
 

 

LAUREACI 
 W KATEGORII

PRODUKCJA ROŚLINNA 

, Majdan Kozic Górnych, powiat świdnicki   

 

 

II MIEJSCE:  

, Wólka Cycowska, powiat łęczyński  Małgorzata i Dariusz Bogudzińscy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III MIEJSCE:  

, Księżpol, powiat biłgorajski  Szczepan Tworek

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 130 ha. Uprawia m.in.: pszenicę ozimą, rzepak 
ozimy i buraki cukrowe. W gospodarstwie wprowadza się nowe odmiany roślin uprawnych, 
w tym odmiany hybrydowe. Zabiegi chemiczne prowadzone są zgodnie z zaleceniami 
Integrowanej Ochrony Roślin. Gospodarstwo posiada nowoczesny park maszynowy. Pan 
Mariusz podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska, BHP i higieny pracy. Rolnik 
korzysta ze środków unijnych, a gospodarstwo jest stale wyposażane w nowoczesny sprzęt. 

Prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni  33 ha od 1986 roku. Główna gałąź produkcji 
to ekologiczna uprawa zbóż i owoców (certyfikat produkcji żywności ekologicznej). 
Gospodarstwo prowadzone jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, od trzech lat 
stosowany jest innowacyjny system uprawy bezorkowej. Państwo Bogudzińscy są 
laureatami wielu konkursów, podejmują wiele działań na rzecz ochrony środowiska, BHP 
i higieny pracy. Rolnicy korzystają ze środków unijnych, a ich gospodarstwo jest stale 
wyposażane w nowoczesny sprzęt. 

Prowadzi  gospodarstwo rolne o powierzchni 300 ha od 2005 roku. Głównymi uprawami są: 
kukurydza na ziarno i kiszonkę, pszenica ozima, rzepak ozimy, jęczmień jary. Część 
gospodarstwa stanowią łąki i pastwiska. Zabiegi chemiczne prowadzone są zgodnie 
z zaleceniami Integrowanej Ochrony Roślin. Gospodarstwo specjalizuje się również 
w hodowli bydła mięsnego rasy Limousine. Stado liczy ok. 130 szt. Pan Szczepan jest 
laureatem wielu konkursów, a także podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska, BHP 
i higieny pracy. Rolnik korzysta z funduszy unijnych, a gospodarstwo jest stale wyposażane 
w nowoczesny sprzęt. 



 

 

LAUREACI 
 W KATEGORII

OGRODNICTWO 

 

, Kolonia Świdnik Mały, powiat lubelski  

 
II MIEJSCE:  

, Majdan Radliński, powiat lubelski  Rafał Wiertel

 
ex æquo: III MIEJSCE 

 
, Brzostówka, powiat lubartowski  Bożena  i Sławomir Fiutkowie

 

 
, Wólka Kolczyńska, powiat opolski  Tomasz Strawa

 

Prowadzi gospodarstwo rodzinne ukierunkowane na integrowaną produkcję owoców od 1996 
roku. Obecnie uprawiane są tu jabłonie, grusze, wiśnie, czereśnie i czarny bez. Dodatkowo 
laureatka zajmuje się przetwórstwem – produkcją soków owocowych, cydru, a także ręcznym 
wyrobem przetworów oraz ich sprzedażą bezpośrednią. Ważnym kierunkiem działalności 
gospodarstwa jest też edukacja dzieci i młodzieży poprzez organizowanie lekcji tematycznych 
w szkołach. W ramach działań proekologicznych rolniczka wprowadziła w gospodarstwie owady 
zapylające i pułapki feromonowe. Pani Elżbieta jest członkiem Zrzeszenia Producentów Owoców 
Stryjno-Sad, a jej gospodarstwo posiada certyfikat Global GAP i systematycznie  wykorzystuje 
środki z funduszy Unii Europejskiej.  

Prowadzi sadowniczo-ogrodnicze gospodarstwo rodzinne o powierzchni 40 ha. Nasadzenia 
wieloletnie to sady jabłoniowe i maliny jesienne. Gospodarstwo dysponuje nowoczesną gamą 
maszyn rolniczo-sadowniczych, jak również funkcjonalnymi budynkami, chłodniami czy placem 
manewrowym pozwalającym na szybki i bezpieczny załadunek. Pan Rafał jest członkiem grupy 
producenckiej Józefów Sad. Rolnik korzysta z funduszy unijnych, a jego gospodarstwo jest stale 
wyposażane w nowoczesny sprzęt. 

Prowadzą gospodarstwo rolne od 1990 roku, a od 1999 roku w systemie produkcji ekologicznej 
(w 2001 r. gospodarstwo uzyskało certyfikat zgodności produkcji z zasadami rolnictwa 
ekologicznego). Rolnicy byli współzałożycielami Grupy Producentów Rolnych Brzost-Eko Sp. 
z o.o., w której pan Sławomir pełni funkcję prezesa. Gospodarze są laureatami wielu konkursów, 
a ich hospodarstwo jest wszechstronnie wyposażone w maszyny potrzebne do uprawy, ochrony 
i pielęgnacji plantacji zgodnie z przyjętym kierunkiem prowadzonej działalności. Państwo 
Fiutkowie korzystają ze środków unijnych, dzięki którym wybudowali m.in. przechowalnię 
i budynki garażowe oraz rozbudowali park maszynowy. 

Prowadzi sadowniczo-ogrodnicze gospodarstwo rodzinne o powierzchni 10 ha. Nasadzenia 
wieloletnie to sady: jabłoniowe, czereśniowe i wiśniowe. Gospodarstwo dysponuje 
nowoczesną gamą maszyn rolniczo-sadowniczych, jak również funkcjonalnymi budynkami, 
chłodniami i placem manewrowym. Pan Tomasz jest laureatem wielu konkursów oraz 
współzałożycielem Grupy Producenckiej Józefów Sad. Jego gospodarstwo posiada certyfikat 
Global GAP. Rolnik korzysta z funduszy unijnych, a jego gospodarstwo jest stale wyposażane 
w nowoczesny sprzęt. 



 

 

LAUREACI 
 W KATEGORII

PRODUKCJA ZWIERZĘCA 

 

, Zasiadki, powiat bialski  
 

 

 
 
II MIEJSCE:  

, Bychawa, powiat lubelski  Dariusz Buczek
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ex æquo: III MIEJSCE 
 

, Nowy Stręczyn, powiat łęczyński  Teresa  i Janusz Wawerowie
 

 
 
 

 
 
 
 
 

, Paprotnia, powiat rycki  Łukasz Lesicki
 

 
 

Wspólnie z żoną prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 35 ha, wysoko 
wyspecjalizowane w chowie indyków. Chów drobiu odbywa się w 4 obiektach o powierzchni 
2600 m2  każdy. W skali roku prowadzone są 3 cykle wstawień. Końcowym efektem jest 
produkcja na poziomie ok. 29 000 ton mięsa pozyskanego z indyczek oraz 28 000 ton mięsa 
z indorów, co świadczy o bardzo wysokim wyniku ekonomicznym prowadzonego 
gospodarstwa. Obiekty do chowu zostały wyposażone w innowacyjne rozwiązania 
i technologie produkcji. Pan Marek wielokrotnie pozyskiwał i wykorzystywał na ten cel środki 
z funduszy Unii Europejskiej, podejmuje także działania mające na celu zachowanie i ochronę 
wysokiej jakości środowiska naturalnego oraz dba o estetykę gospodarstwa.  

Prowadzi gospodarstwo rolne o łącznym areale 80 ha, ukierunkowane na hodowlę bydła 
mlecznego. Stado liczy 120 sztuk, w tym 68 krów mlecznych oraz młodzież na remont stada. 
Roczna produkcja mleka wynosi ok. 420.000 litrów. Wyróżniające się uprawy 
z przeznaczeniem na paszę dla bydła to: kukurydza, lucerna, trawy pszenica ozima, rzepak 
ozimy, buraki cukrowe oraz jęczmień jary. Pan Dariusz systematycznie korzysta ze środków 
unijnych, dzięki którym odnowił i zmodernizował budynki gospodarskie oraz unowocześnił 
park maszynowy. Gospodarstwo posiada wzorowe warunki utrzymania zwierząt, wysokie 
standardy higieny i bezpieczeństwa produkcji, a jego właściciel dba o jego estetykę. 

Od 1982 roku prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni  101 ha, ukierunkowane na chów 
trzody chlewnej rasy Danhybrid LY w cyklu zamkniętym. Całoroczna produkcja tuczników 
o wysokiej mięsności (WBC 58-60%) i jakości, wacha się w przedziale 2250-2500 szt. Na 
potrzeby gospodarstwa prowadzona jest również produkcja roślinna – zbóż i rzepaku. 
Państwo Wawerowie uzyskali certyfikat Integrowanej Produkcji Roślin i systematycznie 
korzystają ze środków unijnych, dzięki którym m.in. odnowili i zmodernizowali budynek 
chlewni oraz unowocześnili park maszynowy. Laureaci czynnie udzielają się społecznie.  

Prowadzi gospodarstwo rodzinne o powierzchni  80  ha, ukierunkowane na hodowlę trzody 
chlewnej w cyklu zamkniętym. Całoroczna produkcja tuczników o wysokiej mięsności (WBC 
60,158%) i jakości. Na potrzeby gospodarstwa prowadzona jest również produkcja roślinna – 
kukurydzy,  zbóż, rzepaku i roślin strączkowych. Pan Łukasz systematycznie korzysta ze 
środków unijnych, dzięki którym odnowił i zmodernizował budynek chlewni, a także 
unowocześnił park maszynowy. Gospodarstwo posiada wzorowe warunki utrzymania 
zwierząt, wysokie standardy higieny i bezpieczeństwa produkcji. 


