
 
                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                         
 

Mamy zwycięzców konkursu 

AGROLIGA 2020 w województwie 

zachodniopomorskim! 

 
To już 28 edycja konkursu AGROLIGA. W tym roku liderem projektu był 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Konkurs ma na celu 

wyłonienie i promowanie najlepszych polskich rolników oraz najprężniej działających polskich 

firm związanych z rolnictwem. Konkurs AGROLIGA 2020– etap wojewódzki finansowany był z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w 

obszary wiejskie”. 

 

 

 

W dniu  02 października 2020 r. odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs 

AGROLIGA 2020 na etapie wojewódzkim. Seminarium przeprowadzono 

w Hotelu „Senator” w Dźwirzynie k. Kołobrzegu. Wśród zaproszonych gości pojawili się rolnicy, 

mieszkańcy obszarów wiejskich,  właściciele gospodarstw rolnych, przedstawiciele firm branży 

rolniczej – dla których dedykowany był ten konkurs. Swoją obecnością zaszczycili również 

przedstawiciele samorządów i  instytucji działających na rzecz rolnictwa.  

Uczestnicy seminarium wysłuchali wykładu dr Arkadiusza Malkowskiego z 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na temat zarządzania 

rozwojem w sektorze rolnym – wzrostu konkurencyjności, innowacyjności i nowych technologii w 

rolnictwie.  

 W ramach gali zaprezentowano mistrzów i laureatów konkursu z województwa  

zachodniopomorskiego oraz mistrzów z województw kujawsko-pomorskiego, warmińsko-

mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Po prezentacjach odbyło się dokonanie uroczystego 

wręczenia pucharów, nagród oraz wyróżnień. 

Konkurs AGROLIGA ukazuje dorobek rolnictwa i firm funkcjonujących w branży rolniczej z 

terenu województw biorących udział w projekcie. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: 

ROLNIK i FIRMA.  Uczestnikami konkursu byli rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, 

którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swoją 

działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życie lokalnej 

społeczności. Uzyskanie tytułu laureata to sukces i prestiż.  

Komisja wojewódzka składająca się z przedstawicieli Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego Oddziału w Koszalinie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura 

Powiatowego w Koszalinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz 



Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału w Koszalinie oceniła wyróżnione podmioty i 

postanowiła przyznać: 

w kategorii ROLNIK: 

tytuł Mistrza zdobyli – Anna i Witold Rydzkowscy, którzy prowadzą gospodarstwo w Tychowie, 

powiecie białogardzkim. Powierzchnia ich gospodarstwa wynosi 197,37 ha użytków rolnych a 

główne kierunki produkcji rolniczej to produkcja jaj konsumpcyjnych oraz produkcja zbóż i 

rzepaku. Imponująca wielkość produkcji rocznej to 6 mln sztuk jaj od 18 000 kur niosek. 

tytuł Wicemistrza zdobyli - Renata i Marek Szoć, którzy prowadzą gospodarstwo w Wielawinie, w 

powiecie szczecineckim. Powierzchnia ich gospodarstwa wynosi 161 ha użytków rolnych a główne 

kierunki produkcji to trzoda chlewna w cyklu zamkniętym. Wielkość produkcji rocznej to sprzedaż 

650 sztuk tuczników od 30 macior.  

Wyróżnienia w kategorii ROLNIK otrzymali: 

- Jarosław Kurosz z Barlinka, który prowadzi innowacyjną uprawę czereśni w sadzie o 

powierzchni 7,33 ha, 

- Marta Telak z Ciechnowa, która zajmuję się końmi i prowadzi Uczniowski Klub Jeździecki 

Engrin oraz szkółkę jeździecką,  

- Zbigniew i Tadeusz Sikora z Moskorza, którzy prowadzą gospodarstwo rodzinne uprawiając 

zboża ozime i jare, buraki cukrowe i rośliny strączkowe, łącznie o powierzchni 294,74 ha użytków 

rolnych, 

- Agata Tygielska z Kolina, która wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo z ekologiczną 

produkcją roślinną oraz zajmujące się chowem i hodowlą owiec kameruńskich i królików.  
 

W kategorii FIRMA:  

tytuł Mistrza zdobył  - RolPol Sp. Z o.o., Bohdan Rataj, właściciel gospodarstwa w gminie Stara 

Dąbrowa – Łęczyna, uprawiający na obszarze 1200 ha: zboża, rzepak ozimy, buraki cukrowe i 

rośliny strączkowe. Gospodarstwo posiada dużą bazę magazynową, nowoczesną linię do suszenia i 

sortowania nasion oraz duży park maszynowy,  

tytuł Wicemistrza zdobyła – Stajnia Brzózki Gospodarstwo Agroturystyczne Maja Polikowska, 

która prowadzi certyfikowany ośrodek jeździecki w powiecie polickim, posiadający Certyfikat 

Polskiego Związku Jeździeckiego. Prowadzi działalność polegającej na nauce jazdy konnej, 

organizacji zawodów oraz egzaminów na odznaki jeździeckie.  

Wyróżnienia w kategorii FIRMA otrzymali: 

- Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne w Baszewicach, Piotr Radziun, na areale bliskim 2000 ha 

uprawiane są zboża, rzepak, buraki cukrowe oraz uprawa kukurydzy na ziarno, gospodarstwo 

powstałe w latach 70-tych i zatrudniające wyłącznie członków pracujących, tworzących ekipę 

wysoko wykwalifikowanych specjalistów, 

- „7 Ogrodów” Grażyna Kugiel z Łowicza Wałeckiego, gospodarstwo agroturystyczne,  z 

zagrodą edukacyjną, z uprawami owsa, łąk oraz ziół, działalność turystyczna, edukacyjna, 

organizacja imprez okolicznościowych, wydarzenia kulturalne, z ogrodem pokazowym, 

- „Kabanosik” Ilona i Grzegorz Lewandowscy z Starego Czarnowa, wyroby wędliniarskie 

tradycyjnymi metodami z użyciem naturalnych przypraw, produkcja a)edlin naturalnych na 

poziomie 14 ton w skali roku,  

- „Winnica Darłowo Leśny Dwór” Mariusz Szubert z Darłowa, winnica, agroturystyka i domki 

letniskowe, gospodarstwo wyposażone w maszyny do zbioru oraz przetwarzania winogron. 

 

Zwycięzcy konkursu będą utożsamiani z kreowaniem wzorców i przesłanką do naśladowania. 

Przyczyni się to do rozwoju sektora rolnego, zwiększenia rentowności i wzrostu konkurencyjności 

rolnictwa polskiego.  

 

Wszystkim laureatom życzymy powodzenia i dalszych sukcesów ! 

Za treść merytoryczną odpowiada Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Barzkowicach. 


