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1. Kategoria PRODUKCJA ROŚLINNA: 
 

 

o Miejsce I: TOMASZ BOGUCKI, rolnik prowadzący gospodarstwo o powierzchni 139 ha (w tym 98 ha 

własnych i 41 dzierżawy) w miejscowości Rogalin (gmina Horodło, powiat hrubieszowski). Uprawia głównie pszenicę 
ozimą (ok. 62 ha), a także rzepak ozimy (ok. 42 ha) oraz jęczmień jary browarny i buraki cukrowe. Osiąga następujące 
średnie plony: 8,2 t/ha pszenicy, 8,1 t/ha jęczmienia, 3,9 t/ha rzepaku oraz (szacunkowo) 700 t/ha buraka cukrowego. 
Pan Tomasz korzysta aktywnie ze wsparcia oferowanego w ramach PROW – za realizację projektu w ramach edycji 2007-
2013 otrzymał on w 2014 r. podziękowanie przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Rolnik ma też inne 
osiągnięcia – zajął pierwsze miejsce w IX wojewódzkiej edycji konkursu „AgroLiga”, drugie miejsce w ogólnopolskim 
konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w 2011 r. oraz został odznaczony odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”.  

 
 

 

o Miejsce II: Ryszard Golewski, rolnik prowadzący gospodarstwo o powierzchni 97 ha w miejscowości Józefów (gmina 
Piaski, powiat świdnicki). Uprawia pszenicę, rzepak i buraki cukrowe. W 2003 r. został nagrodzony przez Marszałka 
Województwa Lubelskiego za osiągane wyniki, a w 2015 r. przez dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za 
współpracę z Ośrodkiem. 

 

 

o Miejsce III: Grzegorz Krymski, rolnik prowadzący gospodarstwo o powierzchni 874, 53 ha (w tym powierzchnia upraw to 
853 ha) w miejscowości Koroszczyn (gmina Terespol, powiat bialski). Uprawia pszenicę, rzepak, kukurydzę i soję. 
Zatrudnia 23 pracowników. Gospodarstwo jest notowane w rankingu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej (w 2014 r. na 75 miejscu z 300, a w rankingu najlepszych pięćdziesięciu gospodarstw w latach 2011-2013 – 
na 47 miejscu). 
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2. Kategoria PRODUKCJA ZWIERZĘCA: 
 

 

o Miejsce I: PIOTR OWCZARSKI, rolnik prowadzący wraz z żoną Ewą gospodarstwo o powierzchni 70 ha (w tym 

60 ha własnych i 10 dzierżawy) w miejscowości Dębowierzchy (gmina Trzebieszów, powiat łukowski). W gospodarstwie jest 15 ha 
łąk i 45 ha gruntów ornych, które stanowią zaplecze paszowe dla zwierząt. Rolnik zajmuje się chowem bydła mlecznego, obecnie 
utrzymuje 30 sztuk krów rasy HF i 25 sztuk młodzieży. W 2015 roku średnia wydajność mleka od krowy wynosiła 10 588 kg. Całość 
mleka w klasie extra dostarczana jest do Spółdzielni Mleczarskiej SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim. Pan Piotr jest laureatem wielu 
konkursów na szczeblu wojewódzkim i krajowym (w 2003 roku zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne”). Osiągnięcia te były możliwe dzięki unowocześnianiu infrastruktury gospodarstwa – przebudowie 
i dostosowaniu budynków do najnowszych rozwiązań technicznych i rozwojowi parku maszynowego. Krowy utrzymywane są 
w oborze uwięziowej wyposażonej w dojarkę przewodową, zgarniacz obornika oraz zbiornik na mleko z wymiennikiem ciepła. 
Hodowca dba o środowisko naturalne, dlatego też nawozy naturalne przechowywane są w przystosowanych do tego budowlach, 
pasze objętościowe w silosach przejazdowych, natomiast treściwe – w silosach zbożowych. Gospodarstwo spełnia wymogi Cross 
Compliance, czyli przestrzega zasady dobrej praktyki rolniczej, a produkcja roślinna opiera się o zasady integrowanej ochrony 
roślin. Posiadłość rolnika robi bardzo dobre wrażenie pod względem wyglądu estetycznego.  
Pan Piotr aktywnie korzysta z programów unijnych (PROW, wcześniej SPO), chętnie współpracuje z instytucjami okołorolniczymi, 
bierze czynny udział w szkoleniach, współpracuje też z oświatą rolniczą, przyjmując uczniów i studentów na praktyki zawodowe. 
Rolnik jest członkiem zarządu Lubelskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. 
 

 

o Miejsce II: Beata i Piotr Kondraccy, rolnicy prowadzący gospodarstwo o powierzchni 105 ha w miejscowości Górne (gmina Milejów, powiat 
łęczyński). Zajmują się chowem trzody chlewnej, utrzymują 50 loch, a rocznie produkują 1100 tuczników o średniej mięsności 58%. W 2010 r. 
gospodarstwo zdobyło tytuł wicemistrza rejonowego w konkursie „AgroLiga”, a w 2012 roku zajęło pierwsze miejsce w wojewódzkim etapie 
konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. 

 

o Miejsce III: Jacek Łaski, rolnik prowadzący gospodarstwo o powierzchni 38,5 ha (w tym 8,5 ha to zabudowania) w miejscowości Łuniew 
(gmina Międzyrzec Podlaski, powiat bialski). Zajmuje się chowem indyków, średnio rocznie ok. 160 000 sztuk, a do ubojni dostarcza 1 300 000 
kg mięsa, jednocześnie rozwija gospodarstwo, stale zwiększając produkcję. 
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3.  Kategoria PRODUKCJA OGRODNICZA: 
 
 
 
 
 
 

o Miejsce I: JOLANTA I RAFAŁ SMYKOWIE, rolnicy prowadzą gospodarstwo w miejscowości 

Wincentów (gmina Lubartów, powiat lubartowski). Zajmują się produkcją jabłek (6,5 ha), gruszek (0,5 ha), czarnej 
porzeczki (5 ha) i aronii (9 ha), a także przetwórstwem (produkcją soków i suszeniem owoców) oraz sprzedażą. Osiągane 
plony z 1 ha to: ok. 15 t czarnej porzeczki, ok. 12 t aronii oraz po ok. 40 t jabłek i gruszek. Gospodarstwo posiada 
certyfikat G.A.P. i jest członkiem grupy producentów owoców „JÓZEFÓW SAD” w Józefowie nad Wisłą. Przestrzega 
zasad zrównoważonego rozwoju w procesie produkcji sadowniczej. Właściciel aktywnie korzysta ze środków 
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej wspierających rozwój wsi, a także dba o estetykę gospodarstwa.  

 

 
 

o Miejsce II: Mateusz Pietroń, rolnik prowadzi gospodarstwo o powierzchni 21 ha w miejscowości Terpentyna (gmina 
Dzierzkowice, powiat kraśnicki). Zajmuje się uprawą jabłoni, gruszy, śliw, malin, porzeczki czarnej i porzeczki czerwonej.  
 

 

o Miejsce III: Krzysztof Ambryszewski, rolnik prowadzi gospodarstwo o powierzchni 15 ha w miejscowości Zarzecze (gmina 
Puławy, powiat puławski). Zajmuje się produkcją truskawek i malin pod osłonami oraz czereśni i śliw. Rolnik poszerza 
swoje kompetencje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach związanych z produkcją sadowniczą. 


