
 
                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                         
 

AGROLIGA 2021 zwycięzcy konkursu 

w województwie zachodniopomorskim 

 
Kolejna edycja konkursu AGROLIGA za nami. W tym roku, drugi raz z rzędu liderem 

projektu był Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Był to II etap 

“Konkursu AGROLIGA 2020 i 2021 – etap wojewódzki”. Konkurs miał na celu wyłonienie i 

promowanie najlepszych polskich rolników oraz najprężniej działających polskich firm związanych 

z rolnictwem. Konkurs AGROLIGA 2021– etap wojewódzki finansowany był z Europejskiego 

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

wiejskie”. 

 

W dniu  30 września 2021 r. odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs 

AGROLIGA 2021 na etapie wojewódzkim. Seminarium przeprowadzono 

w Hotelu „Vulcan” w Szczecinie. 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 inż. Aleksandra Bomberskiego brokera 

krajowego  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 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. Zwycięzcy konkursu są utożsamiani z 

kreowaniem wzorców i przesłanką do naśladowania. Przyczynia się to do rozwoju sektora rolnego, 

zwiększenia rentowności i wzrostu konkurencyjności rolnictwa polskiego.  

 

Komisja wojewódzka składająca się z przedstawicieli Zachodniopomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego Oddziału w Koszalinie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w Szczecinie, 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 – Wioletta i Jarosław Kurosz, którzy prowadzą gospodarstwo w Barlinku, w 

powiecie myśliborskim. Podstawowym kierunkiem produkcji jest uprawa czereśni (7,33 ha), które 

sprzedawane są na terenie Polski oraz za granicę m.in. do Danii, Szwecji i Niemczech. Dodatkową 

działalnością jest konstruowanie i budowa maszyn dla sadowników. Gospodarstwo Ogrodnicze 

dostało wyróżnienie w postaci Dyplomu Barlineckiej Złotej Gęsiarki 2018 za działalność, 

dynamiczny rozwój i osiągnięcia w produkcji  „Czereśni z Barlinka”, oraz za konstrukcję i 

opatentowanie urządzeń produkcji sadowniczej. 

 

tytuł Wicemistrza zdobyli – Magdalena i Dariusz Smagowscy, którzy prowadzą gospodarstwo w 

Łęcznie w  powiecie białogardzkim. Głównym kierunkiem produkcji rolniczej jest bydło mięsne – 

produkcja materiału hodowlanego. Zwierzęta zostały docenione na wystawach bydła mięsnego 

organizowanych przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Gospodarstwo 

rozpoczęło dodatkowo działalność pozarolniczą – usługi koparką. Od 2013 r. gospodarstwo jest w 

programie rolno-środowiskowo-klimatycznym w pakiecie 5.4 Cenne siedliska poza obszarami 

NATURA 2000. Dodatkowo od 2018 roku część gospodarstwa jest w programie rolnictwo 

ekologiczne.  

 

Wyróżnienia w kategorii ROLNIK otrzymali: 

 

- Beata i Bernard Kłosowscy z Warnina , powierzchnia użytków rolnych wynosi 418,69 ha 

a głównymi  kierunkami produkcji rolniczej są: produkcja  zbóż ozimych pszenicy i jęczmienia oraz  

rzepaku w uprawach - metodą precyzyjną. Dodatkowo od 1995 roku gospodarstwo prowadzi firmę 

wydobycia żwiru i remonty dróg gruntowych oraz prace ziemne.   

 

- Julia i Mirosław Szychulscy z Derkacza, gospodarstwo rolne o powierzchni  290,30 ha oraz 

zajmujące się chowem i hodowlą bydła mięsnego rasy Angus Czarny, stado jest pod oceną 

Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Głównymi kierunkami produkcji 

są  produkcja zwierzęca i produkcja roślinna: rzepak ozimy, owies, kukurydza na kiszonkę, resztę  

areału stanowią trwałe użytki zielone z których zbierane są baloty sianokiszonki i siana. 

 

- Wioletta i Edward Wnuk z Przelewic, powierzchnia gospodarstwa wynosi 206 ha, główne 

kierunki produkcji rolniczej: uprawa zbóż, uprawa rzepaku oraz roślin wysokobiałkowych. W 

gospodarstwie realizowany jest program rolnośrodowiskowo - klimatyczny, pakiet Ochrona gleb i 

wód. 

 

- Monika Pawłowska i Mirosław Kiełkowski z Rymania, gospodarstwo posiadające 82 ha użytków 

rolnych. Gospodarstwo prowadzi produkcję mieszaną: uprawa zbóż, kukurydzy na ziarno i rośliny 

paszowe oraz prowadzi tucz trzody chlewnej w cyklu otwartym i hodowle bydła mięsnego.  

 

- Czesława i Piotr Furmańscy z Brzeska, gospodarstwo o powierzchni 34,83 ha. Główne kierunki 

produkcji to produkcja roślinna: rzepak ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary 

oraz soja. Rozbudowany park maszyn oraz budynków gospodarczych. Gospodarstwo wyposażone 

w fotowoltaikę.   

 

- Urszula i Rajmund Nowakowie z Obryty, powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 136,18 ha. 

Głównym kierunkiem produkcji jest produkcja roślinna, w tym uprawa zbóż ozimych i jarych, 



uprawa rzepaku ozimego, uprawa buraków cukrowych. Na terenie gospodarstwa znajduje się 

Pensjonat Florentyna, który jest integralną częścią gospodarstwa agroturystycznego. 

 

W kategorii FIRMA:  

tytuł Mistrza zdobyła  - „Viva Natura” Magdalena i Sebastian Piekarz z Kamieńca w powiecie 

polickim, na rynku działają już od kilkunastu lat. Firma rozrosła się i usprawniła proces 

produkcyjny. Dziś soki VIVA NATURA są produktem znanym na skalę krajową. Firma o 

najnowocześniejszym parku maszynowym. Posiada nowe, wspaniale wyposażone budynki, a także  

flotę samochodową. Od lat znane i lubiane soki Marvip sprzedawane są pod marką Viva Natura. 

Posiadają pozytywną opinię i bardzo dobre wyniki badań jakości soku wystawione przez 

Państwową Inspekcję Sanitarną w Szczecinie. Soki są produkowane codziennie i codziennie są 

dostarczane do sklepów.  

tytuł Wicemistrza zdobył – Jeździecki Klub Sportowy „Bukowie” – Katarzyna Stężalska z 

Bukowia w powiecie choszczeńskim. Jeździecki Klub Sportowy działa przy Ośrodku Jeździeckim 

Bukowie i Gospodarstwie Gościnnym Bukowie. Działalność klubu opiera się na organizowaniu i 

prowadzeniu szkoleń w sportach jeździeckich, organizowaniu i udziale w krajowych zawodach 

jeździeckich oraz organizowaniu imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym. Posiada 

Certyfikat Polskiego Związku Jeździeckiego kategorii II. Klub jeździecki tworzą ludzie, którzy 

działają z pasją i są w pełni zaangażowani w rozwój stadniny. 

Wyróżnienia w kategorii FIRMA otrzymali: 

- „7 Ogrodów” Grażyna  i Zdzisław Kugiel z Łowicza Wałeckiego, powierzchnia gospodarstwa 55 

ha, główne kierunki produkcji to:  uprawa owsa , uprawa ziół (nagietek, mięta, melisa, lawenda, 

ogórecznik, oregano, tymianek, macierzanka, wrotycz, dziurawiec),ogród botaniczny, zwierzęta: 

owce, drób (kury, kaczki, gęsi, indyki).  Gospodarstwo SIEDEM OGRODÓW jest gospodarstwem 

agroturystycznym z zagrodą edukacyjną, prowadzi dzienny dom pobytu seniora „Sielskie 

Siódemki”. W gospodarstwie znajduje się galeria-sklepik oraz sala  bankietowo-konferencyjno-

szkoleniowa. Główne kierunki gospodarstwa to: działalność turystyczna, edukacyjna, organizacja 

imprez okolicznościowych lub wydarzeń kulturalnych.  

. 

-  Bogumiła i Alfred Smolczyńscy z Rozwarowa, specyfiką  gospodarstwa jest uprawa trzciny 

i trawy. Grunty orne są w całości wysiane trawą, uprawa trawy średniej Miskant chiński. 

Gospodarstwo Dysponuje ponad 600 ha własnych gruntów, drugie tyle dzierżawi. Ponad 400 ha 

znajduje się w obszarze Natura 2000. W ramach unijnego projektu LIFE-Nature swoją enklawę 

znalazła tam wodniczka, niewielkich rozmiarów ptak migrujący z rodziny trzciniaków. Jest 

gatunkiem zagrożonym wyginięciem w skali globalnej z racji rozwoju infrastruktury, a także 

masowym osuszaniem terenów podmokłych. Na ziemiach państwa Smolczyńskich szacuje się 

liczebność wodniczki na ok. 2500. Dlatego te tereny tak chętnie są odwiedzane przez ornitologów 

z całego świata.  

 

Wszystkim laureatom gratulujemy oraz życzymy powodzenia i dalszych sukcesów !  

 

 

Za treść merytoryczną odpowiada Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Barzkowicach. 

 

Autor tekstu: Paulina Dolatowska 
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