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POKAZ  Z  WENECJĄ  W  TLE

4 lutego 2017 r. w Operze Nova w Bydgoszczy odbył się pokaz mody futrzarskiej towarzyszącej XIX Krajowemu Pokazowi 
Skór Futerkowych, zorganizowanemu przez Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych pod kierow-
nictwem Rajmunda Gąsiorka, Wybitnego Agroprzedsiębiorcy RP 2015.

Licznie zgromadzeni goście mogli podziwiać najnowszą kolekcję powstałą w pracowni znanego mistrza kuśnierskiego Fran-
ciszka Łukaszewicza oraz oryginalne kreacje zaprojektowane i wykonane w Atelier Caroline Karoliny Łukaszewicz. 

Specyficznego klimatu pokazowi dodały świetlne iluminacje z weneckim Placem św. Marka w tle oraz fakt, że tego dnia 
Pracownia Franciszka Łukaszewicza wspólnie z licznie przybyłymi gośćmi obchodziła uroczyście swoje 40-lecie. Z tej ostatniej 
okazji prezes PZHiPZF Rajmund Gąsiorek gratulował Jubilatowi tak pięknej rocznicy i dziękował za wieloletnią współpracę, 
wylosowane zostało piękne futro, no i był do skonsumowania okolicznościowy tort.
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AgroRedakcja

Szanowni Czytelnicy!

Przed Państwem lutowe wydanie AGRO, a w nim obszerna foto-relacja z Nowo-
rocznej Gali Agrobiznesu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-

szawie i poprzedzających ją VI Konfrontacji „Drogi do AgroSukcesu” na 7 wydzia-
łach tej największej i najstarszej w kraju uczelni rolniczej. Oba te ogólnopolskie 
agrowydarzenia były wyjątkowo udane, zarówno pod względem merytorycznym, 
frekwencyjnym, jak i uroczystym. A że tak było – wystarczy przestudiować niniej-
szy numer AGRO. Jak zawsze – Państwa szczególnej uwadze rekomendujemy nasz 
dział AgroPlatforma ODR z najciekawszymi przedrukami z wybranych miesięczni-
ków Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

        Redakcja AGRO

Startuje kolejna edycja konkursu  
Agroprzedsiębiorca RP

Ryszard Błaszkiewicz, współwłaściciel gospo-
darstwa rolnego w Rakowie (woj. kujawsko-

pomorskie), specjalizującego się w towarowej pro-
dukcji trzody chlewnej  oraz Zbigniew Nowicki, 
twórca i właściciel Składnicy Opałowej i Przemy-
słowej AGROMAX w Brodnicy (woj. kujawsko-po-
morskie) – to – w naszym redakcyjnym konkursie 
– pierwsi nominaci do zaszczytnego tytułu Wzoro-
wy Agroprzedsiębiorca RP 2017. Przypominamy 
– nagrodą w tej kategorii konkursowej jest szabla 
oficerska.  patrz – prezentacje na str. 2-5

               – Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych 
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, tel. 600 079 010  

e-mail: agroredakcja@agroredakcja.pl, www.agroredakcja.pl
Rada Programowa AGRO: prof. dr hab. Andrzej Kowalski (Instytut Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej) – przewodniczący oraz członkowie – Waldemar Broś 
(Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich), prof. dr hab. Włodzimierz Fiszer 
(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Rajmund Paczkowski (Krajowa Rada 

Drobiarstwa Izba Gospodarcza), Andrzej Kuczyński (Federacja Gospodarki Żywnościowej), 
Andrzej Muszyński (Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych), Maciej Paradowski 

(Stowarzyszenie AgroBiznesKlub) i Mieczysław Twaróg (Stowarzyszenie Eksporterów Polskich).
Redaguje: Leon Wawreniuk – redaktor naczelny i Zespół 

Ceny ogłoszeń i reklam: 1 kolumna A-4 – 4800 zł, 1/2 kolumny – 2500 zł, 
1/3 kolumny – 1700 zł, 1/4 kolumny – 1300 zł; plus 23% VAT. Możliwość negocjacji cen.

     Konsultacje unijne na temat 
WPR po 2000 r.

     Rachunkowość obowiązkowa

     Bajkowa turystyka

Ponadto 
w numerze

Uczniowie ze Starego Brześcia  
zachwyceni SGGW

Zaproszeni na Noworoczną Galę Agrobiznesu na SGGW 
uczniowie starszych klas, w tym laureaci olimpiad,  z  Ze-

społu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brze-
ściu na Kujawach wraz z opiekunką Ireną Szarecką-Zawidzką 
mogli zwiedzić „od środka” tę największą i dysponującą najno-
wocześniejszym oprzyrządowaniem naukowym uczelnię rol-
niczą w kraju. Kilkoro z nich po tym, co zobaczyło i usłyszało, 
zadeklarowało z miejsca, że podejmie na SGGW swoje studia.

6 lutego 2017 r., w ramach przeglądu re-
sortów, Premier Beata Szydło spotka-

ła się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Krzysztofem Jurgielem i Ministrem 
Środowiska Janem Szyszko. Po spotka-
niu szef resortu rolnictwa powiedział: 
– Podstawowym celem polityki rolnej 
państwa jest, aby rolnictwo było stabilne 
ekonomicznie, ekologicznie i społecznie, 
a obszary wiejskie były miejscem do god-
nego zamieszkania ludzi do pracy i wypo-
czynku. Następnie przedstawił priorytety 
MRiRW na 2017 rok. W zakresie współ-
pracy międzynarodowej za najistotniejsze 
uznał prace dotyczące przeglądu Wspólnej 
Polityki Rolnej 2014-2020, a także rozpo-
częte już konsultacje na temat przyszłości 
WPR po 2020 r. Polskie propozycje dotyczą 
wyrównania  warunków konkurencji i rów-
nego traktowania rolników, a także utrzy-
mania w pełni wspólnotowego charakteru 
WPR. Priorytetowo traktowane będą rów-
nież działania dotyczące udostępniania 
nowych rynków zbytu dla naszych pro-
duktów rolno-spożywczych. W sprawie 
poprawy konkurencyjności gospodarczej 
minister Jurgiel zapowiedział realiza-
cję Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju w zakresie  rolnictwa i obszarów 
wiejskich. Realizowany będzie także Pro-
gram rozwoju głównych rynków rolnych, 
którego celem jest podejmowanie działań  
umożliwiających rozwój w naszym kraju 
klarownego sektora rolno-żywnościowe-
go. Do połowy bieżącego roku urucho-
mione zostaną wszystkie działania PROW 
2014 – 2020. Min. Jurgiel zapowiedział też 
prowadzenie dalszych działań na rzecz 
wzmocnienia pozycji rolnika w łańcuchu 
żywnościowym Źródło – MRiRW

Zapraszamy do systematycznego zaglądania na naszą stronę internetową – www.agroredakcja.pl

Priorytety MRiRW  
na 2017 rok

Fot. Zdzisław Przybyłowski
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Ryszard Błaszkiewicz
WZOROWY AGROPRZEDSIĘBIORCA RP 2017

Ryszard Błaszkiewicz

REKOMENDUJĄ
Mirosław Kowalski

Właściciel Gospodarstwa Rolnego - Sadłowo Rumunki
Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2010

Ryszard Kruziński
Właściciel Gospodarstwa Rolnego w Okoninie

Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2016:

Ryszard Błaszkiewicz, współwłaściciel – wraz 
z żoną Danutą – 72-hektarowego gospodar-
stwa rolnego w Rakowie, specjalizującego się 
w hodowli trzody chlewnej w cyklu zamknię-
tym (stado podstawowe liczy 100 loch, roczna 
sprzedaż ok. 2000 tuczników). Gospodarstwo 
posiada zmodernizowane – dzięki wykorzystaniu 
środków pochodzących z programów unijnych 
– budynki inwentarskie, mieszczące porodówkę, 
odchowalnię, tuczarnię, sektor krycia i chlewnię 
macior. Stosowane w nich nowoczesne tech-
nologie i rozwiązania techniczne, w tym płyta 
obornikowa i dwa zbiorniki na gnojowicę, za-
pewniają wysoki status zdrowotny i dobrostan 
zwierząt. Gospodarstwo objęte jest programem 
rolnośrodowiskowym. W uprawie oraz ochronie 
roli i roślin ma zastosowanie tzw. system kom-
pleksowy. 75 proc. powierzchni uprawiane jest 
bezrowkowo. W strukturze zasiewów dominują: 
zboża (w całości są przeznaczone na pasze), 
rzepak i kukurydza (pod potrzeby biogazowni). 
Gospodarstwo wchodzi w skład Grupy Producen-
tów Trzody Chlewnej w Rypinie, w ramach której 
dokonywana jest sprzedaż trzody chlewnej i za-
kupy środków do produkcji rolnej. Grupa posiada 
także udziały w biogazowni, do której Ryszard 
Błaszkiewicz zbywa nadprodukcję gnojowicy, 
otrzymując w zamian poferment, używany do 
użyźniania gleby. W jego gospodarstwie pro-
wadzona jest rachunkowość FADN i odbywają 
praktyki zawodowe uczniowie ze szkół średnich, 
a także studenci Sumskiego Uniwersytetu Pań-
stwowego z Ukrainy. Właściciele gospodarstwa 
uczestniczą systematycznie w licznych wyda-
rzeniach rolniczych, szkoleniach, wyjazdach 
studyjnych i wystawach, a także wspomagają 
różne lokalne inicjatywy społeczne. Gospodar-
stwo Danuty i Ryszarda Błaszkiewiczów było wie-
lokrotnie nagradzane i wyróżniane. Ma w swoim 
dorobku m.in.: tytuł Laureata Krajowego AgroLigi 
2016 i Laureata XXIII edycji konkursu Rolnik-Far-
mer Roku w kategorii gospodarstwa rodzinne.

W grupie raźniej, bezpieczniej 
i ciekawiej

Kiedy w 1992 r. przejmowaliśmy gospodarstwo, liczyło ono 17 hektarów i było prowa-
dzone tradycyjnie. Trzymało się w nim wszystkiego po trochu: bydło mleczne i opa-
sowe, świnie, kury, kaczki… Musimy koniecznie coś zmienić – taka myśl w nas dojrze-
wała, zanim pod koniec lat 90-tych postawiliśmy na trzodę chlewną. 

J
ak pokazała przyszłość, to było naj-
większe, jak dotąd, nasze wyzwanie 
życiowe. Wychodziliśmy bowiem 
z założenia, żeby do czegoś dojść, 
to trzeba to zrobić dobrze, zgodnie 

ze współczesnymi trendami i nowocze-
sną technologią. Inwestowanie w trzodę 
chlewną w naszym przypadku oznacza-
ło gruntowne przygotowanie się, m.in. 
poprzez udział w licznych szkoleniach i 
wyjazdach specjalistycznych organizowa-
nych przez ODR w Zarzeczewie, głównie 
do Danii i Holandii. Jeździłem też pry-
watnie do Niemiec i Francji, żeby podpa-
trzeć, jak to robią inni, znacznie od b nas  
zaawansowani technologicznie i mający 
bogate doświadczenie w tej dziedzinie. 
Bardzo istotna była też pomoc specjali-
sty ODR Stanisława Piątkowskiego, który 
umocnił mnie w podejmowanych decy-
zjach i z którym współpracuję do dziś. Nie 
bez znaczenia był pozytywny klimat dla 
trzody w naszych okolicach, gdzie rolni-
ków tak myślących było więcej.

Zaczęliśmy od budowy nowej chlewni 
oraz modernizacji i przystosowania sta-
rych obiektów  do produkcji trzody chlew-
nej. Oczywiście, musiało to rozciągnąć 
się w czasie, aby dojść do maksymalnej 
produkcji. Docelowo miało to  być 100 
macior i 2000 tuczników rocznie. Rzecz 
jasna, żeby osiągnąć tak ambitny cel, trze-
ba było stopniowo powiększać gospodar-
stwo. Udało nam się kupić w sąsiedztwie 
działki 3-5-hektarowe. Wspólnie z kilkoma 
innymi rolnikami dogadaliśmy się i wyku-
piliśmy też ziemie po PGR Stary Rypin. 
Mnie w ramach „parcelacji” przypadła bli-
sko 20-hektarowa działka, która wpraw-
dzie oddalona jest o 8 km od naszego 
domu, ale może być wykorzystywana na 
uprawę kukurydzy pod potrzeby znajdu-
jącej się w pobliżu biogazowni.

W naszej hodowli próbowaliśmy róż-
nych ras, najbardziej sprawdziły się jednak 
u nas proste rozwiązania (gdzie indziej 
może być inaczej).  Bazujemy na loszkach 
F1 wbp x pbz, które produkujemy u siebie. 
Mamy część loszek wbp w czystości, któ-
re kryjemy knurami pbz. Pozyskane w ten 
sposób F1 kryjemy knurami ras mięsnych, 
przeważnie są to krzyżówki, a całe pozy-
skane w ten sposób potomstwo idzie na 
tucz. Żeby zachować w czystości linię żeń-
ską wbp, inseminujemy wybrane loszki też 
nasieniem wbp i w ten sposób utrzymuje-
my ten schemat genetyczny. Z zewnątrz są 
tylko knury i nasienie. Żywienie też mody-
fi kujemy w zależność od ceny pasz i zbóż. 

Bardzo istotna dla nas jest współpraca 
w ramach Grupy Producentów Trzody 

Chlewnej liczącej 16 członków. Wszyscy 
mamy duże specjalistyczne gospodar-
stwa trzodziarskie i wszyscy działaliśmy 
razem w sposób nieformalny na długo 
przed powstaniem Grupy. Dzięki zorga-
nizowaniu i możliwości stworzenia dużej 
wspólnej oferty w zakresie dostaw tucz-
ników do zakładów mięsnych, udaje się 
nam uzyskiwać wyższe ceny zbytu. I od-
wrotnie – jako duży potencjalny odbiorca, 
jesteśmy w stanie wynegocjować korzyst-
ne ceny na zakup środków do produk-
cji rolnej. Ponadto w grupie jest raźniej, 
bezpieczniej i ciekawiej. Często spotyka-
my się, dyskutujemy, staramy się też tak 
organizować sobie wolny czas, aby móc 
uczestniczyć w wyjazdach szkoleniowych, 
a nawet turystycznych – krajowych i za-
granicznych. O sile naszej grypy świadczą 
nie tylko wyniki produkcyjne, ale i fakt, że 
aż czworo z nas wygrało na szczeblu wo-
jewódzkim AgroLigę, a dwóch uzyskało 
zaszczytny tytuł Wicemistrza Krajowego 
Agroligi. Mamy też w swoim gronie laure-
atów innych konkursów.

Nasza Grupa, zachęcona przez pań-
stwo potrzebą postawienia na biogaz, 
zdecydowała się zainwestować w bioga-
zownię w Rypinie, obejmując w niej 28 
proc. udziałów. Powstała biogazownia 
o  mocy 1,87 MG, zatem jak na polskie 
warunki dosyć spora, w której produko-
wany jest prąd i ciepło dla Rypina. Do tej 
biogazowni dostarczamy wsad w postaci 
kukurydzy na kiszonkę i gnojowicę, a od-
bieramy poferment, którym nawozimy 
swoje pola. Jest to nawóz lepszy 2-2.5 
razy od gnojowicy i mniej od niej uciąż-
liwy, gdyż nie zawiera gazów nieprzy-
jemnych dla środowiska. Zgodnie z za-
łożeniami, ta inwestycja miała przynosić 
profi ty – tak nas ofi cjalnie zapewniano, 
a  przynosi straty. Tzw. certyfi katy zie-
lone na energię elektryczną są bowiem 
poniżej 50 zł, a w momencie przygoto-
wywania biznesplanu, były ustawione 
na 270 zł. A my, zgodnie z podpisanymi 
wcześniej z Ministerstwem Gospodarki 
i  bankami, musimy biogazownię utrzy-
mywać w ruchu…

Najważniejsze jednak, że mamy następ-
cę. Syn Jarosław, absolwent bydgoskiej 
uczelni rolniczej i dodatkowo studium 
podyplomowego dotyczącego diagnozo-
wania roślin, posiada już własne 30-hek-
tarowe gospodarstwo i jest niezależnym 
ekspertem odnośnie szacowania szkód 
losowych. Dużo z synem rozmawiamy, 
śledzimy nowości w zakresie technologii 
i inwestycji. Diagnozujemy też wspólne 
plany rozwojowe na przyszłość.

– Ryszard Błaszkiewicz wraz z żoną Danutą, to 
ludzie przedsiębiorczy, gospodarni  i otwarci na 
wszelki postęp. Są aktywnymi członkami Grupy 
Producentów Trzody Chlewnej, z którą muszą się 
liczyć, zarówno zakłady mięsne, jak i dostawcy 
środków produkcji rolnej. Ponadto Ryszard Błasz-
kiewicz jest znanym w okolicy społecznikiem 
i działaczem Izb Rolniczych.



DANUTA I RYSZARD BŁASZKIEWICZ
Rakowo 46, 87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie

tel. 608 029 843, e-mail: rysiurakowo@wp.pl 

Prowadzimy w 72 -hektarowe, dobrze zmechanizowane 
gospodarstwo rolne, specjalizujące się w chowie i ho-
dowli trzody chlewnej (na stanie śr. mamy 100 loch, śr. 

ilość odchowanych prosiąt od maciory 25 szt., roczna sprze-
daż ok. 2000 szt. tuczników realizowana jest przez Grupę 
Producentów Trzody Chlewnej „Kaban” w Rypinie). Nowocze-
sne budynki inwentarskie oraz stosowane w gospodarstwie 
nowoczesne technologie i rozwiązania techniczne zapewniają 

wysoki status zdrowotny i dobrostan zwierząt. Na blisko 
połowie uprawianego areału wprowadziliśmy uprawę bez-
rowkową. Stosujemy także kompleksowe technologie uprawy 
zbóż. W naszym gospodarstwie odbywają praktyki zawodowe 
studenci Sumskiego Uniwersytetu Państwowego na Ukrainie. 
Odwiedzają nas też w celach szkoleniowych zorganizowane 
grupy rolników i uczniowie szkół rolniczych.

agroliga 2015
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Zbigniew Nowiński
WZOROWY AGROPRZEDSIĘBIORCA RP 2017

REKOMENDUJE
Andrzej Remisiewicz

Współwłaściciel firmy Trans-Rol
Kruszewo-Wypychy

Mistrz Krajowy AgroLigi 2011
w kategorii Firmy:

Zbigniew Nowiński, właściciel – założonej od 
podstaw w 1990 r. – Składnicy Opałowej i Przemy-
słowej AGROMAX w Brodnicy, specjalizującej się 
w zaopatrzeniu lokalnego rynku w węgiel wyso-
kokaloryczny o niskiej zawa£ ości popiołu ze ślą-
skich kopalń: Wieczorek, Wesoła i Staszic (od 1996 
r. jest autoryzowanym sprzedawcą Katowickiego 
Holdingu Węglowego) oraz nawozy produkowa-
ne m.in. przez: Anwil Włocławek, ZAP Puławy, ZA 
Tarnów, ZA Kędzierzyn, ZCh Police, ZCh Siarkopol 
Tarnobrzeg i GZNF „Fosfory” Gdańsk. W ofercie 
AGROMAX-u  znajdują się ponadto: środki ochrony 
roślin, kwalifikowany materiał siewny kukurydzy, 
zbóż i rzepaku oraz ekologiczne kotły czystego 
spalania węgla rodem z firmy „HEF” w Lublińcu. 
AGROMAX, dysponując własnymi ciągnikami sio-
dłowymi, samochodami z HDS-em i ładowarkami, 
świadczy  też kompleksowe usługi transpo£ owe, 
zarówno w zakresie dostaw towarów do odbior-
ców, jak i dla rolników w przewozach płodów rol-
nych. Zbigniew Nowiński jest z wykształcenia inż. 
mechanikiem (po Politechnice Warszawskiej). 
Zanim zdecydował się na podjęcie własnej dzia-
łalności gospodarczej, przez kilkanaście lat pra-
cował na kolei, m.in. będąc zastępcą naczelnika 
stacji PKP w Brodnicy. Swoistym impulsem do 
rozpoczęcia własnego biznesu okazał się wyjazd 
do Norwegii, podczas którego pracował fizycznie 
w gospodarstwie ogrodniczym i mógł w telewizji 
norweskiej obserwować burzenie Muru Berliń-
skiego, co mu szczególnie zapadło w pamięci 
jako symbol zmian postępujących w Europie. Po 
powrocie do kraju, Zbigniew Nowiński zarobione 
w Norwegii pieniądze zainwestował w budowaną 
od podstaw własną firmę. AGROMAX, który przez 
lata zdołał wypracować u pa£ nerów sobie duże 
zaufanie i uznanie, jest firmą  rodzinną, w której 
pracują: żona Mirosława, w przeszłości urzędnicz-
ka kolejowa, zajmująca się sprzedażą detaliczną 
węgla i wszystkich środków do produkcji rolnej 
oraz syn Marcin, który odpowiada za magazyn 
nawozów.

Agromax: tania energia, ekologia 
i zaopatrzenie rolnictwa

Wywodzę się z rodziny o tradycjach postępowych. Mój dziadek miał wiatrak, zaś 
inny przodek był przed wojną wójtem. W moim przypadku zmysł pewnego rodzaju 
aktywności mógł ujawnić się dopiero w okresie przełomu ustroju ustrojowego, kiedy 
to – jak wielu ludzi w Polsce – postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce. Pomógł mi 
w tym wyjazd do Norwegii.

P
oczątki, rzecz jasna, nie należa-
ły do łatwych. Najpierw trzeba 
było znaleźć w Brodnicy odpo-
wiedni teren pod przyszłą fi rmę. 
Ostatecznie nasz wybór padł na 

grunty na będącej „w rozsypce” miejsco-
wej bazie Spółdzielni Transportu Wiej-
skiego. Zaczynaliśmy od handlu węglem 
opałowym. Zaczęło się obiecująco… Kie-
dy w 1996 r. udało się podpisać umowę 
z Katowickim Holdingiem Węglowym, 
w myśl której Agromax stał się autory-
zowanym sprzedawcą ich węgla, to dało 
to nam swoistego impulsu rozwojowego. 
Odtąd sprzedaż węgla stała się podsta-
wą funkcjonowania naszej fi rmy. Z cza-
sem doszła druga równie ważna odnoga 
naszej działalności – handel nawozami 
pochodzącymi od renomowanych pol-
skich producentów. Z czasem poszerza-
liśmy paletę naszych środków produkcji 
dla rolnictwa oferowanych rolnikom, 
m.in. o materiał siewny, środki ochrony 
roślin czy usługi transportowe. Nasza 
działalność w Brodnicy prowadzona 
jest obecnie w dwóch miejscach. Na 
wykupionych gruntach po byłym STW 
została wybudowana nowa baza, gdzie 
prowadzona jest sprzedaż hurtowa. Na 
placu dzierżawionym od SKR odbywa 
się natomiast sprzedaż detaliczna.

Najnowszy nasz hit, który dedykujemy 
wszystkim, nie tylko rolnikom, to ekolo-
giczne kotły „HEF” produkowane przez 
fi rmę „HEF” z Lublińca. Wyroby tej fi rmy 
od wielu lat postrzegane są przez klien-
tów jako synonim niezawodności, wy-
sokiego poziomu technicznego i spraw-
dzonej jakości.  Piece „HEF” – w epoce 
wszechogarniającego nasz kraju smogu 
– to wyjątkowo na czasie ekonomiczne i 
komfortowe źródło ciepła dla każdego 
domu. W naszej ofercie znajdują się m.in. 
gatunki węgla, takie jak: kostka I, kostka 
II, koks i – coraz bardziej popularny wśród 
klientów – ekogroszek, przy którego spa-
laniu wytwarzane ilości tlenków siarki są 
niższe niż w przypadku innych rodzajów 
węgla, a po spaleniu pozostaje stosunko-
wo mało popiołu. Węgiel długo jeszcze bę-
dzie najważniejszym źródłem energii i cie-
pła w Polsce. Należy bowiem pamiętać, 
że wciąż  najtańsza energia jest z węgla. 
Oczywiście, musi on być spalany w do-
brych piecach, tak sprawdzonych i mar-
kowych, jak dostępne u nas piece „HEF”. 
1 stycznia 2017 r. nasza fi rma otrzymała 
Certyfi kat Autoryzacji na sprzedaż kwa-

lifi kowanego paliwa stałego ekogroszku 
dla gospodarki komunalnej i ogrzewnic-
twa indywidualnego, które spełnia wy-
magania kwalifi kacyjne IChPW na „Znak 
bezpieczeństwa ekologicznego”. Paliwo 
to w emisji nie zawiera pyłów i gazów tru-
jących, takich jak Benzo(a)Piren, które 
w  procesie spalania są źródłem smogu. 
Nasze paliwo kwalifi kowane ma zaś war-
tość „zero” i może być spalane w miejsco-
wościach, gdzie występuje w dużym natę-
żeniu smog, np. w Krakowie.

Jako AGROMAX staramy się  przeka-
zywać systematyczną wiedzę nie tylko na 
temat oferowanych przez nas wyrobów. 
W przypadku węgla czy środków ochrony 
roślin, ostrzegamy potencjalnych  klien-
tów, przed nabywaniem ich z niepewne-
go źródła, na zasadzie „okazji”, bo może 
to dla nich skończyć się niezbyt dobrze. 
Tak może zdarzyć się z kupionym węglem 
„z samochodu prosto ze Śląska”, palenie 
którego przez całą zimę  może być kosz-
marem, gdyż dostarcza znikomą ilość cie-
pła. Jeszcze gorsze skutki może wywołać 
zakup środków ochrony roślin w obwoź-
nej sprzedaży, które okażą się podróbka-
mi i których stosowanie na polu będzie 
nieskuteczne. Stałych klientów, po rozmo-
wach z producentami środków do produk-
cji rolnej i importerami, zaopatrujemy  też 
w okresowe oceny i prognozy dotyczące 
zaopatrywania się np. w nawozy sztuczne 
czy nasiona. Dotyczą one zwłaszcza prze-
widywanego ruchu cen na rynku. Nasze 
analizy na ogół kończymy wnioskami czy 
sugestiami typu:  „kto zrobi w danej sytu-
acji zakupy wcześniej, zapłaci mniej”, albo 
„kto nie posiada środków fi nansowych, 
powinien rozważyć, czy nie warto zacią-
gnąć kredytu na sfi nansowanie zakupu 
środków produkcji, gdyż oprocentowanie 
kredytu będzie mniejszym kosztem niż 
czekające na wiosnę podwyżki, wynikają-
ce z podwyżek cen gazu ziemnego, energii 
elektrycznej czy prognozowanego wyso-
kiego kursu dolara”. 

Organizacja naszej fi rmy jest niejako 
oparta na modelu niemieckim. Odbyli-
śmy z żoną w pierwszym okresie naszej 
działalności wiele wyjazdów do Niemiec. 
Przyglądaliśmy się tam, zwłaszcza w Za-
głębiu Ruhry, jak funkcjonują nieduże 
fi rmy z tradycjami rodzinnymi. Poczy-
nione obserwacje i rozmowy z ich wła-
ścicielami dużo dały nam na starcie, nie 
tylko w aspekcie biznesowym, ale także 
osobistym.

– Zbigniew Nowiński to człowiek sukcesu, znany 
z rzetelności i solidności w interesach z klien-
tami i dostawcami. Udało Mu się stworzyć „od 
zera” firmę rodzinną, którą systematycznie roz-
wija i wzbogaca profil jej działalności. Agromax 
postawił sobie przed laty zadanie kompleksowej 
obsługi lokalnego rolnictwa i skutecznie go po 
dziś dzień wypełnia.
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AgroPolityka

Otwierając trzymiesięczne konsulta-
cje społeczne, Komisja Europejska 
rozpoczęła 2 lutego 2017 r. pierw-

szy etap unowocześniania i uproszcze-
nia Wspólnej Polityki Rolnej. Otrzymane 
odpowiedzi będą pomocne w działaniach 
Komisji mających na celu określenie 
priorytetów polityki rolnej w przyszłości. 
Unowocześniona i uproszczona wspólna 
polityka rolna uwzględni kluczowe wy-
zwania, przed którymi stoi rolnictwo i ob-
szary wiejskie, a jednocześnie przyczyni 
się do realizacji priorytetów politycznych 
Komisji (w szczególności w kwestii za-
trudnienia i wzrostu gospodarczego), 
osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, 
jak również ukierunkowania budżetu na 
wyniki, uproszczenie i pomocniczość.

Ogłaszając proces konsultacji, komi-
sarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich Phil Hogan stwierdził: Podej-
mujemy dziś kolejne kroki w kierunku 
unowocześnienia i uproszczenia wspól-
nej polityki rolnej na XXI wiek. Rozpo-
czynając konsultacje publiczne, zapra-
szamy wszystkie zainteresowane strony 
i podmioty, którym leży na sercu przy-
szłość żywności i rolnictwa w Europie, 
do udziału w kształtowaniu polityki na 
potrzeby wszystkich obywateli Europy. 
Te konsultacje publiczne są bezpośrednio 
związane z realizacją planu działania 
na rzecz przyszłości wspólnej polityki 
rolnej ogłoszonego przez przewodniczą-

cego Junckera w grudniu ubiegłego roku. 
Wspólna Polityka Rolna już teraz przy-
nosi istotne korzyści dla wszystkich eu-
ropejskich obywateli w zakresie: bezpie-
czeństwa żywności, żywotności obszarów 
wiejskich, środowiska naturalnego na 
wsi oraz wkładu w przeciwdziałanie 
zmianie klimatu. Jestem przekonany, że 
dzięki wspomnianemu planowi działa-
nia, może przynieść nam jeszcze więcej. 
W tym celu należy ją jednak zdynami-
zować i – oczywiście – musimy ją odpo-
wiednio finansować.

Konsultacje społeczne będą trwały 12 
tygodni i umożliwią rolnikom, obywate-
lom, organizacjom i innym zainteresowa-
nym stronom wyrażenie opinii na temat 
przyszłości wspólnej polityki rolnej. Na 
podstawie wyników konsultacji, Komi-
sja Europejska opracuje do końca 2017 r. 

komunikat przedstawiający wnioski do-
tyczące obecnego funkcjonowania WPR 
oraz udokumentowane możliwe scena-
riusze polityczne na przyszłość. Wyniki 
konsultacji społecznych zostaną opubli-
kowane na stronie internetowej i przed-
stawione przez komisarza Hogana na 
konferencji w Brukseli w lipcu 2017 r.

Zapoczątkowana w 1962 r. Wspólna 
Polityka Rolna jest jedną z najbardziej 
ugruntowanych polityk UE. Na prze-
strzeni lat była ona wielokrotnie refor-
mowana, aby sprostać zmieniającym się 
wyzwaniom na rynkach rolnych. Mimo że 
ostatnie reformy przeprowadzono w 2013 
r., od tego czasu nastąpiło kilka istotnych 
zmian, wymagających skuteczniejszej 
reakcji wspólnej polityki rolnej, takich 
jak: zwiększenie niepewności na rynku, 
spadek cen oraz nowe zobowiązania mię-
dzynarodowe dotyczące zmiany klimatu 
i zrównoważonego rozwoju.

W obliczu tych oraz innych wyzwań 
należy unowocześnić i uprościć Wspólną 
Politykę Rolną, aby jeszcze bardziej ogra-
niczyć biurokrację. Ponadto konieczna 
jest dalsza harmonizacja tej polityki z po-
lityką UE w pozostałych dziedzinach, aby 
zmaksymalizować jej wkład w realizację 
10 priorytetów politycznych Komisji oraz 
osiągnięcie celów zrównoważonego roz-
woju i celów porozumienia klimatyczne-
go z Paryża.

Źródło – Komisja Europejska 

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne na temat 
przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej

Dzięki unowocześnieniu i uproszczeniu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) – jednej z najbardziej ugruntowanych dziedzin polityki 
UE – będziemy mogli skuteczniej reagować na dzisiejsze wyzwania społeczne, polityczne, środowiskowe i gospodarcze.

Liczne głosy z Polski, uwzględnia-
jące specyfikę polskiego rolnictwa 
i nasze priorytety, mogą wpłynąć 

na kierunek dalszych prac Komisji Eu-
ropejskiej. Konsultacje te są ważnym 
etapem dyskusji o zmianach Wspólnej 
Polityki Rolnej na okres po 2020 r.

We wstępnej dyskusji na forum UE, 
trwającej już od kilku miesięcy, MRiRW 
kieruje się zidentyfikowanymi krajo-
wymi priorytetami w odniesieniu do 
przyszłego kształtu WPR. Priorytety te 
obejmują przede wszystkim:
n zapewnienie równych warunków 

konkurencji i równego traktowania rol-
ników, w tym wyrównanie dopłat bez-
pośrednich w UE
n zapewnienie odpowiedniego finan-

sowania i utrzymanie w pełni wspólno-
towego charakteru WPR
n utrzymanie obu filarów WPR, z sil-

nym II filarem ukierunkowanym na mo-
dernizację i  restrukturyzację rolnictwa 
i obszarów wiejskich, oraz redukowanie 

różnić rozwojowych między państwami 
członkowskimi

Propozycje te uwzględniają dotych-
czasowe doświadczenia, analizy i oceny 
z wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej 
w Polsce. Wynikają także z badań krajo-
wych i zagranicznych instytucji nauko-
wych, wniosków z toczącej się debaty 
na forum UE (np. deklaracja CORK 2.0, 
proces uproszczenia polityk w ramach 
przeglądu wieloletnich ram finansowych 
2014-2020) oraz prac Zespołu wspierają-

cego prace w zakresie przeglądu wspól-
nej polityki rolnej w l. 2014-2020 i opraco-
wania propozycji Polski dotyczących tej 
polityki po roku 2020, powołanego zarzą-
dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z 20 stycznia 2016 r.

W dalszych pracach nad przyszłością 
Wspólnej Polityki Rolnej będą również 
uwzględniane strategiczne cele rozwojo-
we kraju, określone w Strategii na Rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 
(z perspektywą do 2030 r.), w której „żyw-
ność wysokiej jakości” wskazano jako je-
den z 10 sektorów strategicznych. Stra-
tegia wskazuje, że środki unijne, w tym w 
szczególności WPR i polityka spójności, 
są ważnym źródłem finansowania dzia-
łań rozwojowych, w tym działań na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. 
Strategia zakłada też aktywny udział 
Polski w definiowaniu zasad wspólnej 
polityki rolnej i polityki spójności, które 
będą obowiązywały po roku 2020.

Źródło – MRiRW        

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel zachęca wszystkich, w szczególności rolników, organizacje branżowe 
i inne zainteresowane strony do udziału w konsultacjach na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. 



Uczestnicy Gali mogli pokosztować min. produktów rodem z firm:

NOWOROCZNA GALA AGROBIZNESU NA SGGW
Noworoczna Gala Agrobiznesu 2017 - której organizatorami były 

tradycyjnie: Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, Rektor Szko-
ły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Redakcja AGRO, i 

nad którą Honorowy Patronat pełnili Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Krzysztof Jurgiel i Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski - zgromadziła 24 
stycznia 2017 r. w Auli Kryształowej SGGW kilkaset osób. Podczas 
Gali, którą uroczyście otworzył rektor SGGW prof. Wiesław Bielaw-
ski, doszło do: podsumowania poprzedzających ją VI Konfrontacji 
„Drogi do AgroSukcesu” przeprowadzonych na 7 wydziałach SGGW 
(patrz - str. 8-13) oraz konkursów „Kwatery na Medal 2016” (patrz 
– str. 24) i „AgroKlasa ODR 2016 (patrz – okł. III). Wręczono także 
szable oficerskie Agroprzedsiębiorca RP 2016 (patrz – str. 14), Hono-
rowe Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” (zdjęcie poniżej) oraz oka-
zały puchar Romanowi Jagielińskiemu za kilkunastoletnie przewod-
niczenie Radzie Stowarzyszenia AgroBiznesKlub (zdjęcie poniżej). 
Podziękowano także sponsorom Gali (patrz  - zdjęcia poniżej i na 
str. 13). Gratulacje wyróżnionym złożyli: szef Gabinetu Politycznego 
Ministra Rolnictwa Mirosława Jaroszewicz-Łojewska i przewodni-
czący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego dr 
Czesław Siekierski. W imieniu nagrodzonych podziękowali: Bożenna 
Antoszczyk i Roman Jagieliński.

Roja

Grupa Mokate

Victoria Cymes
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prof. Wiesław Bielawski

Mirosława Jaroszewicz-Łojewska Bożenna Antoszczyk

dr Czesław Siekierski Roman Jagieliński

Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” – z rąk Mirosławy Jaroszewicz-
Łojewskiej – otrzymali: Witold Adamiak, Wojciech Czajkowski, Ryszard Dia-
ków, Wiesława Gordziejewska (odebrał mąż Zdzisław), Dorota Gortat, Józef  
Kuruc, Elżbieta Małż, Marek Mieruszewski, Elwira Mirecka-Kucharska, Mie-
czysław Sadowski (odebrała Bożenna Antoszczyk), Małgorzata Włodarczyk, 
Szczepan Wójcik i Izabela Wrąbel-Perdek.

Roman Jagieliński pozuje z pucharem w towarzystwie przewodniczącego Rady 
ABK Janusza Gołosa i wiceprezesa ABK Leona Wawreniuka
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Na Wydziale Rolnictwa i Biologii ze 
studentami i pracownikami na-
ukowymi spotkali się: Teresa Ko-

śmicka, prezes Spółdzielnia Produkcji 
Rolnej AGROFIRMA w Skórzewie (woj. 
wielkopolskie) oraz Alicja i Krzysztof 
Spychalscy, właściciele Gospodarstwa 
Ogrodniczego w Pikutkowie (woj. kujaw-
sko- pomorskie). Moderatorem dyskusji 
była red. Katarzyna Pawlak z dwutygo-
dnika „Agro Serwis”. 

Teresa Kośmicka, pasjonatka spół-
dzielczości i znakomity menedżer z dłu-

goletnią praktyką w bankowości i w rol-
nictwie, opowiedziała o funkcjonowaniu 
spółdzielni i poradziła też sobie z bardzo 
dociekliwymi pytaniami studentów doty-
czącymi jej współpracy z rolnikami i sa-
mej działalności spółdzielni, jej struktury 
i historii.

Alicja i Krzysztof Spychalscy prowa-
dzący w Pikutkowie 80-hektarowe go-
spodarstwo ogrodnicze, specjalizujące 
się w nowoczesnej uprawie warzyw grun-
towych, zaimponowali studentom swoją 
pasją i determinacją w działaniu. Ich go-

spodarstwo jest kompleksowo wyposa-
żone w specjalistyczny sprzęt do uprawy 
i zbiorów warzyw, dysponuje także nowo-
czesną bazą przechowalniczą. Przy jego 
modernizacji właściciele skorzystali z fun-
duszy przedakcesyjnych i unijnych, nie 
zabrakło więc pytań o to, jak w obecnych 
realiach gospodarczych osiągnąć znaczą-
cy sukces fi nansowy w rolnictwie.

Racjonalne podejście do biznesu rolne-
go, a przy tym ogromna pasja i radość ży-
cia zaproszonych gości wzbudziły podziw 
młodych ludzi, stojących na progu wła-
snej działalności rolniczej. Gorąca dys-
kusja nie ustawała jeszcze w kuluarach 
Wydziału. Fot. Wiesław Sumiński

SUKCES OSIĄGA SIĘ PASjĄ

PSZCZELARSKA DEBAtA
Na Wydziale Nauk o Zwierzętach, 

w wypełnionej studentami i naukow-
cami sali, odbyła się bardzo ciekawa 

debata na temat stanu najmniejszych, ale 
najpracowitszych zwierząt użytkowych 
– czyli pszczół. Spotkanie otworzyła trady-
cyjnie prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, 
a w roli moderatora wystąpił Henryk Pie-
kut, dziennikarz „Przeglądu Techniczne-
go” i zarazem właściciel pasieki. W spotka-
niu uczestniczyli prawdopodobnie wszyscy 
pracownicy Pracowni Pszczelnictwa z dr 
hab. Beatą Madras-Majewską i emeryto-
wanym prof. Ryszardem Jasińskim .

Pszczelarski biznes reprezentował Ja-
nusz Kasztelewicz, twórca i współwłaści-
ciel fi rmy Sądecki Bartnik z miejscowości 
Stróże na Podkarpaciu. To jednocze-
śnie pszczelarz zawodowy (1600 rodzin 
pszczelich), hodowca matek pszczelich, 
organizator skupu i konfekcjonowania 
miodu, współwłaściciel akredytowane-
go laboratorium badającego produkty 
pszczelarskie oraz współwłaściciel duże-
go specjalistycznego gospodarstwa agro-
turystycznego. A że jest jednocześnie 
gawędziarzem z natury, więc tematów 
do dyskusji było wiele.  Studenci i na-

ukowcy wyszli ze spotkania (nagrodzo-
nego gromkimi brawami) wzbogaceni 
o wiedzę zarówno praktyczną, jak i teo-
retyczną. Wiele usłyszeli o zagrożeniach 
dla pszczół ze strony rolnictwa (Kaszte-
lewicz dużo mówił o groźnych neoniko-
tinoidach) oraz o chorobach i  szkodni-
kach. Na pytania o przyszłość polskiego 
pszczelarstwa odpowiadali obaj pano-
wie (Kasztelewicz i Piekut), a wniosków 
z dyskusji było wiele. Rośnie zaintereso-
wanie pszczelarstwem w polskim pszcze-
larstwie i to jest optymistyczne. Niestety, 
jak się wydaje, przyszłe bartnictwo ma 
szansę przetrwać jedynie w formie du-
żych pasiek zawodowych. 

Fot. Arkadiusz Chorąży
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Aula Wydziału Nauk Ekonomicznych, jak co roku z trudem 
pomieściła wszystkich studentów i pracowników nauko-
wych, a także przybyłych głównie z Podlasia i Mazowsza 

rolników i agroprzedsiębiorców, chcących wysłuchać, co też 

PRAKtyKA I POLItyKA ROLNA

mają do powiedzenia wybitni i utytułowani praktycy z obszaru 
rolnictwa i agrobiznesu: Tadeusz Leśniewski – właściciel do-
brze prosperującego 1800-hektarowego gospodarstwa rolnego 
w Cochu (woj. wielkopolskie); Jarosław Górski, właściciel go-
spodarstwa rolnego w Zającu (woj. mazowieckie), specjalizu-
jącego się od kilku pokoleń w produkcji nasiennej zbóż oraz 
Maciej Michalski, absolwent renomowanych uczelni w  USA 
i Francji, z powodzeniem prezesujący nowoczesnym Fermom 
Drobiu w Popowie (woj. zachodniopomorskie). W gronie za-
proszonych znalazł się także znany europoseł dr Czesław Sie-
kierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Par-
lamentu Europejskiego. Gospodarzem spotkania był dziekan 
WNE dr hab. Jarosław Gołębiewski, zaś moderatorem –  re-
daktor naczelny AGRO Leon Wawreniuk.

Goście, sądząc po żywych reakcjach sali, stanęli na wyso-
kości zadania. Wyczerpująco bowiem przybliżyli swoją działal-
ność gospodarczą, opowiadając nie tylko o swoich sukcesach, 
ale także o problemach i dylematach, które przystało im nie-
jednokrotnie roztrząsać. W ich opowieściach i odpowiedziach 
na liczne pytania ze strony słuchaczy, jawił się autentyzm za-
istniałych sytuacji, nie brakowało też barwnych przykładów, 
a nawet anegdot związanych z ich drogami do agrosukcesu. 
Temperaturę i poziom dyskusji wydatnie podniósł poseł do 
Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski, który naj-
pierw kilkakrotnie ustosunkowywał się do zaprezentowanych 
doświadczeń praktyków i który na koniec  przybliżył realizo-
waną Wspólną Politykę Rolną, a także próbował odpowiedzieć 
na węzłowe pytanie, co czeka polskie rolnictwo w nowej per-
spektywie finansowej po 2000 r.

Drugie spotkanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych, któ-
re poprowadził Marek Kupis, miało charakter wybitnie 
warsztatowy i poświęcone zostało autoprezentacji. Jego 

uczestnicy, a byli nimi głównie właściciele gospodarstw agro-
turystycznych, agroprzedsiębiorcy, samorządowcy oraz przed-
stawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, w tym redaktorzy 

naczelni periodycznych wydawnictw, mogli wysłuchać ciekawe-
go wykładu poświęconego znaczeniu skutecznej i przejrzystej 
komunikacji interpersonalnej w dzisiejszych czasach. Dużo było 
w nim mowy o autoprezentacji. Padały na dowód liczne – „do-
bre” i „złe” przykłady – z przestrzeni publicznej, a także została 
omówiona szczegółowo tzw. autoprezentacja zbiorowa. W dru-
giej części spotkania Marek Kupis w sposób szczegółowy odpo-
wiadał  na pytania zadawane przez słuchaczy, dotykające wagi 
problemów poruszonych w wykładzie.  Fot. Arkadiusz Chorąży

WAGA AUtOPREZENtACjI
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Gośćmi Wydziału Nauk o Żywności 
byli przedstawiciele firmy „Podla-
ska Chata” w Sokołach (woj. podla-

skie): współwłaściciel Andrzej Józefczuk 
i technolog Bożena Żuk oraz Renata 
Szeretucha z Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem. 
Moderatorem dyskusji była Elżbieta 
Wojciechowska-Lipka, sekretarz Rady 
Stowarzyszenia AgroBiznesKlub.

Spotkanie zaczęło się od prezentacji 
slajdowej, podczas której Andrzej Józef-
czuk przedstawił  historię swojej firmy, 
którą – jako były handlowiec – postano-
wił wraz z bratem założyć przed niespeł-

na trzema laty. Od pierwszych dni firma 
była rozwijana zgodnie z przemyślaną 
strategią. Zaczynali od  kramików na tar-
gowiskach w wybranych miastach Pod-
lasia, później przyszedł czas na sklepy 
z  drewna, w których były dostępne tyl-
ko smaczne i zdrowe wyroby wędliniar-
skie z „Podlaskiej Chaty”, wytwarzane 
w oparciu o stare receptury i o surowiec 
pochodzący z małych hodowli. O tym, 
jakie rygory obowiązują przy ich powsta-
waniu w podlaskiej wędzarni, studentom 
i pracownikom naukowym WNoŻ z dzie-
kanem prof. Mirosławem Słowińskim na 
czele szczegółowiej mówiła technolog 

Bożena Żuk, podkreślając, że w „Pod-
laskiej Chacie” nie stosuje się żadnych 
chemicznych dodatków. Z kolei wete-
rynarz Renata Szeretucha przybliżyła 
zasady swojej współpracy z „Podlaską 
Chatą” od pierwszego dnia jej istnienia, 
które można by nazwać „aktywnym po-
mocnym uczestnictwem w spełnianiu 
wymogów bezpieczeństwa żywności ”, 
a nie – jak to często bywa – metodą wy-
łącznie rygorów i nakazów. W trakcie 
ożywionej dyskusji, jej uczestnicy mogli 
też do woli pokosztować smakowitości 
rodem z „Podlaskiej Chaty”.

Fot. Wiesław Sumiński

Po raz pierwszy w progi Wydziału Nauk 
o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 
zawitali wybitni praktycy z obszaru 

przetwórstwa żywności. Były nimi: przed-
stawicielki firmy SemCo w Śmiłowie (woj. 
wielkopolskie): współwłaścicielka Krysty-
na Just, specjalistka ds. systemów jakości 
Sylwia Marszałkiewicz i specjalistka ds. 
zakupów oraz sprzedaży Sławomira Szul-
czewska, a także Wojciech Pysiak, wła-
ściciel gospodarstwa rolnego, specjalizu-
jącego w produkcji trzody chlewnej oraz 
przydomowej masarni w Zdziechowie 
(woj. mazowieckie). Moderatorem dysku-
sji był Andrzej Maria Paliński.  

Ci studenci i pracownicy naukowi 
WNoŻCiK, którzy przyszli, aby stanąć 

„oko w oko” z wytwórcami zdrowej 
i smacznej żywności rodem, nie kryli za-
dowolenia. Nie tylko bowiem wysłuchali 
bardzo interesujących wystąpień gości,  
ale mogli czynnie uczestniczyć  np. przy 
określaniu rodzajów i smaków szero-
kiej gamy olejów tłoczonych na zimno 
rodem z firmy SemCo, takich jak: olej 
rydzowy, wielkopolski olej rydzowy, olej 
lniany złocisty, olej lniany wielkopol-
ski, olej budwigowy, olej z pestek dyni, 
olej rzepakowy, olej z nasion wiesiołka, 
olej ostropestowy, olej konopny czy olej 
z czarnuszki. Było dużo przy emocji i sa-
tysfakcji z faktu prawidłowego rozpo-
znania danego oleju. Pod adresem gości 
padało dużo pytań typu: jakie wymogi 

należy spełnić, by móc produkować oleje 
na zimno oraz wędliny metodą tradycyj-
ną, jak długo bez użycia konserwantów 
daje się przechowywać tak wytwarza-
na żywność, no i gdzie można ją nabyć. 
A potem odbyła się wspólna degustacja. 
Wszystkim obecnym smakowały, zarów-
no ekologiczne oleje z SemCo namaczane 
chlebem, jak i pachnące wędliny z przy-
domowej masarni Wojciecha Pysiaka. 
Dziekan WNoŻCiK prof. Krystyna Gut-
kowska, dziękując gościom za praktyczną 
lekcję na temat żywności, zapowiedziała, 
że w przyszłym roku chętnie podejmie ko-
lejnych praktyków – specjalistów od żyw-
ności.

Fot. Wiesław Sumiński
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Na Wydziale Ogrodnictwa,  
Biotechnologii i Architek-
tury Krajobrazu ze studen-

tami i pracownikami naukowymi 
spotkali się: Sylwia i Zdzisław 
Wawrzyńczyk, właściciele Go-
spodarstwa Specjalistycznego – Uprawa 
Warzyw Gruntowych w Nowym Miastecz-
ku (woj. lubuskie). Moderatorem dysku-
sji był dr Janusz Gołos, przewodniczący 
Rady Stowarzyszenia AgroBiznesKlub.

Sylwia i Zdzisław Wawrzyńczyk, Mi-
strzowie Krajowi AgroLigi 2015 i lau-
reaci konkursów: Wzorowy Ogrodnik 
2016 i  Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 

RZODKIEWKOWy INtERES 
2016 – na spotkanie ze studen-
tami i kadrą naukową WOBiAK 
przybyli z fi lmem prezentują-
cym prowadzony przez nich 
od 15 lat na wysokim poziomie 
biznes rzodkiewkowy, a także 

z pięknymi albumami dokumentujący-
mi ich sukcesy. Gospodarują oni na 150 
ha ziemi wysokiej klasy, co pozwala na 
uzyskiwanie dobrych plonów i wysoką 
jakość produktu. Odpowiadając na pyta-
nia, wyznali, że szczególny nacisk kładą 
na wdrażanie nowoczesnych technologii. 
W 2015 r. wprowadzili nowatorski system 
satelitarny do prowadzenia równoległe-

Głównymi bohaterami spotkania 
na Wydziale Inżynierii Produkcji 
byli: Tadeusz i Robert Szepietow-

scy, ojciec i syn, współwłaściciele fi r-
my Gama w Wysokiem Mazowieckiem 
(woj. podlaskie). Przybył także Wojciech 
Bury, właściciel fi rmy „BURY” Maszyny 
Rolnicze w Woźniakowie (woj. łódzkie). 
Moderatorem dyskusji był prof. Tadeusz 
Pawłowski, dyrektor Przemysłowego In-
stytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu.

Spotkanie zaczęło się od pokazania 
krótkiego fi lmu przedstawiającego hi-
storię i dzień dzisiejszy fi rmy Gama, któ-

ra zaczynała w 1991 r. od napraw urzą-
dzeń chłodniczych w gospodarstwach 
domowych, by w 2004 r. przestawić się 
na świadczenie usług dla rolnictwa w za-
kresie wyposażania obór i kompleksowej 
obsłudze gospodarstw rolnych specjali-
zujących się w produkcji mleka. Obecnie 
rozwój Gama Group, zatrudniającej ok. 
75 pracowników, postępuje w kierunku 
wprowadzenia na rynek nowoczesnych, 
zautomatyzowanych technik udoju, ma-
jących na celu zwiększenie wydajności 
i produkcyjności zwierząt hodowlanych. 
Współpraca z zachodnimi fi rmami, po-

zwala fi rmie na bieżąco reagować na po-
trzeby rynku i zaspokajać wciąż rosną-
ce wymagania. W ofercie produkcyjnej 
Gama Group pod marką EUROMILK 
znajdują się także: wozy paszowe Rino, 
roboty paszowe Feedex, owijarki samo-
załadowcze Scorpio i rozrzutniki oborni-
ka oraz – od niedawna pod marką Nor-
hes – silosy zbożowe i paszowe. Potem 
goście odpowiadali na szczegółowe pyta-
nia z Sali i przedstawiali plany rozwojo-
we fi rmy, w przypadku Gamy będzie to 
postawiona jeszcze w 2017 r. nowa hala 
produkcyjna.
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GAMA – FIRMA RODZINNA Z DOROBKIEM I PERSPEKtyWAMI

go siewu. Robią też wszystko, aby ich 
rzodkiewka była smaczna i zdrowa. Jak 
podkreślali, na jej wysoką jakość dodat-
kowo wpływają posiadane przez nich 
deszczownie, linie do mycia oraz chłod-
ne, a  także fakt, że uprawy rzodkiewki 
mogli podglądać i uczyć się w innych 
krajach, m.in. w: Belgii, Holandii, Niem-
czech, a także w dalekiej Kalifornii. Duże 
wrażenie na audytorium zrobiła ich de-
klaracja, że są w  stanie wyprodukować 
dziennie od 150 do 250 tys. pęczków 
rzodkiewki, zaś w ciągu sezonu – ok 12 
mln, i że ich klientami, obok odbiorców 
krajowych, są takie kraje, jak: Niemcy, 
Czechy czy Węgry.

DROGI
do
AgroSukcesu
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Wyróżnieni statuetką Złoty Tulipan Rektor prof. Wiesław Bielawski, dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach prof. Wan-
da Olech-Piasecka, dziekan Wydziału o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji prof. Krystyna Gutkowska, dziekan Wydziału 
Nauk o Żywności prof. Mirosław Słowiński, dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii prof. Zdzisław Wyszyński, dziekan 
Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu prof. Wojciech Wakuliński, dziekan Wydziału Inży-
nierii Produkcji dr hab. inż. Tomasz Nurek, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. Jarosław Gołębiewski 
i prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych dr Nina Drejerska oraz dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Śro-
dowiska dr hab. inż. Eugeniusz Koda – pozują do wspólnego zdjęcia z szefem Gabinetu Politycznego Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi Mirosławą Jaroszewicz-Łojewską i przewodniczącym Komisji rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu 
Europejskiego dr. Czesławem Siekierskim.

Najmocniejszym akordem Noworocznej Gali Agrobiznesu na SGGW było podsumowanie VI Konfrontacji 
„Drogi do AgroSukcesu”, przeprowadzonych na 7 wydziałach tej zasłużonej uczelni rolniczej. Wszyscy, któ-
rzy przyczynili się do ich niezwykle udanego przebiegu, zostali uhonorowani  statuetkami Złoty Tulipan. W ich 

gronie znaleźli się: rektor SGGW, dziekani wydziałów, praktycy i prelegenci, którzy przybyli, żeby podzielić się swym 
praktycznym doświadczeniem z młodzieżą akademicką i kadrą naukową SGGW (ci, którzy byli po raz pierwszy 
otrzymali także Certyfikaty Wierzytelności Praktyk Biznesowych, sygnowane przez rektora SGGW prof. Wiesława 
Bielawskiego i rektora SGGW w l. 2008-2016 prof. Alojzego Szymańskiego) i moderatorzy poszczególnych spo-
tkań. Statuetki Złoty Tulipan przypadły także wszystkim sponsorom Gali.

Tadeusz Leśniewski Jarosław Górski Maciej Michalski

Janusz Kasztelewicz Krystyna Just, Sylwia Marszałkiewicz  
i Sławomira Szulczewska

Tadeusz i Robert Szepietowscy
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dr Czesław Siekierski

Alicja i Krzysztof Spychalscy

Marek Kupis

dr Janusz Gołos

Teresa Kośmicka

Wojciech Pysiak

prof. Tadeusz Pawłowski

Henryk Piekut

Katarzyna Pawlak

Andrzej Józefczuk, Bożena Żuk i Renata Szeretucha

Sylwia i Zdzisław Wawrzyńczyk

Elżbieta Wojciechowska-Lipka

Do wspólnej fotografii pozują przed-
stawiciele sponsorów Noworocznej 
Gali Agrobiznesu na SGGW, uho-
norowani także Statuetkami Złoty 
Tulipan – ŚSM Jana w Środzie Wlkp., 
gospodarstwo rolne Kruzińskich 
w Okoninie, Ubojnia Drobiu „Piór-
kowscy” w Woli Cyrusowej, Podla-
ska Chata w Sokołach, Parkur w 
Mochnaczce Wyżnej, Grupa Mokate, 
Spółka Roja w Regnowie, Victoria 
Cymes w Wałczu, Koło Łowieckie 
Brzezina, Stowarzyszenie Polska 
Wódka, Browar Jabłonowo, Trans-
Rol – Kruszewo-Wypychy oraz Duet 
w Emilianowie.

Fot. Arkadiusz Chorąży, Elżbieta Wawreniuk
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Ryszard Kruziński

Leszek Siatka

Ryszard Kruziński
Współwłaściciel Gospodarstwa Rolnego w Okoninie 

Współtwórca i Prezes Firm – Progres i Pomot w Chojnie 
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Jak człowiek chce do czegoś dojść w rolnictwie, to musi dużo 
pracować. Głową, rękoma, silami całej rodziny. Przy tym – nie 
można ograniczać się wyłącznie do swojego gospodarstwa. 

Trzeba próbować wychodzić poza opłotki, zrzeszać się z innymi 
w grupy producenckie, bo w grupie w  czasach rynkowych jest 
siła. Kto tego sobie dziś w porę nie uświadomi, to będzie mieć pod 
górkę. A ja chcę mieć z górki, no i ciągle iść do przodu. Na 
własne uszy słyszałem, jak moja żona Ewa, która jest 
dla mnie ogromnym wsparciem, wyznała jednemu z 
dziennikarzy, że jestem prawdziwą głową gospo-
darstwa i że mam wizję, energię i pomysły na jego 
rozwój. I że staram się być o krok przed innymi: 
w myśleniu, układaniu planów i ich skutecznym 
wcielaniu w życie.

O takich, jak ja, mówi się, że nie zadawalają się tym, co już osią-
gnęli i nie zwykli spoczywać na laurach. Tak naprawdę, to 
moja przygoda z biznesem zaczęła się na dobre w 1988 r., kie-

dy to z dwoma wspólnikami, powołaliśmy do życia fi rmę Progres, 
która z biegiem czasu zaczęła eksportować na potęgę różne towary 
do Niemiec. W 2000 r. postanowiliśmy wejść do przedsiębiorstwa 
Pomot Chojna, które specjalizowało się w produkcji stosunkowo 
niewielkich wozów asenizacyjnych oraz świadczyło usługi 
naprawcze na rzecz rolnictwa. Objęliśmy w tej fi rmie 86 
proc. udziałów, pozostałe udziały po dziś dzień pozo-
stają w rękach załogi i emerytowanych pracowników. 
To już było dla nas bardzo duże wyzwanie, któremu, 
mogę to dziś powiedzieć z całą odpowiedzialnością, 
podołaliśmy dobrze.

górkę. A ja chcę mieć z górki, no i ciągle iść do przodu. Na 
własne uszy słyszałem, jak moja żona Ewa, która jest 
dla mnie ogromnym wsparciem, wyznała jednemu z 
dziennikarzy, że jestem prawdziwą głową gospo-
darstwa i że mam wizję, energię i pomysły na jego 

6

Pomot Chojna, które specjalizowało się w produkcji stosunkowo 
niewielkich wozów asenizacyjnych oraz świadczyło usługi 
naprawcze na rzecz rolnictwa. Objęliśmy w tej fi rmie 86 
proc. udziałów, pozostałe udziały po dziś dzień pozo-
stają w rękach załogi i emerytowanych pracowników. 

6

Nagrody laureatom konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2016 wręczali: Mirosława Jaroszewicz-Łojewska z MRiRW, europoseł Czesław Siekierski i Aleksandra Bujak 
z Banku Pekao SA, honorowym szpalerem dowodził ułan Sebastian Andrzejczyk z Grupy Rekonstrukcji Historycznej 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z Sochaczewa
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2 lutego przed uroczystościami pogrzebowymi w Konecku, 
w siedzibie firmy BIN w Aleksandrowie Kujawskim zebrali się 
ci, którzy na różnych etapach rozwoju BIN mogli zetknąć się 
ze śp. Zygmuntem Krzemińskim, by przypomnieć Go jako za-
łożyciela i współtwórcę potęgi BIN, konstruktora silosów zbo-
żowych BIN i jako Człowieka znanego ze swojej skromności, 
prawości i życzliwości.
A wszystko zaczęło się w 1980 r., kiedy to elektronik, absolwent 
Politechniki Warszawskiej Zygmunt Krzemiński jako hodow-
ca trzody chlewnej w Jeziornie na Kujawach postanowił roz-
wiązać problem przechowywania ziarna w swoim gospodar-
stwie, konstruując i budując własnym sumptem prototypowe 
silosy płaskodenne z blachy ocynkowanej. Postawione przy 
tuczarni świń dwa niewielkie silosy z perforowaną podłogą 
(stoją do dziś) okazały się przysłowiowym strzałem w dzie-
siątkę i spotkały się z żywym zainteresowaniem okolicznych 
rolników. Dopiero jednak po 10 latach użytkowania silosów 
w swoim gospodarstwie, inż. Zygmunt Krzemiński zdecydo-
wał się, po uprzednim zarejestrowaniu w  Urzędzie Gminy 
w Konecku Zakładu Mechanizacji i Automatyzacji Rolnictwa 
BIN, na ich masową produkcję. 
Takie były początki firmy, która w ciągu ponad ćwierćwiecza 
swej działalności zdołała dzięki 
produkcji prostych w konstruk-
cji i montażu silosów oraz ich 
skutecznym upowszechnieniu, 
przyczyniła się nie tylko do 
radykalnych zmian w  prze-
chowywaniu ziarna zbóż w go-
spodarstwach chłopskich, ale 

Człowiek, który odmienił polską wieś

30 stycznia 2017 r. zmarł Zygmunt Krzemiński, założyciel i twórca firmy BIN, 
która całkowicie zrewolucjonizowała system przechowalnictwa zbóż  

w polskim rolnictwie i zmieniła krajobraz polskiej wsi. 

także uczyniła rolników pełnoprawnymi uczestnikami obrotu 
zbożem. 
Stało się to możliwe dzięki temu, że Zygmunt Krzemiński po-
trafił dobrać sobie właściwych współpracowników w osobach: 
wielce doświadczonego handlowca Stanisława Włosińskiego, 
tryskającego energią i niezwykle skutecznego marketingowca 
Stanisław Kaszubskiego oraz mocno zaangażowanych w roz-
wój firmy rodzonych braci – Jana Krzemińskiego i Pawła Krze-
mińskiego. Przed dwoma laty podczas uroczystości z  okazji 
25-lecia BIN obecny prezes Jan Krzemiński, przybliżając hi-
storię firmy, powiedział. – Mój najstarszy brat Zygmunt, mózg 
całego przedsięwzięcia, umiał zgromadzić ludzi, którzy nie 
pytali za ile, tylko rozwiązywali problemy. Wynik 5,5 mln ton 
ziarna w silosach BIN, to nie tylko zasługa ludzi, którzy te si-
losy zbudowali, ale również ich odbiorców – użytkowników 
silosów. To rolnicy zawierzyli nam przed laty, a my jako BIN 
chcieliśmy im to zaufanie spłacić silosami.
Dzisiaj jeżdżąc po Polsce, co i rusz spotyka się w obejściach 
chłopskich różnej wielkości silosy BIN. Przez niespełna 27 lat 
działalności firmy BIN, bramy zakładu opuściło ponad 60 tys. 
silosów o łącznej pojemności 6 mln ton zbóż. W epoce BIN 
doszło do do tego, że żaden rolnik w kraju nie stawia już sto-

dół, bo cały problem przecho-
walnictwa zbóż i ich właściwej 
konserwacji rozwiązują silosy 
rodem z aleksandrowskiej fa-
bryki – wiekopomne dzieło ich 
pomysłodawcy i konstruktora 
Zygmunta Krzemińskiego. 

Wyrazy serdecznego współczucia 
Najbliższym śp. Zygmunta Krzemińskiego: 

żonie Marcie, córce Paulinie i synowi Marcinowi
oraz rodzeństwu: Wandzie, Janowi i Pawłowi.

składają Redakcja AGRO i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub 

Konkurs „Kwatery na Medal 2016”

LISTA NAGRODZONYCH
Dziękujemy wszystkim, którzy drogą 
mailową w redakcyjnym plebiscycie 
oddali swe głosy 
na poszczególne gospodarstwa 
uczestniczące w konkursie 
„Kwatery na Medal 2016”.
Nagrody w postaci książek poradniczych, 
ufundowanych przez redakcję AGRO,
otrzymują:
Ryszard Guz – Bysławek 
Lucyna Regula-Kułakowska – Bednarze 
Małgorzata Chmielewska – Litwinki
Ewa Czarnecka-Doniec – Wieliczka
Andrzej Krakowiak – Puławy
Zofia Szypowska – Myślibórz
Lucyna Kriger – Somonino
Agata Kulbacka – Topiłówka
Wit Derkowski – Kraków

Gratulujemy! 
Nagrody wysyłamy pocztą.

n  Delikatesy internetowe www.polskikoszyk.pl – na konferencję poświęco-
ną raportowi nt. patriotyzmu zakupowego Polaków

n   Instytut Polityczny im. Macieja Rataja – na seminarium pt. „Uwarun-
kowania polityki energetycznej Unii i odniesienie do Polski” z udzia-
łem prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań  
Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego

n  Brytyjsko-Polska Izba Handlowa oraz Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Mazowieckiego – na seminarium „Eksportuj Żywność do Wielkiej 
Brytanii” 

n  Firma Trans-Rol – do udziału w konferencji poświęconej sytuacji 
i wyzwaniom w rolnictwie w Krzyżewie 

n  Stowarzyszenie Eksporterów Polskich – do udziału w V Kongresie 
Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie

n  Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych – na Mazurskie
AGRO SHOW w Ostródzie

n  Redakcja „Przeglądu Technicznego” – na Galę „Złoty Inżynier 2016”
n  Redakcja magazynu „Rynek Spożywczy” – do udziału w wydarzeniu 

biznesowo-kulinarnym Food Show 2017 w Katowicach 
n  Organizatorzy – na Targi WorldFood Warsaw w Warszawie

Dziękujemy

AgroZAPROSZENIA
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Skuteczna ochrona zbóż
Nową propozycją  w zakresie ochrony 

zbóż ozimych jest Fusaro  Xpro, który 
bazuje na dwóch najnowszych fungicy-
dach z grupy karboksyamidów i strobi-
luryn. Jego użycie, jak zaznaczył Dariusz 
Szymański, wskazane jest w szczególno-
ści w uproszczonych systemach uprawy, 
narażonych na wysokie zagrożenie fuza-
riozami i chorobami podstawy źdźbła. 
Fusaro Xpro, stosowany w pełnych daw-
kach, chroni uprawy przez cały okres 
wegetacji przed wszystkimi groźnymi 
chorobami, nadaje się  do zwalczania 
brunatnej plamistości liści. 

W  pierwszym zabiegu T1 za ochronę 
podstawy źdźbła i liści odpowiada Delaro 

325 EC   w dawce 1,0 l/
ha. Ten nowy fungicyd 
strobilurynowy składa 
się ze 175g protioko-
nazolu i 150g trifloksy-
stroniny. – W naszych 
doświadczeniach po-
lowych w  Sławkowie 
k. Torunia – podkreślił 
Dariusz Kwiatkowski. 
– zastosowanie kon-
ceptu Fusaro Xpro 

pokazało w  ubiegłym roku, że rośliny 
znacznie lepiej znosiły stres suszowy. To 
przekładało się  na ich kondycję, przy-
rost biomasy i plonowanie.

Do  drugiego zabiegu stosuje się ko-
lejną   nowość Variano 
Xpro 190 EC w dawce 
1,5 l/ha. Jest to naj-
nowsze połączenie 
karboksamidu i stro-
biluryny, zawierające 
trzy substancje czyn-
ne: biksafen 40 g/l, pro-
tiokonazol 100g/l i flu-
oksastrobinę 50 g/l, 
co czyni go  niezwykle 
skutecznym w zwal-

czaniu szerokiego spektrum chorób liści 
i kłosa.

Fusaro Xpro charakteryzuje się wyso-
ką elastycznością dawkowania, dlatego 
jest przydatny przy  tworzeniu progra-
mów trzyzabiegowych. Bayer w progra-
mie trzyzabiegowym poleca do  pierw-
szego zabiegu w terminie strzelania 
w źdźbło Input 460 EC w dawce 0,75 l/ha, 
następnie do ochrony liścia podflagowe-
go i flagowego Delaro w dawce 0,8 l/ha 
i w trzecim zabiegu chroniącym kłos i li-
ście Variano Xpro w dawce 1,2 l/ha. Ten 
nowy zestaw w połączeniu z efektywnym 
wsparciem procesów fizjologicznych 
na  każdym etapie, przyczynia się do 
osiągania wysokich jakościowo plonów.

Ziemniak w pełni chroniony
Monceren Pro 258 FS to specjalistycz-

na zaprawa grzybobójcza o działaniu 
kontaktowym i układowym (systemicz-

nym), która ochroni 
ziemniaki przed par-
chem srebrzystym 
i  rizoktoniozą, a także 
ogranicza grzyby z ro-
dzaju Fusarium i Pho-
ma. Preparat jest no-
wością w sezonie 2017 
r. – działa komplekso-
wo dzięki połączeniu 
dwóch substancji pen-

cykuronu i priotikonazolu  w formę płyn-
nego koncentratu FS. Zaprawa polecana 
jest do mokrego zaprawiania bulw sa-
dzeniaków ziemniaka przed lub w trak-
cie sadzenia, ze szczególnym wskaza-
niem na ograniczanie porażenia bulw 
parchem srebrzystym, który zaczyna 
się rozwijać w glebie, po wysadzeniu za-
infekowanych sadzeniaków. Oprysk sa-
dzeniaków, na krótko przed lub w trak-
cie sadzenia, pozwala na pełną ochronę 
przyszłych plonów. Środek ten, to ponad 
90% skuteczność w  zwalczaniu rizok-
toniozy ziemniaka, dzięki niszczeniu 
przetrwalników (skleroty) i grzybni.   
Dodatkowo wykazuje działanie hamują-
ce rozwój grzybów z rodzaju Fusarium 
i  Phoma, odpowiedzialnych za choroby 
przechowalnicze ziemniaka.

Zdaniem Bronisława Kwiatkowskiego 
bardzo dobre efekty uzyskuje się przy za-
stosowaniu stołu rolkowego. – Skutecz-
ność zaprawiania sadzeniaków wynosi 
68,2% przy dawce środka 60 ml/dt, a przy 
dawce 80 ml/dt skuteczność już wzrasta 
do 75,7 ml/dt. Zaprawione ziemniaki 
są  wolne od parcha srebrzystego i ry-
zoktoniozy, dają lepsze wschody i obsa-
dę. A w przypadku uprawy ziemniaków 
konsumpcyjnych – bulwy mają  lepszy 
wygląd skórki ziemniaka i turgor. 

Zaprawianie sadzeniaków na „mokro” 
stało się podstawowym zabiegiem pro-
fesjonalnej i intensywnej produkcji. Bez-
pieczeństwo i prawidłowa technika tego 
zabiegu  jest  jednak możliwa wyłącznie 
wówczas, gdy plantatorzy stosują   pro-
fesjonalne zaprawiarki   i urządzenia do 
tego celu przeznaczone. Bayer od wielu 
lat oferuje szeroką pomoc w tym zakre-
sie, umożliwiając korzystanie z takich 
urządzeń.

Uprawy ogrodnicze zabezpieczone
Firma Bayer uzyskała nowe zezwolenie 

(MRiRW nr R-535/2016) rozszerzające 
zakres stosowania   produktu biologicz-
nego Serenade ASO. Jak przedstawił 

dr Mirosław Korzeniowski, to mikrobio-
logiczny grzybobójczy i bakteriobójczy 
środek o działaniu kontaktowym, który 
występuje w postaci stężonej zawie-

siny do rozcieńczania 
wodą (SC). Zawiera  on 
szczep QST 713 bakterii 
Bacillus subtilis. Dzię-
ki Serenade ASO mogą 
być chronione różne 
uprawy ogrodnicze, 
m.in.: drzewa owocowe, 
rośliny jagodowe oraz 
warzywa. Bacillus subti-
lis QST 713 jest bakterią 
występującą natural-

nie w  przyrodzie, wykazującą działanie 
grzybobójcze oraz fungistatyczne i bak-
teriostatyczne. W wyniku kontaktu z pa-
togenem na powierzchni roślin, bakteria 
ta wytwarza substancje, które zakłócają 
funkcjonowanie błon komórkowych pa-
togenów (konkuruje ona bowiem z pato-
genami o przestrzeń życiową i składniki 
odżywcze). Dlatego więc preparat ją za-
wierający jest więc bardzo skutecznym 
środkiem w zwalczaniu, m.in.: szarej 
pleśni,  alternariozy, mączniaka prawdzi-
wego, brunatnej zgnilizny drzew pestko-
wych, zgnilizny twardzikowej, fuzariozy, 
ryzoktoniozy oraz chorób bakteryjnych 
na  różnych gatunkach upraw ogrod-
niczych. Serenade ASO spełnia także 
wymogi rolnictwa ekologicznego, jest 
środkiem bezpiecznym dla konsumenta 
i środowiska. 

Drugim nowym preparatem jest Emul-
par’ 940 EC. To środek pochodzenia 
naturalnego na bazie oleju rydzowego 

z lnianki (Camelina sa-
tiva) oraz emulgato-
rów do mechanicznego 
zwalczania szkodników. 
Działa, m.in. na: mszyce, 
przędziorki, miodówki 
i mączliki. Spektrum 
zastosowania produk-
tu jest bardzo szerokie: 
roztacza się bowiem 
na wszystkie gatun-

ki owoców, warzyw i  roślin ozdobnych. 
Emulpar’ 940 EC nie powoduje fitotok-
syczności na roślinach, może być stoso-
wany wczesną wiosną lub po kwitnieniu 
pojedynczo lub z innymi produktami. 
Jego zaletą jest też brak  okresu karencji 
i pozostałości w plonach. Produkt ten,   
zgodnie z interpretacją Ministerstwa 
Rolnictwa, nie jest formalnie środkiem 
ochrony roślin, lecz produktem o działa-
niu mechanicznym.

Nowości Bayer na 2017 rok
17 stycznia 2017 r. Spółka Bayer CropScience przedstawiła na konferencji prasowej tegoroczne 
nowości w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych i warzywniczych.
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S
połeczeństwo polskie szybko się 
starzeje. W związku z tym istnie-
je coraz większa potrzeba zajęcia 
się osobami starszymi, których 
liczba wciąż rośnie. Osoby te 

szukają miejsc pobytu całodobowego: 
długoterminowego (miesiąc, rok), krót-
koterminowego (tydzień, miesiąc) albo 
dziennego stałego. Potrzebują nie tylko 
miejsca, w którym będą czuły się dobrze 
i bezpiecznie, ale również zapewnienia im 
różnych form spędzania wolnego czasu 
w dobrych warunkach. Właśnie gospodar-
stwa opiekuńcze są szansą dla właścicieli 
gospodarstw agroturystycznych czy osób 
przedsiębiorczych wrażliwych na potrze-
by drugiego człowieka.

To opłaca się wszystkim 
Właściciele gospodarstw agroturystycz-

nych, jeśli przygotują specjalne oferty 
skierowane do seniorów, osób niepełno-
sprawnych lub cierpiących na różne cho-
roby (Alzheimera, autyzm) - mogą uzy-
skać dodatkowe źródło dochodu. Jedną 
z możliwości jest zaoferowanie podopiecz-
nym nowej formy rehabilitacji i integracji, 
poprzez ich udział w  wykonywaniu pro-
stych czynności gospodarskich: opieki 
nad zwierzętami, prostych prac ogrodni-
czych czy rozwijania kontaktów z osoba-
mi takimi jak one.

Na terenie działania Oddziału Poświęt-
ne MODR są rolnicy bardzo zaintereso-

wani tego rodzaju innowacyjnością, planu-
jący utworzyć gospodarstwa opiekuńcze. 
Postanowiłam odwiedzić dwa gospodar-
stwa agroturystyczne, aby dowiedzieć się 
więcej na ten temat. 

Przykład pierwszy 
Gospodarstwo Anny Dubrawskiej-Woj-

ciechowskiej i  Piotra Wojciechowskiego 
położone jest w malowniczej okolicy, w bli-
skim sąsiedztwie lasów, nieopodal rzeki 
Wkry, na terenie gminy Strzegowo. W swo-
im obejściu właścicielka ma wydzielone 
miejsce do wypoczynku, przydomowy 
ogródek i starodawną piwniczkę do prze-
chowywania przetworów. Pani Ania ma 
duże doświadczenie w  opiekowaniu się 
osobami starszymi, ponieważ od kilku lat 
wykonuje tę pracę w Niemczech. Wie, jak 
duże zapotrzebowanie jest na tego typu 
usługę za naszą zachodnią granicą i  dla-
tego jest zainteresowana uruchomieniem 
tej działalności we własnym gospodar-
stwie. Jej zdaniem w działalności opiekuń-
czej najważniejsza jest osobowość rolni-
ka (przyjmującego osoby wymagające 
opieki), jego cierpliwość, wyrozumiałość, 
życzliwe podejście do ludzi i  wrażliwość 
na potrzeby podopiecznych. Zawsze musi 
to być osoba odpowiedzialna i świadoma 
wagi pokładanych w niej nadziei, sumien-
nie i rzetelnie wykonująca obowiązki, któ-
ra ma dla podopiecznego miły i serdeczny 
uśmiech oraz ciepłe słowo niezależnie od 
okoliczności.

Pani Ania widzi ogromną szansę dla 
siebie na krajowym rynku usług opiekuń-
czych. Wszystkie zarobione pieniądze prze-
znacza na modernizację i adaptację domu 
oraz obejścia pod nowe potrzeby. Jej ma-
rzeniem jest wrócić na stałe do kraju i tu 
prowadzić gospodarstwo opiekuńcze.

Przykład drugi 
Taką działalnością zainteresowani są 

również właściciele gospodarstwa agro-
turystycznego „Lasockowo – Dębiny” 
- Danuta i  Stanisław Lasoccy z  gminy 
Nowe Miasto. Gospodarstwo leży wśród 
dużych kompleksów leśnych, co zachęca 
do długich spacerów, wycieczek rowero-
wych i  grzybobrania. Nieopodal znajduje 
się staw rybny, plaża i kąpielisko. Obiekt 
już jest przystosowany dla osób niepełno-
sprawnych (specjalny podjazd do domu). 
Ponadto gospodyni zapewnia całodzienne 
wyżywienie. 

Rozszerzenie oferty o działalność opie-
kuńczą, byłoby dla gospodarzy szansą na 
pozyskanie nowych klientów. Potencjal-
nym podopiecznym zapewnione są tu do-
bre warunki bytowe, a gospodarzy cechują 
cierpliwość, zrozumienie i sympatia. Wła-
ścicielka chętnie wzięłaby udział w szko-
leniu lub wykładach dotyczących funkcjo-
nowania gospodarstw opiekuńczych. 

***
Właściciele gospodarstw rolnych, w tym 

agroturystycznych, mogą poszerzyć swoją 
ofertę o  działania opiekuńcze, pozyskać 
nowych klientów i  poprawić swoją kon-
dycję finansową. To obiecujący kierunek 
dodatkowej działalności pozarolniczej, 
który wymaga jednak wielu komplekso-
wych działań – życzliwego podejścia ca-
łego środowiska do tych problemów oraz 
dobrej współpracy między różnymi resor-
tami i sektorami administracji publicznej 
w  zakresie ochrony zdrowia, spraw spo-
łecznych i  rolnictwa. Idea gospodarstw 
opiekuńczych może być wielką szansą dla 
rozwoju obszarów wiejskich. 

Paulina Wasiak
„Wieś Mazowiecka”
    MODR Warszawa

Innowacyjność w agroturystyce  
– gospodarstwa opiekuńcze
Przyszłość polskiej wsi związana jest z koniecznością znalezienia nowych form rozwoju dla 
różnych grup mieszkańców. Interesująca możliwość daje nowa inicjatywa – działalność go-
spodarstw opiekuńczych. Póki co jest to jeszcze temat w Polsce bardzo mało znany. 
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Gospodarstwo agroturystyczne  
„Lasockowo-Dębiny”

Fot. Katarzyna Rólka



Z
godnie z założeniami Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na l. 2014-2020 benefi -
cjenci działań Modernizacja 
gospodarstw rolnych, Premia 

dla młodych rolników, Restrukturyzacja 
małych gospodarstw będą zobowiązani 
do prowadzenia ewidencji przychodów 
i rozchodów w gospodarstwie.

Sposób prowadzenia ewidencji przy-
chodów i rozchodów w gospodarstwie, jej 
wzór (karta ewidencji) oraz objaśnienia 
do prowadzenia zapisów znajdują się w za-
łączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 lipca 2015 r. 
W sytuacji gdy benefi cjent jest zobowią-
zany do prowadzenia księgi przychodów 
i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub 
ewidencji przychodów i rozchodów pro-
wadzonej na podstawie odrębnych prze-
pisów, nie musi prowadzić wymienionej 
w poprzednim zdaniu ewidencji przycho-
dów i rozchodów w gospodarstwie. Pro-
wadzenie ewidencji powinno odbywać się 
przez 5 lat od dnia przyznania pomocy 
(dla działań Premia dla młodego rolnika 
i Restrukturyzacja małych gospodarstw 
– od dnia wpłaty I raty).

Rolnicy prowadzący w swoich gospo-
darstwach rachunkowość w systemie 
Polski FADN, w celu spełnienia opisane-
go powyżej warunku, będą zobowiązani 
do przechowywania książek rachunko-
wych na stałe w miejscu zamieszkania 
albo siedzibie benefi cjenta przez 5 lat 
od dnia przyznania pomocy oraz prze-
chowywanie dowodów, na podstawie 
których dokonywane są wpisy w książ-

kach rachunkowych również przez 5 lat 
od dnia przyznania pomocy.

Niezależnie od formatu, w prowadzo-
nej ewidencji czy książkach rachun-
kowych powinny być uwzględnione 
wszystkie zdarzenia związane z reali-
zacją operacji oraz prowadzeniem go-
spodarstwa, czyli wprowadza się wy-
łącznie przychody i koszty działalności 
rolniczej. Podstawą wpisów są faktury, 
faktury VAT RR, rachunki, dokumenty 
celne, dowody opłat bankowych i pocz-
towych oraz inne dowody opłat i doko-
nanych płatności. Rejestracji „dokonuje 
się w języku polskim i w walucie polskiej 
w sposób staranny, czytelny i trwały, na 
podstawie prawidłowych i rzetelnych 
dowodów” (wg zał. nr 3).

Prowadzenie ewidencji umożliwi wy-
kazanie, czy przedstawione w planie 
rozwoju gospodarstwa rolnego założe-
nia prowadzące do uzyskania zakłada-
nych efektów, w tym wzrostu wielkości 
ekonomicznej są realizowane. Pozwoli 
na bieżąco ocenić efektywność ekono-
miczną działań i sprawdzić, czy zało-
żone cele, są osiągane i jakie są skutki 
realizacji operacji. W przypadku gdy rol-
nik nie spełni tego obowiązku, może być 
zmuszony do zwrotu części uzyskanej 
pomocy lub wysokość refundacji ponie-
sionych kosztów będzie obniżona. Wy-
sokość kary ustala się osobno dla każ-
dego działania.

      Wanda E. Rosińska
„Aktualności Rolnicze”
    ŚODR Modliszewice

Fot. M. Kowalczyk

AgroBiblioteczka ODR
W tej rubryce promujemy 
najciekawsze wydawnictwa 
tematyczne, nadesłane przez 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

„Poprawa konkurencyjności gospodarstw 
mlecznych – żywienie, dobrostan, profilaktyka 
chorób bydła”, praca zbiorowa pod red. Stani-
sława Patera, wydawca – K-PODR Minikowo

Kompetentna publika-
cja poświęcona m.in.: 

wykorzystaniu bydła 
montbeliarde w krzyżo-
waniu międzyrasowym, 
bioasekuracji w stadach 
bydła mlecznego, kluczo-
wym elementom żywie-

nia i technologii produkcji, praktycznej 
analizie terapii mastitis wywołanych 
przez Staphylococcus aureus i poradom 
z zakresu: jak uzyskać dobrą kiszonkę 
z kukurydzy oraz żywieniu mineralnemu 
krów o okresie zasuszania.

„Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy 
użytkowości świń”, autor – Cezary Solarczyk, 
wydawca – ŁODR Bratoszewice

Fachowy poradnik dla 
hodowców trzody 

chlewnej z najnowszymi 
zaleceniami, jak stosować 
bioasekurację, jak stero-
wać rozrodem loch, jak 
wykorzystywać insemina-
cję w technologii rozrodu 

i jak żywić poszczególne grupy świń.

 „Rolnictwo ekologiczne – pomoc finansowa 
objęta PROW na lata 2014-2020” ”,
autor – Aleksander Denisowski, wydawca 
– ZODR Barzkowice

Swoiste kompendium 
wiedzy dla tych, któ-

rzy chcą zajmować się 
prowadzeniem gospo-
darstw ekologicznych 
w obszarze produkcji 
roślinnej i zwierzęcej, 
poczynając od zgłosze-

nia o podjęciu działalności w zakresie 
rolnictwa ekologicznego, poprzez system 
kontroli i certyfi kacji, a na ubieganiu się 
o pomoc fi nansową w ramach działania 
„rolnictwo ekologiczne” i zasadach prze-
twórstwa ekologicznego kończąc. 

Okładki miesiąca

Za najbardziej nastro-
jowe strony tytułowe 

spośród czasopism ODR 
wydanych w styczniu 
2017 r. uznaliśmy okładki 
miesięczników: „Wiado-
mości Rolnicze” (wy-
dawca – PODR Szepie-
towo) i „Podkarpackie 
Wiadomości Rolnicze” 
(wydawca – PODR 
Boguchwała).

sława Patera, wydawca – K-PODR Minikowo

nia i technologii produkcji, praktycznej 

wydawca – ŁODR Bratoszewice

i jak żywić poszczególne grupy świń.

– ZODR Barzkowice

nia o podjęciu działalności w zakresie 

Uzasadnieniem prowadzenia uproszczonej rachunkowości rolnej przez beneficjentów 
PROW 2014-2020 jest konieczność oceny skutków dofinansowania operacji. Ocena jest 
podstawą wsparcia finansowego i ma wykazać podniesienie wielkości ekonomicznej 
gospodarstwa.

Rachunkowość obowiązkowa
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W
ielkość ekonomiczną na-
szego gospodarstwa rolne-
go można w szybki i prosty 
sposób oszacować z wyko-
rzystaniem „Kalkulatora 

SO”. Może on być pomocniczo wyko-
rzystany przez wnioskodawców, którzy 
wstępnie chcą określić wielkość eko-
nomiczną gospodarstwa na potrzeby 
poddziałań PROW 2014-2020: „Moder-
nizacja gospodarstw”, „Premia dla mło-
dych rolników”, „Pomoc na rozpoczęcie 
pozarolniczej działalności gospodarczej 
na obszarach wiejskich”, „Restruktury-
zacja małych gospodarstw”. „Kalkula-
tor SO” jest dostępny w internecie pod 
adresem: https://kalkulator-so.pl/

W celu obliczenia wielkości ekono-
micznej gospodarstwa należy:

• wybrać formę prawną gospodarstwa
• wybrać województwo, w którym po-

łożona jest większość użytków rolnych 
gospodarstwa

• zapoznać się z informacjami doty-
czącymi ,,Produkcji roślinnej” i „Pro-
dukcji zwierzęcej”

• podać dane o powierzchni poszcze-
gólnych upraw i stanie średniorocznym 
zwierząt w gospodarstwie z uwzględnie-
niem odpowiednich jednostek miary

Otrzymany wynik może mieć jedy-
nie charakter analityczny i poglądowy. 
Indywidualny, dokładny wynik WEG 
możemy uzyskać posługując się kalku-
latorem wielkości ekonomicznej (SO) 

na etapie ubiegania się o przyznanie po-
mocy w oparciu o dokumentację przy-
gotowaną przez ARiMR na podstawie 
rozporządzeń.

Wybrane wyliczenia „SO”, obejmujące 
pojedyncze kierunki produkcji w regio-
nie „Mazowsze i Podlasie”, obowiązują-
ce dla woj. lubelskiego:

• krowy mleczne – 1330,09 euro
• krowy mamki – 276,87 euro
• locha – 476,21 euro
• tucznik – 392,05 euro
• byczki 1-2 lat – 478,13 euro
• jałówki 1-2 lat – 188,07 euro
• żyto – 418,67 euro
• owies – 419,53 euro
• jęczmień jary – 570,10 euro
• mieszanka zbożowa – 457,39 euro
• pszenica ozima – 751,75 euro
• pszenżyto ozime – 574,58 euro
• rzepak – 840,53 euro
• tytoń – 3364,49 euro
     Równoważnik 10 tys. EUR SO wg 

„SO 2010” (kurs EUR = 4,02860 PLN):
• pszenica ozima – 13,30 ha
• żyto – 23,88 ha
• krowy mleczne – 7,52 szt.
• tuczniki – 25,51 szt.
Pomocą przy wyliczaniu SO służą do-

radcy LODR w Końskowoli oraz w po-
wiatach.

Maria Juszczuk
„Lubelskie Aktualności Rolnicze”

LODR Końskowola

Jak wyliczyć wielkość  
ekonomiczną gospodarstwa?

Wielkość ekonomiczna gospodarstw (WEG), według definicji, oznacza wartość standar-
dową rocznej produkcji wyrażonej w euro. Mówiąc prostszym językiem: każda uprawa 
czy zwierzę ma przyporządkowany określony dochód. Kiedy strukturę naszej produkcji 
przemnożymy przez standardowy dochód, otrzymamy wielkość ekonomiczną naszego 
gospodarstwa.

AgroKlasa ODR 2017

Wystartowała  
AgroKlasa ODR 2017

Wramach AgroKlasy ODR przed-
stawiamy sukcesywnie – z myślą 
o ogólnopolskim odbiorcy – naj-

ciekawsze artykuły, które ukazują się 
na łamach wydawnictw periodycznych 
ODR. Zamieszczamy też ważne, niekie-
dy kontrowersyjne, wypowiedzi z tychże 
biuletynów w AgroSzachownicy ODR 
oraz prezentacje nadsyłanych do naszej 
redakcji wydawnictw tematycznych 
w AgroBiblioteczce ODR. Publikujemy 
też najciekawszą – naszym zdaniem 
– okładkę wydawnictwa periodycznego 
ODR. Jest to z jednej strony – swoista 
promocja działalności informacyjno-pu-
blicystycznej poszczególnych ODR na 
niwie krajowej, z drugiej zaś – wzbogace-
nie treści merytorycznych miesięcznika 
AGRO.

Wzorem lat poprzednich – przez cały 
2017 r. będzie zamieszczana i uaktualnia-
na co miesiąc tabela AgroKlasy ODR. 
A oto zasady punktacji w rywalizacji 
AgroKlasa ODR 2017:
4 pkt. – przysługuje czasopismu ODR za 
przedrukowany artykuł
2 pkt. – otrzymuje czasopismo ODR za 
zamieszczenie w AGRO opracowania 
jego  artykułu bądź znacznego fragmen-
tu artykułu
po 1 pkt. – przypada dla czasopisma 
ODR za przytoczoną wypowiedź z jego 
łamów w AgroSzachownicy ODR, za 
każde wydawnictwo tematyczne zapre-
zentowane w AgroBiblioteczce ODR 
oraz za okładkę miesiąca (uwaga, będą 
wyróżniane co miesiąc dwie najciekaw-
sze okładki).

Tabela po I rundzie

n  „Aktualności Rolnicze” 
ŚODR Modliszewice – 5 pkt.

n  „Lubelskie Aktualności Rolnicze” 
LODR Końskowola – 5 pkt.

n  „Wiadomości Rolnicze” 
PODR Szepietowo – 5 pkt.

n  „Wieś Kujawsko-Pomorska” 
K-PODR Minikowo – 5 pkt.

n  „Wieś Mazowiecka” 
MODR Warszawa – 4 pkt.

n  „Kurier Rolniczy” 
OODR Łosiów – 2 pkt.

n  „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” 
PODR Boguchwała - 2 pkt.

n  „Rada” ŁODR Bratoszewice – 2 pkt.
n  „Bieżące Informacje” 

W-MODR Olsztyn – 1 pkt. 
n  „Pomorskie Wieści Rolnicze” 

PODR Lubań – 1 pkt. 
n  „Zachodniopomorski Magazyn 

Rolniczy” ZODR Barzkowice – 1 pkt.
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Mała wieś w gminie Sztabin – cisza i spokój. Z lasu nieśmiało wyglądają zwierzęta, z oddali słychać śpiew ptaków. Ale któż to przecha-
dza się pomiędzy domami? To Jagodowy Król z Panną Borówczanką – właściciele bajkowej wioski „Janewiczówka”.

Bajkowa turystyka

Szukamy miejsca na wypoczynek. 
Wybieramy Baśniowy Szlak. My, 
rodzice odpoczniemy wśród pięk-

nych krajobrazów, a dzieci pobawią się, 
poznają ciekawostki świata przyrody 
i historii w  jednej z siedmiu niepowta-
rzalnych „Baśniowych Wiosek”.

Baśniowy Szlak
Wyruszyłam więc i ja wraz z dziećmi 

w  tę niezwykłą podróż wprost na spo-
tkanie z Jagodowym Królem i Panną 
Borówczanką. Możemy tu poznawać 
nie tylko przyrodę, ale i legendy Su-
walszczyzny. 

Dzieci są ciekawe. Jagodowy Król 
z  krasnoludkiem Modraczkiem poma-
gają nam policzyć borsuki i odszukać 
rodzinę łosi. W Jagodowym Borze, ja-
godową ścieżką docieramy do łąki peł-
nej kwiatów. Nagle na jednej ze ścieżek 
dzieci natrafi ły na ogromne mrowi-
sko. Przed sobą ujrzeliśmy mnóstwo 
wielkich czarnych mrówek, a  za nami 
ogromnego złowrogiego pająka i… pa-
jęcze sieci. Będziemy sprytni, nie zaplą-
czemy się. Dalej Wodny Świat Zabaw 
– odkrywamy i doświadczamy nowych 
niezwykłych przygód. Zabawa ciągle 
trwa, a my jesteśmy zachwyceni. Na ko-

niec ogromne ognisko, pieczenie kieł-
baski, gry i zabawy. Zapamiętamy to na 
długo.

Powrócisz tu
Turystyka rodem z bajki znajduje się 

w miejscowości Kopiec w gminie Szta-
bin. Adam i Ewa Janewicz prowadzą od 
12 lat gospodarstwo o powierzchni ok. 
30 ha, które przejęli po rodzicach. Na 
początku było to gospodarstwo ukie-
runkowane na produkcję mleka. Jednak 
gospodarze zrezygnowali z produkcji 
zwierzęcej i zaczęli rozwijać agrotury-
stykę. Zaczęły powstawać domy z go-
ścinnymi pokojami, atrakcje dla gości 
i baśniowa wioska „Na jagody”. Działal-
ność szybko się rozwijała.

„Janewiczówka” otacza się lasem Par-
ku Biebrzańskiego, a całe gospodarstwo 
utrzymane jest w klimacie typowej wiej-
skiej zabudowy zagrodowej. Pomysło-
dawcą i wykonawcą tak niezwykłego oto-
czenia jest pan Adam. Inspirację czerpał 
z obcowania z naturą. Chciał zachować 
wiejski klimat, w którym był wychowany. 
Państwo Janewicz w przyszłości planują 
rozszerzyć swoją działalność o zagrodę 
edukacyjną związaną z ziemniakiem. My-
ślą też o zapleczu gastronomicznym.

Turyści chętnie odwiedzają to miej-
sce i zachwyceni pobytem wracają. 
Wiele osób z daleka przybywa, aby 
odpoczywać i regenerować swoje siły 
w  „Janewiczówce”. To gospodarstwo 
jest wyjątkowe. Pasja i zamiłowanie do 
tradycji – tego trzeba, by powracać w to 
miejsce.

Monika Brzostowska
„Wiadomości Rolnicze”

PODR Szepietowo
Fot. Adam Janewicz

Baśniowy Szlak na Suwalszczyźnie 
oparty jest na twórczości Marii Ko-
nopnickiej. I prowadzi przez siedem 
niezwykłych miejsc:
n Zaułek krasnoludków (Suwałki)
n  Wioska wesołych wędrowców 

(Nowa Wieś k. Suwałk)
n  Wioska darów lasu (Kopiec, gm. 

Sztabin)
n Wioska dwóch mistrzów (Puńsk)
n  Wioska zapomnianych wojów 

(Bakałarzewo)
n  Dolina przygód nad Szeszupą 

(Rutka-Tartak)
n Miasteczko sekretnych uliczek (Sejny)
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N
iemal wszyscy lu-
bimy słodycze, a 
już na pewno mało 
kto oprze się świe-
żym i pachnącym 

domowym wypiekom.
Nie ma również wątpli-

wości, że słodkie arcydzieła 
wymagają pracy, zaś osobę, 
która je tworzy, cechuje cier-
pliwość, doskonały smak, 
umiejętności manualne i wy-
czucie estetyki oraz kreatyw-
ność.

Taką właśnie osobą jest 
pani Halina Dylewska (soł-
tys wsi Byczyna, gm. Dobre), 
która swoją przygodę z wy-
piekami rozpoczęła wiele 
lat temu, będąc nastoletnią 
dziewczynką. 

Pani Halina pochodzi 
z wielodzietnej rodziny i nie-
stety w domu nie przelewa-
ło się. Tak więc kiedy mama 
pracowała w polu, to córka 
starała się poznać tajniki 
kuchni. I jak się szybko oka-
zało – mąka, cukier, jajko 
oraz gorący piekarnik stały 
się najlepszymi przyjaciółmi 
naszej bohaterki. Lata mija-
ły, lecz zamiłowanie do pie-
czenia pozostało. Choć nie 
skończyła edukacji w tym 
kierunku, to dzisiaj jej słod-
kie wypieki, a w szczegól-
ności torty, królują na wielu 
stołach.

Pani Halina podkreśla, że 
„najpierw je oko, potem żo-
łądek”, dlatego zawsze dużą 
wagę przywiązuje do ozda-

biania swoich słodkich dzieł. 
Są one niebanalne, przemy-
ślane oraz dostosowane do 
okazji, z jakiej zostały za-
mówione. W kuchennym za-
ciszu powstają także ciasta 
z górnej półki, które zawiera-
ją w sobie całą finezję wiedzy 
i umiejętności cukierniczych 
pani Halinki.

A że od miski do rondla 
niezbyt daleka droga, to 
i tu nasza bohaterka potrafi 
oczarować podniebienia nie 
tylko rodziny czy znajomych, 
ale także klientów, gdyż pra-
cuje w gastronomii.

Trudno wyobrazić so-
bie dobrego cukiernika czy 
kucharza bez pogłębiania 
wiedzy, dlatego jak tylko 
nadarzyła się okazja, to pani 
Halina przyjęła propozycję 
profesjonalnego szkolenia 
pod bacznym okiem To-
masza Adamskiego – szefa 
kuchni i menadżera presti-
żowych hoteli oraz restaura-
cji w Poznaniu. A to pozwoli-
ło na otrzymanie certyfikatu 
potwierdzającego zdobycia 
wiedzy i umiejętności z za-
kresu „Kurs kucharski I i II 
stopnia”

Pani Halina marzy o małej, 
ale własnej cukierni, gdzie 
będzie kawa i elegancko ser-
wowane wypieki jej autor-
stwa.

Katarzyna Korzeniewska
„Wieś Kujawsko-Pomorska”
 K-PODR Minikowo i K-PIR 

Przysiek

Fot. Archiwum rozmówcy

Słodkie czary mary
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W kilku słowach o pani Halince – działaczka społeczna, osoba 
zaradna, pomysłowa, zawsze uśmiechnięta, a w dłoniach dzierży 
skarb, jakim jest talent cukierniczy.
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Groźny ASF
„Dotychczas nie opracowano szcze-

pionki przeciw afrykańskiemu pomorowi 
świń (ASF) i zwalczanie  choroby odby-
wa się wyłącznie metodami administra-
cyjnymi, czyli poprzez wybijanie zwierząt 
chorych oraz znajdujących się w strefie 
zapowietrzonej. Dlatego wystąpienie 
przypadków ASF jest przyczyną niezwy-
kle poważnych strat ekonomicznych, 
ponoszonych nie tylko przez hodowców 
i producentów świń, ale także poprzez 
budżet państwa. Straty te związane są 
z masowymi padnięciami zwierząt, kosz-
tami eradykacji, wypłatą odszkodowań, 
wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, 
wieprzowiny, artykułów żywnościowych 
wyprodukowanych z mięsa wieprzowe-
go oraz materiału biologicznego.” – Ka-
tarzyna Mazurek, „Kurier Rolniczy”, 
OODR Łosiów

Prognozy dla wołowiny
„Konkurencyjność cenowa polskiej 

wołowiny na rynku unijnym sprzyja 
wzrostowi eksportu z Polski. Jednak 
możliwości eksportowe ogranicza mniej-
sza dynamika wzrostu produkcji. W roku 
minionym zwiększył się przede wszyst-
kim eksport mięsa oraz przetworów, 
a zmniejszył żywca. Z uwagi na przewi-
dywaną stabilizację produkcji wołowiny 
w pierwszym półroczu 2017 r., ocenia się, 
że również eksport może utrzymać się na 
poziomie zbliżonym do zrealizowanego w 
pierwszej połowie 2016 r. Od 2012 r. spo-
życie wołowiny w Polsce ma marginalne 
znaczenie w całkowitej konsumpcji mię-
sa (ok. 2-proc. udział w strukturze spoży-
cia mięsa i podrobów). Według IERiGŻ-
PIB w 2017 r. konsumpcja wołowiny 
może utrzymać się na poziomie  z 2016 r. 
Z uwagi na duży udział eksportu w zago-
spodarowywaniu krajowej produkcji (ok. 
90 proc.), ceny żywca wołowego są w du-
żej mierze zależne od poziomu cen w UE 
i od kursu złotego. W tej sytuacji przewi-
duje się, że do końca marca 2017 r.  ceny 
skupu bydła, przy utrzymującym się po-
pycie eksportowym i  stabilnej krajowej 
produkcji, mogą być o 7 proc. wyższe od 
wyjątkowo niskich w analogicznym okre-
sie 2016 r.” – Tadeusz Plichta, „Pomor-
skie Wieści Rolnicze”, PODR Lubań

Warto być w grupie producenckiej
„Grupa organizuje dla swych członków 

specjalistyczne szkolenia podnoszące 
poziom wiedzy. Wykładowcami są pra-
cownicy Instytutu Ogrodnictwa w Skier-
niewicach, Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie oraz LODR w  Końskowoli. 
Poprzez grupę kupujemy taniej środki 

do produkcji, głównie środki ochrony 
roślin i nawozy. Odliczamy również po-
datek VAT. Łatwiej jest także przygoto-
wać duże partie towaru do sprzedaży o 
wyrównanych parametrach, a tego ocze-
kuje rynek. W związku ze zmianą rynków 
zbytu – członkowie Zrzeszenia sadzą 
nowe odmiany jabłek obecnie preferowa-
ne na rynkach. Są to nowoczesne sady, 
które pozwalają na dużą produkcję owo-
ców wysokiej jakości. Zamierzamy rów-
nież rozbudować przechowalnię.” – Ma-
rek Pacześniowski, prezes Zrzeszenia 
Producentów Owoców i Warzyw „Nasz 
Sad” w Wohyniu – w rozmowie z Jarosła-
wem Golachem, „Lubelskie Aktualności 
Rolnicze”, LODR Końskowola

Dylematy producentki mleka
„Ciężko jest, bo cena mleka nie jest 

adekwatna do kosztów, jakie ponosi-
my, by wyprodukować. Przecież nic nie 
tanieje, wręcz przeciwnie – rośnie cena 
pasz, środków ochrony roślin, paliwa. 
I trzeba naprawdę dobrze liczyć – przy 
cenie mleka  jeden złoty osiemdziesiąt 
groszy musiało coś zostać i przy cenie 
jeden złoty dziesięć groszy też musi, by 
przeżyć, by płacić raty kredytu i dalej 
inwestować. Bo jak się  nie inwestuje, 
pozostaje się w tyle i to jest już nie do 
nadrobienia. (…)  Aby wypracować zysk 
w gospodarstwie, trzeba wciąż inwesto-
wać, ale jak porównujemy, kalkulujemy 
i planujemy - zawsze nam wychodzi, że 
w takim mlecznym gospodarstwie naj-
częściej trzeba wymieniać maszyny. Już 
złożyliśmy też wniosek na następny wóz 
paszowy, bo ten ma już dziewięć lat, więc 
jest wyeksploatowany, poza tym mały. 
Nie wiemy jeszcze, niestety, czy dosta-
niemy dofinansowanie, bo z racji wieku 
mamy pozycję tysiąc osiemset którąś 
i  może dla nas pieniędzy zabraknąć. 
Może będą jakieś przesunięcia… Zoba-
czymy. Na razie nie tracimy nadziei.” 
– Aneta Osowska, rolniczka z  Gledzia-
nówka – w rozmowie z Grażyną Bożyk, 
„RADA”, ŁODR Bratoszewice

Wokół rynku jaj
„Coraz częściej ludzie przykładają 

wagę do tego, czy np. kupują jaja z wol-
nego wybiegu. Obecnie spośród 38,67 
mln populacji kur niosek, aż 12,5 proc. 
utrzymywanych jest w systemach alter-
natywnych, z czego 9,9 proc. przypada 
na chów ściółkowy, na chów wolno wy-
biegowy 2,4 proc., zaś nioski ekologiczne 
stanowią 0,2 proc. Jest zainteresowanie 
jajami o wyższym standardzie. Chodzi 
tu o dwie kwestie: bezpieczeństwo i do-
brostan zwierząt. Nie zawsze jednak mo-

AgroSzachownica
W tym kąciku publikujemy najbardziej interesujące informacje i opinie na aktualne  
tematy związane z polskim rolnictwem i agrobiznesem, zamieszczone w poszczegól-
nych wydawnictwach periodycznych WODR.

żemy się zgodzić z metodami promocji 
stosowanymi przez  niektóre podmioty. 
Mam tu na myśli np. niesłuszne przypi-
sywanie powszechnie obowiązujących 
standardów jedynie produktom wybra-
nej marki, jako cech wyróżniających ją 
spośród analogicznej oferty innych do-
stawców.” – Andrzej Boratyn, „Podkar-
packie Wiadomości Rolnicze”, PODR 
Boguchwała

Stosujmy fertygację
„Fertygacja jest znaną od lat i ce-

nioną metodą nawożenia, polegającą 
na wymieszaniu nawozów z wodą i po-
dawaniu ich podczas podlewania ro-
ślin. Prawidłowo opracowany program 
nawożenia oparty jest na aktualnych 
wynikach analizy wody i podłoża. Jed-
ną z podstawowych kwestii jest wybór 
odpowiednich nawozów i ustalenie 
dawek zgodnie z potrzebami poszcze-
gólnych roślin. Metoda od dawna była 
stosowana w  uprawie warzyw, roślin 
sadowniczych i w szklarniach. Korzy-
ści wynikające ze stosowania procesu 
ferdygacji to: dostarczenie składników 
pokarmowych, które mogą być od razu 
wykorzystane przez rośliny; odpowied-
nie dostosowanie pożywni do aktual-
nych potrzeb roślin i zmieniających się 
warunków uprawy; zasolenie podłoża 
na poziomie bezpiecznym dla upraw; 
pierwiastki dostarczone są dokładnie 
tam, gdzie powinny, czyli do strefy ko-
rzenia.” – Rafał Pawłowski, „Bieżące In-
formacje”, W-MODR Olsztyn 

Czujnik czadu
„Przegląd roczny pieca, ten podstawo-

wy, kosztuje przeważnie od 100 do 150 zł. 
Za czyszczenie przewodów trzeba dać 
średnio 100 zł. Na czyszczenie pieca ka-
flowego wydamy ok. 200 zł. Pomiar i ana-
liza spalin to wydatek ok. 150 zł. Warto 
tyle wydać, bo przecież życie ludzkie 
jest bezcenne. A sposobem na skutecz-
ną walkę z czadem jest czujnik czadu; to 
niewielkie i niedrogie urządzenie potrafi 
ocalić życie.” – K.M., „Kurier Rolniczy”, 
OODR Łosiów

Doceniajmy przedplony
„Późna jesień i zima to okres, w któ-

rym rolnicy zastanawiają się, jakie rośli-
ny będą uprawiać w następnym roku. 
Wiąże się to ze szczegółowym zaplano-
waniem zmianowania. Szczególną uwa-
gę w planowaniu należy zwracać na ro-
śliny określane ogólnie jako przedplony, 
które poprzedzają rośliny uprawiane po 
nich na tym samym polu. Przedplony są 
elementem zmianowania i pozostawiają 
stanowisko różnej jakości, podobnie jak 
okopowe uprawiane na oborniku, mo-
tylkowe drobnonasienne, strączkowe 
oraz większość gatunków przemysło-
wych. Gorszej jakości stanowiska po-
zostawiają zboża i len. Należy przy tym 
pamiętać, że nawet dobry gatunek rośli-
ny przedplonowej uprawiany na niewła-
ściwym stanowisku zwykle bywa złym 
przedplonem.” – Maria Ośka, „Aktual-
ności Rolnicze”, ŚODR Modliszewice



CYNK
Cynk występuje w organizmie ludzkim śladowo. Jego brak ma wielki wpływ na urodę i młodzień-
czy wygląd. Typowe objawy zbyt niskiego poziomu cynku, to: matowe włosy, łamliwe paznokcie, 
powstawanie zmarszczek i kurzych łapek, rozstępy, a nawet choroby skóry. Cynk zwalcza wolne 
rodniki i reguluje gospodarkę witaminy A; jest więc podwójnie ważny dla zachowania młodzień-
czego wyglądu. Z dużej zawartości cynku znane są przede wszystkim ostrygi. Znajdziemy ten 
pierwiastek również w innych owocach morza i rybach morskich oraz w drobiu, warzywach strącz-
kowych, orzechach i pestkach.

Z CZYM NIE WOLNO ŁĄCZYĆ LEKÓW? 
Składniki zawarte w spożywanych produktach wpływają na wchłanianie leków. Mogą zmniejszać 
ich działanie, a nawet przynieść negatywne skutki zdrowotne. Zanim więc połkniemy tabletkę, 
sprawdźmy, w jakie reakcje może wchodzić z pożywieniem.
MLEKO, JOGURTY – pokarmy, które mają w swoim składzie wapń, mogą obniżyć, a nawet 
zablokować, wchłanianie substancji aktywnych farmaceutyków. Tak może się zdarzyć, gdy na 
zakażenia górnych dróg oddechowych i w chorobach układu moczowego stosujemy antybiotyki 
z grupy tetracykliny.
HERBATKI ZIOŁOWE – nie wolno popijać leków ziołami. Wiele z nich wchodzi w niebezpieczne 
reakcje z substancjami czynnymi leków.
SOKI – większość soków, z pomarańczy, grejpfrutów, jabłek blokują aktywność leków.
Trzeba pamiętać, że leki powinniśmy popijać tylko wodą.

DOMOWE RECEPTY
•  ryba będzie miała wyborny smak i zapach, jeśli przed smażeniem namoczymy ją w mleku 

z dodatkiem ziela angielskiego 
•  gotując makaron, dodajmy do niego odrobinę oliwy z oliwek – makaron nie będzie się kleił 

i przywierał do garnka
•  fasolka zachowa apetyczny kolor, jeżeli po ugotowaniu przelejemy ją zimną wodą
•  jeśli kurczaka przed pieczeniem natrzemy miodem i wstawimy na kilka godzin do lodówki, 

będzie miał soczystą, chrupiącą i pięknie zrumienioną skórkę

ZIEMNIAKI

ZDROWIE W HERBACIE
Poszczególne rodzaje herbaty zależą 
od tego, kiedy zostaną zebrane. „Naj-
młodszą” herbatą jest żółta – w Europie 
właściwie nieznana. Białą przygotowuje 
się z  ledwo rozwiniętych listków, suszy 
w  dość niskiej temperaturze i parzy ok. 
7-8 minut. Istnieje również herbata czer-
wona, która przy „produkcji” jest podda-
wana procesowi fermentacji. Obniża ona 
poziom cholesterolu, działa moczopęd-
nie. Zielona herbata powstaje ze świeżo 
zerwanych liści, które najpierw są suszo-
ne, a potem podgrzewane i dzięki temu 
uzyskują charakterystyczną cytrynową 
barwę oraz gorzkawy posmak. Jest to 
chyba najbardziej zdrowa herbata, zwa-
żywszy na to, że zawiera ona fl awonoidy, 
które obniżają ryzyko wystąpienia zawa-
łu serca i miażdżycy tętnic, pomagają 
w walce z drobnoustrojami chorobotwór-
czymi i  służą w profi laktyce przeciwno-
wotworowej. Zielona herbata oczyszcza 
nasz organizm z toksyn, wstrzymuje sta-
rzenie się skóry oraz normalizuje ciśnie-
nie. Oprócz wspomnianych tutaj zalet 
zdrowotnych, herbata ma jeszcze jeden 
pozytywny czynnik. Potrafi  wyciszyć nasz 
organizm po pełnym nerwów dniu.

CIEKAWOSTKI O KAWIE
SÓL DO KAWY – stary, niezawodny sposób doświadczonych gospodyń domowych na podniesie-
nie aromatu kawy: dodać szczyptę soli do zmielonej kawy i dopiero wymieszać.
KAKAO DO KAWY – jeśli parzymy kawę w ekspresie z fi ltrem, najlepiej dodać do niej trochę kakao, 
a nabierze pełniejszego, bardziej szlachetnego smaku.
KAWA BEZ PALPITACJI – jeżeli nie możemy pić mocnej kawy, wypróbujmy następujący sposób: 
połowę ilości czarnej kawy zastąpmy sproszkowaną pitną czekoladą. Smakuje wybornie.
DZBANEK PŁUCZ WRZĄTKIEM – rzadziej używany dzbanek przed podaniem kawy należy wypłu-
kać wrzątkiem, a wtedy napój nie będzie zalatywał stęchlizną.
PUSZKA DO KAWY – blaszaną puszkę, w której przechowujemy kawę, dobrze jest od czasu do 
czasu starannie umyć, aby kawa nie przesiąkła nieprzyjemnym metalicznym zapachem, który 
skutecznie zabija aromat.

AgroPorady Domowe
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PRZECHOWYWANIE – ziemniaki należy przechowywać w chłodnym, 
suchym i ciemnym miejscu. Pod wpływem światła bulwy zielenieją 
i wytwarzają solaninę, która jest szkodliwa dla zdrowia, a dłużej ma-
gazynowane po jakimś czasie zaczynają puszczać kiełki. Należy pa-
miętać, żeby podczas obierania starannie wycinać wszystkie kiełki 
i zielone plamki.
ZIEMNIAKI W MUNDURKACH – łupina ziemniaka nie popęka podczas 
gotowania, jeśli trochę osolimy wodę.
STARE I MŁODE ZIEMNIAKI – różnią się zawartością skrobi, dlatego 
należy stare ziemniaki wkładać od razu do zimnej wody, natomiast 
młode do wrzątku.
OBIERANIE ZIEMNIAKÓW – ziemniaki gotowane w mundur-
kach łatwiej dadzą się obrać, jeśli natychmiast po gotowaniu 
przelejemy je zimną wodą. Młode ziemniaki, które mają jesz-
cze cienką, łatwo odchodzącą skórkę, bez trudu obierzemy, 
trąc je czystym druciakiem.
CHRUPIĄCE PIECZONE ZIEMNIAKI – pieczone ziem-
niaki będą wyjątkowo chrupiące, jeśli przed położeniem 
na gorącym tłuszczu oprószymy zimne plasterki mąką.

ZIEMNIAKI W FOLII – nie popękają podczas pieczenia, jeśli przed za-
winięciem w folię nakłujemy każdą bulwę widelcem.
Ziemniaki z rusztu – przed pieczeniem ziemniaków dobrze jest trochę 
pogotować większe bulwy, a dopiero potem owinąć w folię i ułożyć na 
ruszcie. W ten sposób szybciej będą miękkie.
ZIEMNIAKI W KUCHNI MIKROFALOWEJ – jeśli będziemy odgrzewać 
ziemniaki w kuchence mikrofalowej, należy je przedtem zwilżyć wodą, 
a wtedy ich skórka nie wyschnie tak bardzo.
STARE ZIEMNIAKI – poprawimy smak starych ziemniaków, jeśli pod-

czas gotowania wsypiemy do wody trochę cukru albo wlejemy 
odrobinę mleka.

MARCHEW DO PLACKÓW ZIEMNIACZANYCH – ciasto na placki 
ziemniaczane nie będzie ciemnieć, jeśli dodamy do masy jed-
ną utartą marchew. Jeśli natomiast dodamy do ciasta odrobinę 
proszku do pieczenia i zostawimy na chwilę, żeby spulchnić 
masę, placki będą łatwiej strawne.
BEZ PRZYKLEJENIA – jeśli przed użyciem solidnie natrze-
my patelnię solą, placki ziemniaczane albo jaja sadzone, nie 
będą przywierać do dna naczynia.
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Nagrody w konkursie KWATERY NA MEDAL 2016

Decyzją Internautów i Czytelni-
ków – I miejsce w drodze ple-
biscytu zdobyło gospodarstwo  

Zachód Słońca w Dzikowie (woj. za-
chodniopomorskie), prowadzone przez 
Hannę i Ryszarda Diaków. II lokatę wy-
walczyło gospodarstwo Gacanek Ewy 
i Marka Mieruszewskich w Wielkich Bu-
dziskach (woj. kujawsko-pomorskie), 
zaś III miejsce zajęło gospodarstwo 
Gościniec Banica Jolanty i Tomasza 
Nowaków oraz Jędrzeja Jakubowskie-
go w miejscowości Krzywa-Banica (woj. 
małopolskie). 

Wyróżnienia specjalne przypadły go-
spodarstwom agroturystycznym: Dwo-
rek wśród Jesionów w Łężcach (woj. 
wielkopolskie), Swojska Chata w Sta-
rym Gierałtowie (woj. dolnośląskie), 
Leśny Dworek w Kryłatce (woj. podla-
skie), Sosenka w Łączkach (woj. mazo-
wieckie), Koniczynka w Chodelu (woj. 
lubelskie), Orzechowe Wzgórze w Orze-
chowie (woj. warmińsko-mazurskie), 
Stajnia Artystyczna Marcinków (woj. 
łódzkie), Danielówka w Ciemiętnikach 
(woj. świętokrzyskie) oraz Kaszebsko 
Checz w Maksie (woj. pomorskie).

ZAUFAJ AUTORYZOWANEMU DYSTRYBUTOROWI:
l nawozów mineralnych Grupy Azoty, Anwil Grupa Orlen, Luvena
l melasowanych wysłodek Tofi wolnych od GMO
l wysłodek mokrych i w balotach
l śruty sojowej i rzepakowej

Szanowni Państwo,
Obecnie obowiązują najniższe ceny w sezonie!

Zadzwoń i porównaj! Możesz tylko zyskać!
tel. 604 167 434

Andrzej Remisiewicz – Właściciel
Kruszewo-Wypychy 29, 18-218 Sokoły, woj. podlaskie
tel. 86 476 31 63 / kom. 668 118 242 / nawozy@trans-rol.pl

Zachęcamy Państwa 
do współpracy z nami

Fo
t. 

Ar
ka

di
us

z 
C

ho
rą

ży

W głosowaniu na wybór najlepszego gospodarstwa agroturystycznego w konkursie – zorganizowanym przez redakcję miesięcznika  
AGRO i portal AgroNews – „Kwatery na Medal 2016”, wzięło udział ponad 8 700 Internautów Agro News i Czytelników AGRO.  

Nagrodami w konkursie były: statuetki mądra sówka i dyplomy uznania.

24 stycznia 2017 r. podczas Noworocznej Gali Agrobiznesu na SGGW nagrody i gratulacje – z rąk  Szefa Gabinetu Politycz-
nego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mirosławy Jaroszewicz-Łojewskiej i zwycięzcy konkursu Kwatery na Medal 2010 
Stanisława Kozubka z Folwarku Zrębice – odebrali:

Hanna i Ryszard Diaków, 
właściciele gospodarstwa Zachód Słońca 

Ewa i Marek Mieruszewscy, 
właściciele gospodarstwa Gacanek 

Zdzisław Gordziejewski, współwłaściciel 
gospodarstwa Swojska Chata 

Wspólne zdjęcie laureatów konkursu Kwatery na Medal 2016 przybyłych na Noworoczną Galę Agrobiz-
nesu na SGGW z osobami wręczającymi (pozostałym uczestnikom konkursu nagrody zostały przesłane 
drogą pocztową)

Elwira Mirecka-Kucharska, właścicielka 
gospodarstwa Dworek wśród Jesionów  

Anna Fatyga w imieniu Małgorzaty i Bogusława 
Ostapowicz, właścicieli gospodarstwa Leśny 
Dworek 



Zwycięzcą w konkursie redakcji AGRO dla czasopism wydawanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego pn. „AgroKlasa ODR 2016 ” zostały 
„Wiadomości Rolnicze” (wydawca – PODR Szepietowo). II miejsce przypadło ex aequo miesięcznikom – „Wieś Kujawsko-Pomorska” 
(wydawca – K-PODR Minikowo) oraz „Wiadomości Rolnicze” (wydawca – LODR Końskowola). III miejsce zdobyły: „Aktualności Rolnicze” 
(wydawca – ŚODR Modliszewice). 

L A U R E A C I  k o n k U R s U  A g R o
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Agroklasa oDR 2016

Wyróżnienia specjalne przypadły 
wydawnictwom: „Zachodniopomorski 
Magazyn Rolniczy” (wydawca – ZODR 
Barzkowice), „Bieżące Informacje”, 
(wydawca – W-MODR Olsztyn), „Podkar-
packie Wiadomości Rolnicze” (wydawca 
- PODR Boguchwała), „Twój Doradca 
– Rolniczy Rynek” (wydawca – DODR 
Wrocław), „RADA” (wydawca – ŁODR 
Bratoszewice), „Lubuskie Aktualności 
Rolnicze” (wydawca – LODR Kalsk), 
„Pomorskie Wieści Rolnicze” (wydawca  
– PODR Lubań), „Wieś Mazowiecka”  
(wydawca - MODR Warszawa) oraz  
„Śląskie Aktualności Rolnicze”  
(wydawca – ŚODR Częstochowa).

Podczas Noworocznej Gali Agrobiznesu na SGGW nagrody i gratulacje – z rąk  Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Mirosławy Jaroszewicz-Łojewskiej i Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu 
Europejskiego dr. Czesława Siekierskiego – odebrali:

Redaktor naczelna „Wiadomości Rolniczych” 
Anna Fatyga i wicedyrektor PODR Szepietowo 
Tadeusz Markowski

Redaktor naczelny „Wsi Kujawsko-Pomorskiej”  
Leszek Piechocki 

Redaktor naczelna „Zachodniopomorskiego 
Magazynu Rolniczego” Sylwia Lenard 
i zastępca dyrektora ZODR Barzkowice 
Krzysztof Duszkiewicz

Redaktor naczelna „Aktualności Rolniczych” 
Elżbieta Musiał

Redaktor Naczelny „Bieżących Informacji”  
Mirosław Fesnak

Wspólne zdjęcie laureatów konkursu AgroKlasa ODR 2016 przybyłych na Noworoczną Galę Agrobiznesu na SGGW z osobami wręczającymi (pozostałym 
uczestnikom konkursu nagrody zostały przekazane drogą pocztową)




