, which is used for spraying and washing agricultural machinery. The
installed photovoltaic is fully used in the farm and at home. The farm is very well equipped with machines and equipment
and a modern automated line is used for seed production. Additional activity of the farmers consists of buying and storing
cereals, as well as running a shop with machine parts.

Karolina i Kamil Piaseccy
Kołaczkowice 120, 28-100 Busko-Zdrój.
woj. świętokrzyskie/ Świętokrzyskie Voivodeship
zgłoszeni przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach
Entered by Świętokrzyski Agricultural Advisory Centre in Modliszewice

Państwo Piaseccy prowadzą ponad 44-hektarowe gospodarstwo przejęte po rodzicach. Zajmują się chowem bydła mlecznego (rasy holsztyńsko-fryzyjskiej oraz simental), bydła opasowego oraz uprawą, zbóż, okopowych i kukurydzy. Specjalizują się także w uprawie sorga na zielonkę
oraz uprawie konopi włóknistych. Stado krów liczy 72 sztuki, w tym
36 krów mlecznych. Prawie wszystkie pasze wytwarzane są w gospodarstwie, uzupełniane jedynie koncentratami i mieszankami mineralno-witaminowymi. Gospodarstwo jest dobrze, nowocześnie wyposażone
w maszyny i urządzenia do produkcji rolnej. Rolnicy przestrzegają przepisy dotyczących dobrostanu zwierząt, wykazują też dbałość o utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze oraz poszanowanie dla środowiska przyrodniczego. Gospodarstwo współpracuje z firmą Over Agro w zakresie doradztwa żywieniowego, z Mazowieckim
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, a także z Polską Federacją Hodowli Bydła i Producentów Mleka.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Państwo Marczakiewicze gospodarują na powierzchni ponad 85 ha.
Uprawiają buraki cukrowe, kukurydzę, pszenicę ozimą i rzepak, uzyskując wysokie plony, zajmują się też produkcją nasienną. Na większości
gruntów prowadzona jest uprawa bezorkowa. Efektywne nawożenie prowadzi się w oparciu o mapy zasobności gleb oraz wykorzystanie nawigacji
GPS. Do przechowywania zbóż służą magazyny płaskie i silosy zbożowe.
Na uwagę zasługuje fakt gromadzenia wody deszczowej, którą wykorzystuje się do oprysków i do mycia maszyn rolniczych. Zainstalowana fotowoltaika w pełni wykorzystana jest w gospodarstwie rolnym i domowym.
Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w maszyny i urządzenia,
a do produkcji materiału siewnego stosuje się nowoczesną zautomatyzowaną linię. Dodatkową działalnością rolników jest skup i przechowywanie zbóż, a także prowadzenie sklepu z częściami do maszyn.

XXVII EDYCJA

Nehrybka 56 M, 37-733 Pikulice
woj. podkarpackie/ Podkarpackie Voivodeship
zgłoszeni przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
Entered by Podkarpacki Agricultural Advisory Centre in Boguchwała

Mr. and Mrs. Piasecki run an over 44-hectare farm taken over from their parents. They breed dairy cattle (HolsteinFriesian and Simmental breeds), fattening cattle and cultivation, cereals, root crops and maize. They also specialize in
the cultivation of sorghum for green fodder and fiber hemp. The herd of cows consists of 72 animals, including 36 dairy
cows. Almost all the feed produced on the farm is supplemented only with concentrates and mineral-vitamin mixtures.
The farm is well equipped with modern machinery and equipment for agricultural production. The farmers comply with
animal welfare legislation, show care for the maintenance of agricultural land in good condition and respect for the natural
environment. The farm cooperates with the Over Agro company in the field of food advice, with the Mazovian Centre for
Animal Breeding and Reproduction as well as with the Polish Cattle Breeding and Milk Producers Federation.
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Monika i Grzegorz Pszczoła

Mr. and Mrs. Pszczoła run a farm with an area of over 72 ha. They are engaged in dairy cattle breeding, cultivation of
cereals, root crops, rapeseed and maize. The farmers take care of the fertility and structure of the soil through appropriate
crop rotation, organic fertilisation and soil biological activity enhancers (EM). The cattle population consists of 57 animals,
including 34 dairy cows. The annual milk production is more than 260 thousand litres. Cows are kept in a stanchion and
loose housing barn. Feeding is carried out using a feed wagon. Grass silage is made in bales and maize and beet pulp silage
in silos. The farm is very well equipped with machines, devices and equipment for agricultural production. For the dynamic development of the farm and high production achievements Mr. and Mrs. Pszczoła has won many titles and awards.

Anna i Michał Sitek
Stoki 6, 32-046 Minoga
woj. małopolskie/ Małopolskie Voivodeship
zgłoszeni przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Krakowie
Entered by Nacional Center for Agricultural Support- Regional
Departament in Kraków

Państwo Sitek prowadzą 2,84-hektarowe gospodarstwo pod nazwą
„Lavendziarnia Stoki”. Dominującym kierunkiem produkcji jest uprawa
lawendy lekarskiej. Oprócz lawendy uprawia się także miętę pieprzową
i winorośl. Zbiory, z pasją według autorskich receptur, przetwarzane są
na produkty spożywcze i kosmetyczne. Syrop z kwiatów lawendy posiada znak jakości artykułów rolno-spożywczych. Wytwarzane produkty
sprzedawane są we własnym sklepie, a także na targach, wystawach,
festynach, itp. Prowadzona jest też sprzedaż wysyłkowa. Gospodarstwo
posiada status członka Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Państwo Sitek aktywnie działają na rzecz promocji produktów
swojego regionu. Za swoją niepowtarzalną rzemieślniczą produkcję byli
wielokrotnie uznawani i wyróżniani.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Państwo Pszczołowie prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 72 ha. Zajmują się hodowlą bydła mlecznego, uprawą
zbóż, okopowych, rzepaku i kukurydzy. Rolnicy dbają o żyzność
i strukturę gleby, stosując właściwy płodozmian, nawożenie organiczne, a także preparaty podnoszące aktywność biologiczną gleby
(EM). Pogłowie bydła liczy 57 sztuk, w tym 34 to krowy mleczne.
Roczna produkcja mleka wynosi ponad 260 tys. litrów. Krowy utrzymywane są w oborze uwięziowej i wolnostanowiskowej. Zadawanie pasz odbywa się przy wykorzystaniu wozu paszowego. Kiszonki
z traw sporządzane są w balotach, a kiszonki z kukurydzy i wysłodków buraczanych w silosach. Gospodarstwo jest bardzo dobrze
wyposażone w maszyny, urządzenia oraz sprzęt do produkcji rolnej.
Za dynamiczny rozwój gospodarstwa i wysokie osiągnięcia produkcyjne państwo Pszczołowie zdobyli wiele tytułów
i wyróżnień.
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Piotrowice 38, 24-150 Nałęczów
woj. lubelskie/ Lubelskie Voivodeship
zgłoszeni przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Lublinie
Entered by Nacional Center for Agricultural Support- Regional
Departament in Lublin

Mr and Mrs Sitek run a 2.84-hectare farm called „Lavendziarnia Stoki”. The dominant direction of production is the cultivation of lavender. Apart from lavender, they also grow peppermint and vines. The harvest, with a passion for the original
recipes, is processed into food and cosmetic products. Lavender flower syrup has a quality label for agri-foodstuffs. The
manufactured products are sold in their own shop as well as at fairs, exhibitions, festivals, etc. There is also mail order sales.
The farm has the status of a member of the European Network of Regional Culinary Heritage. Mr. and Mrs. Sitek are actively
promoting the products of their region. They have been repeatedly honoured and awarded for their unique craftsmanship.
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Olga i Wojciech Sołdaczuk,
Jadwiga i Janusz Sołdaczuk

Mr. and Mrs. Soldaczuk farm on 120 ha on 3rd and 4th class soils. Wheat, rapeseed, sugar beet, grain maize and
field beans are grown on the farm. A part of the production is sold on the basis of cultivation contracts. High yields are
achieved by using modern technologies and production techniques. The farmers take care of soil structure, fertility and
biodiversity. The farm is very well equipped for cultivation and harvesting. In addition, service activities are carried out
mainly in the field of sowing, cultivation and harvesting of cereals. Agritourism activities are conducted in a residential
building located in a beautiful garden.

Ewa i Marek Turbańscy i Wojciech Turbański
Skoraszewice 64, 63-830 Pępowo
woj. wielkopolskie/ Wielkopolskie Voivodeship
zgłoszeni przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Poznaniu
Entered by National Center for Agricultural Support Regional
Departament in Poznań

Państwo Turbańscy prowadzą 27-hektarowe, wielopokoleniowe
gospodarstwo rodzinne nastawione na hodowlę kóz. Zaczynali od
30 kóz, a dzisiaj stado liczy 600 sztuk. W hodowli mają już 30 lat
doświadczeń, sami prowadzą profilaktykę, leczenie i żywienie zwierząt. Kozy dojone są dwa razy dziennie na hali udojowej, średnia
wydajność to 3,2 l mleka dziennie od kozy. Mleko sprzedawane jest do
mleczarni w Turku, ponadto w gospodarstwie prowadzi się produkcję
koziego sera pod nazwą „Markowe Sery Kozie”. Sery sprzedawane
są na jarmarkach, wystawach, w 18 sklepach z naturalną żywnością,
a także prowadzona jest sprzedaż wysyłkowa. W gospodarstwie uprawia się głównie pszenicę, kukurydzę i lucernę z przeznaczeniem na
pasze dla kóz. Państwo Turbańscy współpracują z SGGW w zakresie
udoskonalania hodowli kóz.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Państwo Sołdaczukowie gospodarują na 120 ha, na glebach III i IV
klasy. W gospodarstwie uprawia się pszenicę, rzepak, buraki cukrowe, kukurydzę na ziarno oraz bobik. Część produkcji sprzedawana
jest na zasadach umów kontraktacyjnych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i technik produkcji osiąga się wysokie plony. Gospodarze dbają o strukturę, żyzność i bioróżnorodność gleby.
Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w sprzęt do uprawy
i zbioru. Dodatkowo prowadzona jest działalność usługowa, głównie z zakresu siewu, uprawy i zbioru zbóż. W budynku mieszkalnym
położonym w pięknym ogrodzie prowadzona jest działalność agroturystyczna.
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Budzisz 1, 82-440 Dzierzgoń
woj. pomorskie/ Pomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Pomorski ODR w Lubaniu PZDR w Sztumie
Entered by Pomorski Agricultural Advisory Centre in Lubań,
Advisory Board in Sztum

Mr. and Mrs. Turbański run a 27-hectare, multi-generational family farm focused on goat farming. They started with
30 goats and today the herd consists of 600 animals. They have 30 years of experience in breeding, and they themselves carry out the prevention, treatment and feeding of animals. The goats are milked twice a day in the milking
parlour, the average yield is 3.2 l of milk per day from a goat. The milk is sold to a dairy in Turek, and the farm also
produces goat’s cheese under the name „Markowe Sery Kozie” (en: Branded Goat’s Cheese). The cheeses are sold
at fairs, exhibitions, in 18 shops with natural food, as well as by mail order. The farm mainly grows wheat, maize and
alfalfa for feed for goats. Mr. and Mrs. Turbański cooperate with SGGW in improving goat breeding.
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Hanna i Tadeusz Walczakowie

Mr. and Mrs. Walczak are farming on weak soils with the area of 90 ha. They are engaged in dairy cattle breeding
and cereal cultivation. They also grow maize, and 35 hectares are grasses. The entire plant production is intended for
animal feed. The farmers show great care for soil structure and fertility. They use deep tillage of crops, EM and microelements. The cattle population consists of 160 animals, including 130 dairy cows with a productivity of over 8500
kg. during lactation. Cattle are kept in loose housing barns on litter. The barns are connected to the milking parlour
and have 2 feeding stations. The farm is very well equipped with machines and equipment for production. The farm
provides internships for pupils and students. Mr and Mrs Walczak co-operate with research institutions, including the
Warsaw University of Life Sciences (SGGW), and are also involved in social life in their community.

Marta i Krzysztof Wilkowie
Kosowy ul. Szkolna 2, 36-147 Niwiska
woj. podkarpackie/ Podkarpackie Voivodeship
zgłoszeni przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
Entered by Podkarpacki Agricultural Advisory Centre in Boguchwała

Państwo Marta i Krzysztof Wilkowie wraz z synem Damianem prowadzą 80-hektarowe gospodarstwo przejęte po rodzicach. Zajmują
się głównie produkcją mleka. Pogłowie bydła liczy 140 sztuk w tym
76 to krowy mleczne o wydajności ponad 8000 kg mleka w laktacji. Krowy utrzymywane są w oborze uwięziowej z rurociągowym
rodzajem dojarni. Pasze zadawane są za pomocą wozu paszowego.
W gospodarstwie 33 ha zajmują trwałe użytki zielone, ponadto
uprawia się zboża, kukurydzę i trawy motylkowe. Gospodarstwo jest
bardzo dobrze wyposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia.
W gospodarstwie prowadzone są praktyki dla studentów. Za działalność związaną z rolnictwem i agrobiznesem państwo Wilkowie byli
wielokrotnie wyróżniani i nagradzani.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Państwo Walczakowie gospodarują na słabych glebach o pow. 90 ha.
Zajmują się hodowlą bydła mlecznego i uprawą zbóż. Uprawia się
również kukurydzę, a 35 ha to trawy. Cała produkcja roślinna przeznaczona jest na paszę dla zwierząt. Rolnicy wykazują dużą dbałość
o strukturę i żyzność gleby. Stosuje się m.in. głęboszowanie upraw,
EM i mikroelementy. Pogłowie bydła liczy 160 sztuk, w tym 130
to krowy mleczne o wydajności ponad 8500 kg w laktacji. Bydło
trzymane jest w oborach wolnostanowiskowych na ściółce. Obory
połączone są z halą udojową, posiadają też 2 stacje paszowe. Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w maszyny i urządzenia
do produkcji. W gospodarstwie realizowane są praktyki dla uczniów
i studentów. Państwo Walczakowie współpracują z instytucjami badawczymi, w tym z SGGW, angażują się też w życie społeczne w swoim środowisku.
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Łosewo 19, 06-121 Pokrzywnica
woj. mazowieckie/ Mazowieckie Voivodeship
zgłoszeni przez: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Warszawie
Entered by National Center for Agricultural Support Regional
Departament in Warszawa

Mrs Marta and Mr Krzysztof Wilk, together with their son Damian, run an 80 hectare farm taken over from their
parents. They mainly deal with milk production. The cattle population consists of 140 animals, 76 of which are dairy
cows with a yield of over 8000 kg of milk during lactation. Cows are kept in a stanchion barn with a pipeline type of
milking parlour. The fodder is fed with a feed wagon. The farm has 33 hectares of permanent grassland, as well as cereals, maize and leguminous grasses. The farm is very well equipped with modern machines and equipment. Student
internships are organised on the farm. For their activities related to agriculture and agribusiness, Mr and Mrs Wilk has
been repeatedly honoured and rewarded.
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Lucyna Zawada

Mrs Lucyna Zawada runs a 28-hectare farm growing Northern highbush blueberry. The main varieties are Liberty,
Draper, Elizabet, Bluecrop, Eliot. Blueberry production uses the state-of-the-art technologies, which results in high
yields. Production is integrated and Global GAP, BRC, and GRASP programs have been implemented. The sale of
fruit, as well as the purchase of means of production is carried out through the Podkarpackie Group of Blueberry
Producers „ELIOT” of which Mrs. Lucyna is the Vice-President. The Group places great emphasis on quality and
dynamic development. It has two modern logistics centres

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Pani Lucyna Zawada prowadzi 28-hektarowe gospodarstwo
zajmując się uprawą borówki amerykańskiej. Główne odmiany
to Liberty, Draper, Elizabet, Bluecrop, Eliot. W produkcji borówki
stosuje się najnowocześniejsze technologie dzięki temu uzyskuje się
wysokie plony. Produkcja jest integrowana, wdrożono też programy
Global GAP, BRC i GRASP. Sprzedaż owoców, a także zakup środków
do produkcji odbywa się poprzez Podkarpacką Grupę Producentów
Borówki „ELIOT”, w której to pani Lucyna jest wiceprezesem. Grupa
kładzie ogromny nacisk na jakość i dynamiczny rozwój. Posiada dwa
nowoczesne centra logistyczne.

XXVII EDYCJA

Bratkowice, ul. Jaspisowa 4, 36-060 Głogów Małopolski
woj. podkarpackie/ Podkarpackie Voivodeship
zgłoszona przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
Entered by Podkarpacki Agricultural Advisory Centre in Boguchwała
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Laureat XXVII edycji Konkursu
The Winner of the 27th edition of the Competition
Kategoria: przedsiębiorstwa rolnicze
Category: agricultural enterprises

Stadnina Koni „Pępowo” jest jedną z 39 spółek strategicznych, której
nadzór właścicielski sprawuje KOWR. Stadnina Koni „Pępowo” pod
tą nazwą istnieje od 1953 r., gospodaruje na obszarze 2194,9357 ha.
Spółka prowadzi hodowlę koni rasy wielkopolskiej oraz Polskiego
Konia Szlachetnego Półkrwi. Do największych osiągnięć w hodowli
koni należą liczne osiągnięcia sportowe takie, jak zdobycie tytułu
wicemistrza świata w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi przez
wałacha Bartnik (Caretino K-Biaroza po Clayton), tegoroczny tytuł
Czempiona Ras Szlachetnych Polowej Próby Dzielności Ogierów, dla
ogiera Bandos (Sommerhit – Ballada p Barbur), jak i liczne zdobyte
tytuły czempionów i wiceczempionów na wystawach krajowych oraz
medale mistrzostw Polski. Konie wyhodowane w stadninie odnoszą również coraz większe sukcesy w ujeżdżeniu.
Spółka prowadzi także hodowlę i chów bydła mlecznego holsztyno-fryzyjskiego i simentalskiego, które osiągają
ciągły wzrost wydajności mleka i zdobywają czołowe lokaty (superczempionaty i czempionaty) na krajowych oraz regionalnych wystawach hodowlanych. Za rok 2020 spółka osiągnęła rekordową wydajność mleka na poziomie 13000
kg za laktację wśród krów rasy holsztyno-fryzyjskiej
Spółka stawia na innowacyjność, nowe technologie i wprowadzanie postępu rolniczego. Przykładem najnowocześniejszej technologii jest wybudowana ferma z 60-stanowiskową karuzelą udojową i dwoma budynkami obór,
które mogą pomieścić 13 00 krów.
Stadnina Koni „Pępowo” jest laureatem X edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, jak i wielu
nagród resortowych.
Pępowo Stud Farm is one of 39 strategic companies, with KOWR’s ownership supervision. The “Pępowo” Stud
Farm has existed under this name since 1953, it manages 2194,9357 hectares.
The company breeds Wielkopolska and Polish Noble Half-bred horses. The greatest achievements in horse breeding include numerous sports achievements such as winning the title of the V-ce Champion of the World Single Driving by the gelding Bartnik (Caretino K-Biaroza by Clayton), this year’s title of the Champion of Noble Breeds of the
Field Stallion Performance Test, for the stallion Bandos (Sommerhit - Ballada by Barbur), as well as numerous titles
of Champion and Vice Champion at national exhibitions and medals of Polish Championships.
Horses bred at the Stud Farm are also increasingly successful in
dressage. attle, which achieve a continuous increase in milk yields,
as well as winning top positions (super championships and championships) at national and regional breeding exhibitions. In 2020,
the company will achieve a record milk yield of 13000 kg of milk
for Holstein-Friesian cows.
The company focuses on innovation, new technologies and the
introduction of agricultural progress, an example of the most modern technology is the farm built with a 60-place carousel milking
parlour and two barn buildings that can accommodate 1300 cows.
The “Pępowo” Stud Farm Sp. z o.o. in Gogolewo is a winner of
the 10th edition of the “Employee-Friendly Employer” competition as well as many departmental awards.
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Stadniny Koni Pępowo z siedzibą w Gogolewie
Gogolewo, 63-840 Krobia
woj. wielkopolskie/ Wielkopolskie Voisvodeship
Zgłoszony przez Biuro Dyrektora Generalnego Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Entered by National Center for Agricultural Support,
General Director’s Office
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Paweł Baraniak – Prezes
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Kategoria: działy specjalne produkcji rolnej
Category: special segments of agricultural production

Państwo Broda prowadzą usytuowane wśród sosnowych lasów,
certyfikowane ekologiczne agroturystyczne gospodarstwo o powierzchni ponad 23 ha. Specjalizują się w chowie i hodowli danieli o odmianach barwnych (porcelanowe), czarnych i białych.
Stado podstawowe liczy ponad 100 sztuk. a dla każdej sztuki prowadzona jest księga hodowlana. Daniele są dużą atrakcją dla gości, równolegle prowadzonego przez państwa Broda gospodarstwa
agroturystycznego. Gościom proponuje się 5 prywatnych pokoi
z łazienkami, z których każdy posiada widok na ogród, las i hodowlę danieli. Wyżywienie oparte jest na produktach od okolicznych rolników, w których nie stosuje się środków chemicznych, tj.
warzywa, miód, mleko, sery, jaja, dziczyzna. Na terenie gospodarstwa znajduje się niewielki zarybiony staw, stanowiący raj dla wędkarzy. Jest to idealne miejsce dla wypoczynku i relaksu o nazwie
„Na skraju lasu”. Natomiast osobom pragnącym emocji umożliwia
się uczestnictwo w polowaniach. W gospodarstwie zainstalowano
panele fotowoltaiczne, które zasilają w energię dom mieszkalny,
a nadmiar sprzedawany jest do sieci. Państwo Broda to ludzie bardzo aktywni i sporo czasu poświęcają na działalność charytatywną
a w ich gospodarstwie realizowane są różnego rodzaju szkolenia,
demonstracje, a także spotkania integracyjne.
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Warnino 35 B, 78-220 Tychowo
woj. zachodniopomorskie/ Zachodniopomorskie
Voivodeship
zgłoszeni przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach ZPODR w Koszalinie
Entered by zachodniopomorski Agricultural Advisory
Centre in Barzkowice, Advisory Board in Koszalin
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Jolanta i Janusz Broda

Mr. and Mrs. Broda run a certified organic farm with an area of over 23 ha, situated amidst pine forests. They
specialise in rearing and breeding fallow deer of the colour-menil, melanistic and leucistic varieties. The primary
herd consists of more than 100 animals and a herd book is kept for each animal. Fallow deer are a big attraction
for the guests of the agritourism farm also run by Mr. and Mrs. Broda. The guests are offered 5 private rooms with
bathrooms, each with a view of the garden, forest and fallow deer
farm. The board is based on products from local farmers who do
not use chemicals, i.e. vegetables, honey, milk, cheese, eggs, game.
There is a small stocking pond on the farm, which is a paradise for
anglers. It is an ideal place for rest and relaxation called “Na skraju
lasu” (en: “At the forest’ s edge”). For those who want emotion, it
is possible to participate in hunting. Photovoltaic panels have been
installed in the farm, which supply energy to the house and the
excess is sold to the grid. Mr. and Mrs. Broda are very active people
and devote a lot of their time to charity, and their farm is hosting
various trainings, demonstrations and integration meetings.
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Państwo Cieślikowie prowadzą 12-hektarowe certyfikowane gospodarstwo ekologiczne. Uprawiają truskawki, maliny, porzeczki,
jabłonie. Niewielką powierzchnię zajmują warzywa i trwałe użytki
zielone. Uprawy krzewów jagodowych, porzeczki czarnej i kolorowej dostosowane są do zbioru kombajnowego. W malinach
stosuje się uprawę szpalerową. Uprawy prowadzone są metodami ekologicznymi. W celu utrzymania naturalnej żyzności gleby
stosuje się preparaty EM, czyli kompozycję pożytecznych organizmów o właściwościach probiotycznych i regeneracyjnych. Stosuje się też nawozy naturalne oraz wapnowanie. Przy gospodarstwie
prowadzona jest firma MAG-ROL – sklep oferujący środki do produkcji rolnej z przewagą do produkcji ekologicznej. W gospodarstwie we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego prowadzone są pokazy, demonstracje i szkolenia. Gospodarze przygotowują się do sprzedaży swoich
przetworów w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Pan Krzysztof współpracuje też z firmą Greenland
Technologia EM zajmując się popularyzacją technologii efektywnych mikroorganizmów. Jest też czynnym działaczem w swoim lokalnym środowisku. Sprawuje funkcję radnego gminy Pawłów oraz prezesa Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Mr and Mrs Cieślik run a 12-hectare certified organic farm. They grow
strawberries, raspberries, currants, apple trees. A small area is occupied by
vegetables and permanent grassland. The cultivation of blueberry bushes,
blackcurrant and coloured currants is adapted to combine harvesting. Raspberries are grown with a row crop. Cultivation is carried out using organic
methods. In order to maintain natural soil fertility, EM preparations are used,
i.e. compositions of beneficial organisms with probiotic and regenerative
properties. Natural fertilisers and liming are also used. MAG-ROL company, a shop offering agricultural inputs for organic production, is located at
the farm. The farm, in cooperation with the Agricultural Advisory Centre,
conducts shows, demonstrations and trainings. Farmers prepare to sell their
preserves in the agricultural retail trade (RHD). Mr. Krzysztof also cooperates
with the Greenland Technology EM company, popularising effective microorganism technologies. He is also an active member of his local community. He
is a councillor of the Pawełów municipality and president of the Voluntary
Fire Brigade.
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Ambrożów 20, 27-225 Pawłów
woj. świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship
zgłoszeni przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach
Entered by Świętokrzyski Agricultural Advisory Centre
in Modliszewice
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Agnieszka i Krzysztof Cieślikowie
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Ośrodek Hodowli Zarodowej
“GARZYN” Sp.z o.o.
Garzyn, ul. Leszczyńska 34 ,
64–120 Krzemieniewo,
tel. +48.65.536.60.50
mail: sekretariat@garzyn.pl
www.ohz-garzyn.pl
OHZ „Garzyn” Sp. z o.o. należy do spółek hodowlanych
nadzorowanych przez KOWR o strategicznym znaczeniu
dla polskiego rolnictwa. Misją OHZ jest prowadzenie
hodowli na najwyższym poziomie dla zaspokojenia
potrzeb hodowli terenowej. Spółka gospodaruje
na 3806 ha gruntów na terenie województwa
wielkopolskiego i podlaskiego. W ofercie sprzedaży
posiadamy pszenicę, rzepak, kukurydzę i buraki cukrowe.

Hodowla krów to blisko 1400 szt. rasy polska holsztynofryzyjska. Rolnikom oferujemy jałówki cielne i buhaje
do rozpłodu o wysokim indeksie gPF.
Stado trzody chlewnej to 300 macior ras WBP i PBZ
oraz duroc o statusie zdrowotnym SPF tj.wolne od
specy�icznych patogenów. Dla hodowli terenowej
oferujemy loszki i knurki.

Spółka posiada też stado zachowawcze owiec
merynosa polskiego w starym typie-MPS. Do sprzedaży
przeznaczamy sztuki hodowlane i jagnięta rzeźne.
Na terenie Spółki utrzymujemy ekstensywnie
szkockie bydło mięsne Highland.

Nasze szczególne osiągnięcia hodowlane to uzyskanie
stada trzody chlewnej SPF, utrzymanie stada bydła
wolnego od wirusa BVD/MD oraz wyselekcjonowanie
stada owiec wolnych od genu trzęsawki.

Laureaci XXVII edycji Konkursu
The Winner of the 27th edition of the Competition
Kategoria: gospodarstwa rodzinne – produkcja wielokierunkowa
Category: family farms – multi – directional production

Państwo Dunajowie na powierzchni 80 ha prowadzą ekologiczne kompleksowe gospodarstwo rolne „KGR”. Gospodarstwo
ma charakter wielokierunkowy. Wyodrębnia się w nim uprawy
polowe, produkcję zwierzęcą, przetwórstwo i sprzedaż własnych
produktów w ramach RHD. Wszystkie działy są ze sobą ściśle
powiązane, a rolnicy prowadzą produkcję w sposób zrównoważony, zachowując organiczny charakter gospodarstwa. Uprawia
się głównie zboża, kukurydzę, len, soję, amarantus oraz mieszanki
roślin motylkowych. W produkcji roślinnej nie stosuje się środków
ochrony roślin, a gleby nawozi się obornikiem. Na uwagę zasługuje
dbałość o strukturę, żyzność i bioróżnorodność gleby. Pogłowie
bydła liczy 60 sztuk, w tym 30 to krowy mleczne. Bydło utrzymywane jest w oborze wolnostanowiskowej na
głębokiej ściółce. Przy oborze znajduje się serownia z autorską linią produkcyjną. Należy podkreślić, że zarówno
obora, jak i inne pomieszczenia gospodarcze zostały wybudowane według projektu pana Marcina. Pani Ania jest
mocno zaangażowana w produkcję różnego rodzaju serów, a jej powiedzenie to „mleko dużo mówi jak się na
nie patrzy”. W gospodarstwie wytwarza się również olej, produkuje mąkę, a także prowadzi się ubojnię. Własne,
zdrowe produkty sprzedawane są bezpośrednio z gospodarstwa w specjalnym sklepiku.
Mr. and Mrs. Dunaj are running an ecological complex farm on
an area of 80 hectares, “KGR”. The farm is multi-directional. It
distinguishes between field crops, animal production, processing
and sale of own products under RHD. All departments are closely
linked and farmers produce in a sustainable way while maintaining
the organic nature of the farm. The main crops grown are cereals,
maize, flax, soya beans, amaranths and legume mixtures. Plant
protection products are not used in plant production and the soil
is fertilised with manure. It is worth noting that attention is paid to
the structure, fertility and biodiversity of the soil. The cattle population is 60 animals, including 30 dairy cows. The cattle are kept in
a loose housing on deep litter. There is a cheese dairy near the cowshed with its own production line. It should
be noted that both the cowshed and other utility rooms were built according to Mr Marcin’s design. Mrs Anna is
deeply involved in the production of all kinds of cheeses, and her saying is ‘milk says a lot when you look at it’.
The farm also produces oil, flour and runs a slaughterhouse. Own, healthy products are sold directly from the
farm in a special shop.
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Lubla nr 289, 38-130 Frysztak
woj. podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship
zgłoszeni przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale
Entered by Podkarpacki Agricultural Advisory Centre
in Boguchwała
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Kategoria: gospodarstwa rodzinne – hodowla bydła
Category: family farms – cattle breeding

Państwo Kaczmarkowie prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 95 ha. Zajmują się
hodowlą bydła mlecznego. Uprawa roślin podporządkowana jest produkcji pasz. Uprawia się
kukurydzę, lucernę, a także trawy na gruntach
ornych. Gospodarstwo wyposażone jest w niezbędny nowoczesny sprzęt do uprawy, zbioru
i konserwacji pasz. Zastosowane w oborze innowacyjne rozwiązania i nowoczesna technika
zapewniają nie tylko wzrost wydajności i poprawę
zdrowia zwierząt, ale także więcej wolnego czasu
dla rodziny. Obora wolnostanowiskowa połączona
jest z halą udojową typu rybia ość 2x5. Pogłowie
bydła liczy 130 sztuk, w tym 90 to krowy mleczne
o wydajności 9500 kg mleka w laktacji. Remont
stada przeprowadzany jest w oparciu o własne
jałówki cielne. W celu poprawienia genetyki krowy kryte są nasieniem najlepszych buhajów. W gospodarstwie zwraca uwagę wyjątkowy ład i porządek oraz
przestrzeganie zasad bioasekuracji i BHP.
Mr. and Mrs. Kaczmarek run a farm with an area of 95 ha. They are involved in dairy farming. Growing crops is subordinate to feed production. Maize, alfalfa and grass are grown on arable land. The farm is
equipped with the necessary modern equipment for growing, harvesting and preserving feed. Innovative solutions and modern technology used in the barn not only increase productivity and improve animal health,
but also provide more free time for the family. The loose housing is connected with a 2x5 herringbone type
milking parlour. Cattle population consists of 130 animals, including 90 milk cows with the yield of 9,500 kg
during lactation. Stock replacement is carried out on the basis of own calf heifers. In order to improve genetics, cows are inseminated with the semen of the best bulls. Special order and tidiness and observance of
bio-insurance and OHS rules are important for the farm.
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Gajdy 10, 14-230 Zalewo
woj. warmińsko-mazurskie/ Warmińsko-Mazurskie
Voivodeship
zgłoszeni przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Olsztynie
Entered by Warmińsko-Mazurski Agricultural advisory
Centre in Olsztyn
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Maria i Roman Kaczmarkowie

67

Laureaci XXVII edycji Konkursu
The Winner of the 27th edition of the Competition
Kategoria: Gospodarstwa rodzinne – hodowla trzody chlewnej
Category: family farms – pigs breeding

Państwo Kuleccy gospodarstwo przejęli po rodzicach i obecnie gospodarują na powierzchni 146 ha. Uprawiają zboża, rzepak i groch,
uzyskując wysokie plony. Wysiewa się też międzyplony dla poprawienia
struktury i żyzności gleby. Na całym areale stosuje się uprawę bezorkową,
a nawożenie i ochronę w oparciu o system GPS. Nawożenie przeprowadza się w oparciu o mapy aplikacyjne z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych. Głównym kierunkiem produkcji jest trzoda chlewna. Pogłowie
trzody liczy średnio 400 sztuk, w tym 40 sztuk to lochy. Jako nieliczni
w kraju hodują tradycyjną polską rasę złotnicką białą. Rocznie sprzedaje
się około 600 sztuk o wadze około 120 kg. Zwierzęta utrzymywane są
w systemie ściółkowym na płytkiej i głębokiej ściółce. Pasze produkuje
się w oparciu o własne zboża bez udziału soi, a białko pozyskuje się
z grochu. Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w maszyny,
sprzęt i urządzenia do produkcji. Rolnicy wykazują dbałość o ochronę
środowiska, m.in. magazynują wodę opadową i wykorzystują ją na polach i w gospodarstwie. Państwo Kuleccy angażują się w różne lokalne
działania, np. w organizacji spotkań i wyjazdów dla dzieci, sprzątanie
wsi itp. Pani Agnieszka prowadzi stronę internetową pod nazwą ”zdalna
matka”, a pan Mateusz systematycznie relacjonuje na Youtubie codzienną pracę w gospodarstwie.
Mr. and Mrs. Kulecki took over the farm from their parents and
now they are managing 146 ha. They grow cereals, rapeseed and
peas achieving high yields. Intercrops are also sown to improve soil
structure and fertility. Ploughless tillage and GPS-based fertilisation and protection are used throughout the area. Fertilisation is based on application maps using satellite images. The main direction of production are pigs. The pig herd has
an average of 400 animals, 40 of which are sows. As a few in the country, they breed the traditional Polish Złotnicka
White breed. Approximately 600 animals weighing about 120 kg are
sold each year. The animals are kept in the bedding system on shallow
and deep litter. The feed is produced from own cereals without soya,
and protein is obtained from peas. The farm is very well equipped
with machines, equipment and facilities for production. Farmers show
care for environmental protection, among others, by storing rainwater
and using it in the fields and on the farm. Mr. and Mrs. Kulecki are
involved in various local activities, e.g. organisation of meetings and
trips for children, cleaning of villages etc. Mrs. Agnieszka runs a website under the name of “remote mother” and Mr. Mateusz systematically reports everyday work on the farm on Youtube.
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Sadłuki 25, 82-433 Mikołajki Pomorskie
woj. pomorskie/ Pomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik
– Farmer Roku
Entered by Polish Club Farmer Of the Year Association
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Agnieszka i Mateusz Kuleccy
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Laureaci XXVII edycji Konkursu
The Winner of the 27th edition of the Competition
Kategoria: ogrodnictwo i szkółkarstwo
Category: horticulture and nursery

Państwo Anna i Ryszard Nowakowscy wraz z synami Mateuszem
i Łukaszem prowadzą gospodarstwo szkółkarsko-sadownicze.
32 lata temu zaczynali od 4,42 ha, a obecnie gospodarują na pow.
660 ha. Tak duża powierzchnia umożliwia produkcję szkółkarską na
nowych ziemiach, niezmęczonych tą samą uprawą. Pozostałą część
gruntów zajmują uprawy rolne. W gospodarstwie produkuje się
kwalifikowane wolne od wirusów drzewa owocowe jedno- i dwuletnie jabłoni, wiśni, gruszy, czereśni, śliwy, podkładki wegetatywne
i generatywne, sadzonki maliny i borówki wysokiej. Państwo Nowakowscy są hodowcami jabłoni odmian: Szampion Arno, Braeburn
Arno, Arnika, Delela. Posiadają też licencje na odmiany: Celeste,
Rubinstar, Delela, Sawa, Waleria, Natali Gala, Idaredest. Materiał szkółkarski charakteryzuje się doskonałą jakością i odpowiednią wielkością systemu korzeniowego. Fitosanitarnie stosowane są preparaty miedziowe, a przed
zrzucaniem liści odżywia się szkółki borem i cynkiem. Drzewka z odkrytym korzeniem przechowywane są około
pół roku w nowoczesnych chłodniach z automatyczną regulacją temperatury i wilgotności. W szkółce pracują
wysoko wykwalifikowani, odpowiednio przeszkalani pracownicy, którzy dbają o jakość każdego drzewka. Za
swoją działalność państwo Nowakowscy byli wielokrotnie nagradzani i wyróżniani.
Mr and Mrs Anna and Ryszard Nowakowski together with their sons Mateusz and Łukasz run a nurseryorchard farm. 32 years ago they started from 4.42 ha and now they farm on 660 ha. Such a large area enables
nursery production on new land, not depleted by the same cultivation. The rest of the land is occupied by
agricultural crops. The farm produces certified virus-free fruit trees of one and two-year-old apple, cherry,
pear, cherry, plum trees, vegetative and generative rootstocks, raspberry and high-bush blueberry seedlings.
Mr and Mrs Nowakowski are breeders of the following apple tree varieties: Shampion Arno, Braeburn Arno,
Arnika, Delela. They also hold licenses for the following varieties:
Celeste, Rubinstar, Delela, Sawa, Waleria, Natali Gala, Idaredest.
The nursery material is characterised by excellent quality and
appropriate size of the root system. Copper preparations are
used for phytosanitary purposes, and the nurseries are nourished
with boron and zinc before shedding leaves. Open-root trees
are stored for about six months in modern cold stores with automatic temperature and humidity regulation. The nursery employs highly qualified and properly trained staff who take care of
the quality of each tree. Mr. and Mrs. Nowakowski have been
repeatedly awarded and honored for their activity.
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Lewiczyn 77A, 05-622 Belsk
woj. mazowieckie/ Mazowieckie Voivodeship
zgłoszeni przez Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik
– Farmer Roku
Entered by Polish Club Farmer Of the Year Association
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Anna i Ryszard Nowakowscy
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Kategoria: gospodarstwa rodzinne – produkcja roślinna
Category: family farms – plant production

Państwo Stachowicze przejęli po rodzicach 25 ha ziemi, dzisiaj
wraz z córką i synem prowadzą rodzinne gospodarstwo o pow.
228 ha, nastawione na produkcję roślinną. Uprawia się głównie
pszenicę, rzepak i kukurydzę na ziarno, uzyskując wysokie plony.
W celu zachowania żyzności i bioróżnorodności gleby stosuje się
środek Amalgerol, powodujący wzrost udziału pożytecznych bakterii. Ponadto w gospodarstwie przeprowadza się systematyczne
badanie gleby. Wysiewany jest wyłącznie materiał kwalifikowany
przy zastosowaniu płodozmianu. Wdrażane są też zasady rolnictwa
precyzyjnego z wykorzystaniem wysoko rozwiniętych technologii
nawigacyjnych i informatycznych. Część plonów sprzedawana jest
bezpośrednio po zbiorach, a pozostała przechowywana jest w magazynach płaskich. Gospodarstwo jest bardzo
dobrze wyposażone w maszyny i urządzenia do produkcji, a także w panele fotowoltaiczne (42 sztuki.). Dodatkowo prowadzona jest działalność usługowa polegająca głównie na wynajmowaniu maszyn okolicznym rolnikom.
Państwo Stachowicze mocno angażują się w działalność społeczną w swoim środowisku, a także działają w kilku
stowarzyszeniach. Pan Krzysztof był wieloletnim sołtysem wsi Siedlec, a teraz tę funkcję pełni jego syn Fabian.
Współpracują również z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, organizując m.in. praktyki dla studentów.
Mr. and Mrs. Stachowicz took over 25 ha of land from their parents. Today, together with their daughter and son, they run a family
farm with an area of 228 ha, focused on crop production. Wheat,
rapeseed and grain maize are mainly cultivated with high yields. In
order to maintain soil fertility and biodiversity, Amalgerol agent is
used to increase the proportion of beneficial bacteria. In addition,
a systematic soil survey is carried out on the farm. Only approved
material is sown in crop rotation. The principles of precision farming are also being implemented using highly developed navigation
and information technologies. A part of crops is sold directly after
harvest, while the rest is stored in flat grain warehouses. The farm
is very well equipped with machines and equipment for production as well as photovoltaic panels (42 pieces).
Additionally, there is a service activity consisting mainly in renting machines to local farmers. Mr. and Mrs. Stachowicz are strongly involved in social activities in their community, and are also active in several Associations.
Mr. Krzysztof was for many years the head of the Siedlec village, and now this function is held by his son Fabian.
They also cooperate with the Wrocław University of Environmental and Life Sciences, organising, among others,
internships for students.
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