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W gospodarstwie zawsze jest coś do zrobienia 
O przepisie na sukces i ogólnopolskim zwycięstwie rozmawiamy z Piotrem Doligalskim, laureatem konkursu Agroliga

Monika Chmielewska | fot. Łukasz Piecyk

Co pana skłoniło do udziału w kon-
kursie Agroliga i jak to się stało, że 
to właśnie pańskie przedsiębior-
stwo zwyciężyło?
Udział w konkursie zaproponował 
mi Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego, zakładając, 
że mam szansę na zwycięstwo. Na 
obu etapach konkursu moje go-
spodarstwo oceniała komisja kon-
kursowa. Eksperci brali pod uwa-
gę przede wszystkim to, jak działa 
gospodarstwo, czym się zajmuje-
my, ale nie tylko. Ważna też była 
działalność społeczna, udzielam 
się bowiem w wielu organizacjach 
i związkach, jestem m.in. wicepre-
zesem Polskiego Związku Produ-
centów Roślin Zbożowych i szefem 
Kujawsko-Pomorskiego Związku 
Hodowców Bydła. Oceniano rów-
nież estetykę gospodarstwa, duży 
nacisk kładę na dbanie o obejścia 
gospodarskie. Jestem zwolenni-
kiem rolnictwa zrównoważonego 
i staram się nie używać nadmier-
nej ilości nawozów. To wszystko 
sprawiło, że zwyciężyliśmy w etapie 
wojewódzkim i dostaliśmy się do 
etapu ogólnopolskiego.

Radość z wygranej na etapie ogól-
nopolskim pewnie była ogromna?
Ja, moja rodzina i załoga jesteśmy 
bardzo zadowoleni, że wygraliśmy. 
To dla nas duży prestiż. 

A jak wspomina pan galę wręczenia 
nagród w Pałacu Prezydenckim?
Na galę pojechałem do Warszawy 
z żoną i synem. Samo odebranie 
nagrody nie było stresujące, ale za 
to trochę stresu było, gdy musiałem 

wyjść na środek Pałacu Prezydenc-
kiego i podziękować w imieniu 
wszystkich laureatów. Dałem jed-
nak radę [śmiech]. Na gali wręcze-
nia nagród, podobnie jak każdego 
dnia, bardzo wspierała mnie moja 
rodzina.

No właśnie, rodzina. Pańskie go-
spodarstwo to chyba przedsięwzię-
cie rodzinne?
Tak, nasza firma to rodzinne gospo-
darstwo, zatrudniamy zaledwie 25 
osób. Zakres działalności jest jed-
nak znacznie większy, niż mogłoby 
się wydawać, bo liczba zatrudnio-
nych osób nie odzwierciedla moż-
liwości gospodarstwa. Uprawiamy 
buraki, pszenicę, jęczmień, zioła, 
kukurydzę, len i rzodkiew oleistą 
na 800 hektarach ziemi. Do tego 
hodujemy 400 krów mlecznych, 

a w sumie 900 sztuk bydła. Ponadto 
zajmujemy się handlem specjali-
stycznymi maszynami i materiałem 
siewnym.

Jak to wszystko się zaczęło, od kie-
dy gospodaruje pan w Kowrozie?
Początkowo wspólnie z kolegą 
dzierżawiłem gospodarstwo koło 
Świecia. Po 12 latach podjąłem 
decyzję, że czas iść na swoje. Go-
spodarstwo w Kowrozie to dawniej 
był PGR, po prywatyzacji w firmie 
było dwóch udziałowców. W 2003 
r. wykupiłem wszystkie udziały 
i zacząłem samodzielnie gospoda-
rować. Na początku nie było łatwo, 
wszystko trzeba było zaczynać od 
zera. Mnóstwo pracy, wysiłku, wy-
rzeczeń i nieprzespanych nocy, ale 
nie żałuję tej decyzji. Wszystko po-
szło dobrze, a wyniki mówią same 

za siebie. Zawsze chciałem być 
rolnikiem, a teraz czuję się speł-
niony. Gospodarstwo jest dla mnie 
wszystkim. Pracą, hobby. Lubię to, 
co robię. Oczywiście, nie zawsze 
jest kolorowo, bywały chwile, że 
miałem dosyć wszystkiego. Nigdy 
nie powiedziałem sobie jednak, że 
nie dam rady.

Rodzina jest dla pana dużym 
wsparciem?
Oczywiście, bo jeżeli rodzina jest 
zgodna, to można myśleć o pracy 
i rozwoju. Człowiek nieszczęśli-
wy nie jest wydajny i ma mniejsze 
możliwości osiągania sukcesów. 
U nas motorem napędowym jestem 
ja, a moja żona jest hamulcem. Je-
stem trochę wariatem, żona mnie 
stopuje, kiedy trzeba i wprowadza 
spokój. Uzupełniamy się. Ale taki 
właśnie musiałem być, żeby osią-
gnąć sukces - bez ryzyka, ale ryzyka 
z rozwagą, nie byłbym w tym miej-
scu, w którym jestem teraz.

Zamiłowanie do rolnictwa zaszcze-
pili w panu rodzice?
Jestem rolnikiem z dziada pradzia-
da. Zarówno ze strony mojej mamy, 
jak i taty wszyscy byli rolnikami, 
całe pokolenia. Od małego uczyłem 
się pracy w gospodarstwie. Skoń-
czyłem w tym kierunku zawodów-
kę, technikum, potem poszedłem 
na studia. Teraz rolnictwo studiuje 
mój syn i prawdopodobnie pójdzie 
w moje ślady. To, że także chce zo-
stać rolnikiem i przejmie gospodar-
stwo, uważam za jeden ze swoich 
największych sukcesów.

A nie jest to wcale takie oczywiste, 
bo młodzi chyba ciągną teraz do 
miasta.
To prawda, niewielu młodych chce 
zostawać na gospodarstwie. Praca 
na roli jest ciężka. Nie da się tego 
odwałkować od 7.00 do 15.00. Rol-
nik musi być dyspozycyjny przez 
całą dobę. Odstrasza też papiero-
logia. Dawniej rolnik miał jedną 
szufladę z papierami. Teraz trzeba 
zakładać całe segregatory. To ogra-
nicza, wszystko trzeba udowadniać 
dokumentacją.

Dawniej było lepiej?
I tak, i nie. Ludzie kiedyś żyli spo-
kojniej i chyba przez to byli szczę-
śliwsi. Teraz z kolei produkcja rol-
na jest dużo bardziej nowoczesna, 
wszystko idzie do przodu i postęp 
też ma swoje zalety.

Zdradzi pan swój przepis na suk-
ces?
Mieć dobry plan. Ważne jest to, aby 
konsekwentnie, odpowiedzialnie 
i zgodnie z planem dążyć do speł-
nienia marzenia.

Mówiąc o planach, na koniec za-
pytam zatem o plany na najbliższą 
przyszłość.
Chciałbym w ciągu najbliższych 
trzech lat postawić rodzinie duży, 
ładny dom. Do tej pory wszystkie 
moje myśli były skierowane na fir-
mę, teraz czas na rodzinę. Przed-
siębiorstwa nie zamierzam już 
powiększać, ale będę je moderni-
zować - bo w gospodarstwie zawsze 
jest coś do zrobienia.

Gmina Łysomice otrzymała nie-
mal 10 mln zł dofinansowania 
z 2. edycji Programu Inwestycji 
Strategicznych, realizowanego 
w ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład. Środki zostaną prze-

znaczone na przebudowę dróg 
gminnych, w tym m.in. wykona-
nie nakładek asfaltowych.

Rozstrzygnięcie 2. edycji rządo-
wego programu Polski Ład okazało 

się korzystne dla gminy Łysomice. 
Przyznano jej niemal 10 mln zł do-
finansowania na realizację dwóch 
inwestycji związanych z infrastruk-
turą drogową. Chodzi o „Przebu-
dowę dróg gminnych w gminie 
Łysomice w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład” oraz “Wyko-
nanie nakładek na drogach gmin-
nych w gminie Łysomice”.

- Planowane inwestycje przy-
czynią się do poprawy jakości oraz 
wzmocnienia konstrukcji dróg. 

Przyczyni się to do zwiększenia 
bezpieczeństwa na drogach, skró-
cenia czasu przejazdu oraz uspraw-
nienia komunikacji pomiędzy 
poszczególnymi miejscowościa-
mi w gminie - tłumaczy Katarzy-
na Wilczyńska-Glińska, referent 
ds. zamówień publicznych i ZIT 
w Urzędzie Gminy Łysomice.

Łączna długość dróg przewi-
dzianych do modernizacji to 20 
km. 

- W ramach przedsięwzięcia zo-

stanie wykonana nowa nawierzch-
nia bitumiczna dróg wraz z do-
jazdami do posesji i pól, a także 
nakładki z masy asfaltowej. Zada-
nia będą realizowane w miejscowo-
ściach, w których mieszkańcy od 
wielu lat oczekują na poprawę sta-
nu technicznego istniejących dróg - 
informuje Piotr Kowal, wójt gminy 
Łysomice.

Obie inwestycje rozpoczną się 
jeszcze w tym roku.

(MC)

10 mln zł na drogi
Gmina Łysomice zmodernizuje kolejne drogi
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Pokaz makijażu, warsztaty wyko-
nywania naturalnych kosmety-
ków, konsultacje z fizjoterapeutką 
czy relaksacyjny masaż. To tylko 
jedne z wielu atrakcji, które zosta-
ły przygotowane dla pań z gminy 
Łysomice w ramach Gminnego 
Spotkania Kobiet.

Gmina Łysomice w niedzielę 
29 maja zorganizowała dla miesz-
kanek Gminne Spotkanie Kobiet, 
łączące w sobie dwa kobiece święta 
- Dzień Kobiet i Dzień Matki. Wie-
czór pełen atrakcji rozpoczął się 
o godz. 17.00 w Szkole Podstawo-
wej w Turznie i trwał trzy godziny. 

Na spotkaniu nie zabrakło przed-
stawicieli gminy - pojawili się wójt 
gminy Łysomice Piotr Kowal oraz 
Robert Kożuchowski, przewodni-
czący Rady Gminy Łysomice. 

- Dobre humory nie opuszczały 
uczestniczek i uczestników spotka-
nia. Dopisała też frekwencja. Na 
wydarzeniu pojawiło się blisko 200 
pań - mówi Robert Kożuchowski.

Uczestniczki miały okazję m.in. 
wziąć udział w pokazie makijażu. 
Dużą popularnością cieszyły się 
warsztaty wykonywania natural-
nych kosmetyków. Pojawiły się 
także fizjoterapeutki, które wyko-
nywały relaksacyjne masaże twarzy 

i ciała oraz pokazywały, jak zadbać 
o swój kręgosłup. Panie mogły tak-
że skorzystać z konsultacji z psy-
chologiem, terapeutą rodzinnym, 
terapeutą ds. dzieci i młodzieży 
oraz prawnikiem. Pojawiły się sto-
iska promocyjne z biżuterią i ko-
smetykami, nie zabrakło także lo-
sowania nagród niespodzianek od 
sponsorów. Uczestniczki spotkania 
miały okazję porozmawiać przy ka-
wie i słodkościach przygotowanych 
przez KGW oraz zacieśnić sąsiedz-
kie więzi.

- Panie wspólnie z ekspertami 
przygotowały serum do twarzy, 
chętnie korzystały z porad fizjote-
rapeutek, a kilka z nich poddało się 
masażom relaksacyjnym - wymie-

nia Marta Lewandowska, podinsp. 
ds. kultury i promocji w Urzędzie 
Gminy Łysomice.

Wyjątkowe okazały się nie tylko 
atrakcje, ale także oprawa muzycz-
na wydarzenia. Na scenie wystą-

pił Andrea Lattari, który w Polsce 
koncertuje od 2013 r. Artysta za-
prezentował swoje interpretacje 
największych włoskich przebojów 
muzyki rozrywkowej. Uczestniczki 
spotkania mogły posłuchać utwo-
rów z repertuaru m.in. takich arty-
stów jak Adriano Celentano, Toto 
Cutugno, Enrico Caruso, Marino 
Marini, Drupi, Al Bano & Romina 
Power czy też Domenico Modugno.

- Dziękujemy wszystkim pa-
niom za przybycie na spotkanie 
i raz jeszcze składamy serdeczne 
życzenia z okazji kobiecych świąt. 
Niech dobre humory i uśmiechy 
towarzyszą każdego dnia - podsu-
mowuje Piotr Kowal, wójt gminy 
Łysomice.

W kobiecym gronie
Monika Chmielewska | fot. nadesłane

Po zlocie
Za nami VI Zlot Moto Gost-
kowo. Fani maszyn na dwóch 
kółkach spotkali się w sobotę 
28 maja w Gostkowie. Po tra-
dycyjnej paradzie po gminie 
odbył się rodzinny piknik 
z atrakcjami dla najmłod-
szych. 

Tegoroczny Zlot Moto Gost-
kowo przyciągnął wielu pasjo-
natów i mieszkańców gminy Ły-
somice. Wydarzenie rozpoczęło 
się od mszy świętej w intencji 
motocyklistów, a następnie zor-
ganizowano tradycyjny prze-
jazd motorów po Gostkowie 
i okolicznych miejscowościach. 
Potem rozpoczął się rodzinny 
piknik z atrakcjami dla małych 
i dużych. Nie zabrakło anima-
cji dla najmłodszych, a o pod-
niebienia uczestników zadbały 
członkinie KGW Gostkowo. 
Słynną grochówkę przygotowa-
ło także OSP Gostkowo. Punk-
tem kulminacyjnym imprezy 
był występ zespołu Nadziani 
Bluesem.

- Pogoda w tym roku nas nie 
rozpieszczała, ale i tak było su-
per! – komentowali organizato-
rzy zlotu. - Dziękujemy gościom 
za liczne przybycie oraz wszyst-
kim przyjaciołom i sponsorom 
za pomoc w organizacji eventu.

(MC)


