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MIELNICKIE PEREŁKI

ŚWIĘTO ZIÓŁ W SIEDMIU OGRODACH
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ŚWIĘTO ZIÓŁ
Grażyna i Zdzisław Kugiel, twórcy 

i właściciele niezwykłych „Sied-
miu Ogrodów”, pełnych oryginal-

nych domków, roślinnych zakamarków 
i przemyślnych ścieżek spacerowych nad 
dwoma stawami – długo głowili się wraz 
z członkami rodziny i współpracownika-
mi nad jak najlepszym przygotowaniem 

Gospodarstwo Agroturystyczne „Siedem Ogrodów”
15 sierpnia 2017 r., Łowicz Wałecki
pierwszego w historii gospodarstwa festy-
nu „Święto Ziół”, nad którym Honorowy 
Patronat objął Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Krzysztof Jurgiel. 

 „Święto Ziół” w „Siedmiu Ogrodach” 
udało się na medal. Złożyły się na to 
m.in.: n targ ziołowy bogaty w naturalne 
produkty pszczele, soki, napoje i nalewki, 

herbatki, przyprawy i kosmetyki ziołowe 
n cieszące się dużym zainteresowaniem 
warsztaty pieczenia chleba oraz moż-
liwość zgłębiania tajników zielarstwa 
i ziołolecznictwa n tłumy zwiedzających, 
konsumujących z apetytem liczne zioło-
we specjały i oklaskujących występy mu-
zyczne n wyborna pogoda. 
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Szanowni Czytelnicy!

Przed Państwem wrześniowy numer AGRO,  wyjątkowo bogaty w interesujące przedruki z miesięczników Ośrodków Do-
radztwa Rolniczego w naszym specjalnym dziale AgroPlatforma ODR. Państwa szczególnej uwadze polecamy lekturę 

artykułów zatytułowanych: „Wada Oświadczenia Woli”, „Spółdzielnia Grup”, „Zakup paliwa przez rolników”, „Zdrowy indyk 
– zdrowe mięso”, „Droższa, ale zdrowa” oraz „Mielnickie kulinarne perełki”.

Redakcja AGRO

Agroprzedsiębiorca RP 2017

W niniejszym numerze przedstawiamy kolej-
nych nominatów w naszym redakcyjnym 

konkursie Agroprzedsiębiorca RP 2017: w katego-
rii Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2017 – Pawła 
Krzemińskiego, prezesa fi rmy BIN w Aleksandro-
wie Kujawskim (woj. kujawsko-pomorskie) oraz 
Marzenę i Janusza Zalarskich, współwłaścicieli 
Przetwórstwa Mięsnego „Płatek” Sp.J. w Nowej 
Wsi Szlacheckiej (woj. małopolskie).

Przypominamy, że w tym roku zaprezentowaliśmy już w kategoriach:
 Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2017 – Teresę Kośmicką, prezes Zarządu Spół-
dzielni Produkcji Rolnej AGROFIRMA w Skórzewie, woj. wielkopolskie (AGRO 3), 
Wojciecha Bednarczuka, właściciela 300-hektarowego gospodarstwa ogrodniczego, 
prezesa i głównego udziałowca dwóch spółek z o.o., w tym Greengrow w Wikrowie 
oraz prezesa i udziałowca dwóch grup producenckich, woj. warmińsko-mazurskie 
(AGRO 4), Józefa Sztorca, właściciela Tarnowskich Zakładów Osprzętu Elektryczne-
go ,,Tarel’’ w Woli Rzędzińskiej, woj. małopolskie i większościowego udziałowca spółki 
Hortino w Leżajsku, woj. podkarpackie (AGRO 4), Grzegorza Gańko, prezesa Okrę-
gowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu, woj. mazowieckie (AGRO 5) oraz Monikę 
Siecińską-Jaworowską, prezes fi rmy Suempol w Bielsku Podlaskim specjalizującej 
się w przetwórstwie łososia, woj. podlaskie (AGRO 8).
 Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2017 – Ryszarda Błaszkiewicza, współwłaści-
ciela gospodarstwa rolnego specjalizującego się w towarowej produkcji trzody 
chlewnej w Rakowie, woj. kujawsko-pomorskie (AGRO 2), Zbigniewa Nowińskie-
go, twórcę i właściciela Składnicy Opałowej i Przemysłowej AGROMAX w Brod-
nicy, woj. kujawsko-pomorskie (AGRO 2), Michała Gąsiorka, głównego hodowcę 
w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym AGROPOL Sp. z o.o. w Sokołowie, 
woj. wielkopolskie (AGRO 3), Igora Szamiłowa, właściciela Gospodarstwa Rolno-
Hodowlanego Igor Szamiłow w Rakowie, woj. wielkopolskie (AGRO 5) oraz Graży-
nę i Andrzeja Remisiewicz, właścicieli fi rmy Trans-Rol w miejscowości Kruszewo-
Wypychy, woj. podlaskie (AGRO 6-7).
 Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2017 – prezesa Zarządu Stanisława Kac-
perczyka i członka Zarządu Piotra Malickiego w Polskim Związku Producentów 
Roślin Zbożowych w Radzikowie (AGRO 6-7).

patrz – prezentacje na str. 4-7ii
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W programie XIX Dni 
Kukurydzy w Skrzelewie 

m.in.:

GODZ. 9.00 

  zbiór z poletek demonstracyjnych 
odmian kukurydzy na ziarno 
i kiszonkę 

  prezentacja poletek herbicydowych 
i nawozowych 

  prezentacja fi rm branżowych 
z zakresu produkcji rolniczej 

  wystawa sprzętu rolniczego

GODZ. 10.00 

  pokaz użytkowania maszyn 
rolniczych

  kiermasz drzewek owocowych 
i roślin ozdobnych

  wiele atrakcji kulturalno-rozrywko-
wych

  konkursy dla uczestników imprezy 
z nagrodami

  konkurs wiedzy rolniczej dla uczniów 
szkół rolniczych

GODZ. 11.00 

   ofi cjalne otwarcie i powitanie gości

GODZ. 12.30 

  drugi pokaz użytkowania maszyn 
rolniczych

Honorowy Patronat nad XIX Dniami 
Kukurydzy w Skrzelewie, które zgro-
madzi ponad 150 wystawców, pełnią: 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel, Marszałek Woj. 
Mazowieckiego Adam Struzik 
i Marszałek Woj. Łódzkiego 
Witold Stępień, zaś jednym z patronów 
medialnych jest redakcja Magazynu 
Ludzi Przedsiębiorczych AGRO.

więcej – www.kukurydza.home.pl
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S
potkanie w MRiRW, połączone 
z podpisaniem umowy o współ-
pracy weterynaryjnej pomiędzy 
instytutami w Puławach i Lan-
zhou, które było poświęcone 

omówieniu bieżących problemów i moż-
liwości rozwoju współpracy w dziedzi-
nie rolnictwa. Minister Krzysztof Jurgiel 
podkreślił wysoką dynamikę współpracy 
polsko-chińskiej i zwrócił się z prośbą 
o  wsparcie w jak najszybszej finalizacji 
procedur związanych z dostępem pol-
skich produktów rolno-spożywczych do 
rynku chińskiego. Strona polska zapre-
zentowała potencjał polskiego sektora 
rolnego w kontekście możliwości współ-
pracy z partnerami chińskimi. Z uwagi na 
zainteresowanie strony chińskiej, w spo-
tkaniu wzięła udział również podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna 
Moskwa, która przedstawiła możliwości 
współpracy w dziedzinie rybołówstwa. 
Minister Han Changfu podkreślał zain-
teresowanie strony chińskiej rozwojem 
współpracy naukowej i eksperckiej.

Minister rolnictwa Chin w Polsce
Na zaproszenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela 

przebywał w Polsce w dniach 26-28 sierpnia br. minister rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej Han Changfu.

AgroWydarzenie

Wizyta W gospodarstWie elżbiety i Wojciecha pysiak

Żeby zobaczyć, jak wygląda produkcja 
żywności w naszym kraju, obydwaj mini-
strowie odwiedzili dwa gospodarstwa ro-
dzinne. W gospodarstwie sadowniczym 
rodziny Pietrzyckich w okolicach Warki, z 
którego w 2016 r. do Chin wysłano pierw-
szą partię jabłek, minister rolnictwa Chin 
mógł się zapoznać się nie tylko ze spo-
sobem uprawy, ale także sposobem sor-
towania, przechowywania i dystrybucji 
owoców. Podczas wizyty u Elżbiety i Woj-

ciecha Pysiak w podradomskim Zdzie-
chowie, Mistrzów Krajowych AgroLigi 
2008 – gość z Chin najbardziej zaintere-
sowany był organizacją pracy w gospo-
darstwie trzodziarskim, które produkuje 
wyroby od „od pola do stołu”. Miał tak-
że okazję spróbować szynek, baleronów 
i kiełbas wytwarzanych w oparciu o sta-
re receptury w przydomowej masarni, 
chwaląc ich wyborny smak.

        Źródło – MRiRW

Fot. Kamil Pysiak
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AgroWydarzenie

Fo
t. 

B
iu

ro
 P

ra
so

w
e 

M
R

iR
W

roślin, wyginą też same rośliny. 
Nie trzeba wielkiej wyobraźni, 
żeby zdać sobie sprawę, jakie 
to ważne, żeby przyroda mo-
gła się harmonijnie rozwijać. 
Przez całą drogę uczestnicy 
rajdu przekonywali, ze każdy 
może pomóc pszczołom, nie 
tylko poprzez unikanie stoso-
wania chemicznych oprysków 
rolniczych zasiewów, ale przede 
wszystkim w miastach i  na 
wsiach – obsadzając najbliższe 
otoczenie roślinami miododaj-
nymi. Pszczelarze uczestniczą-
cy w  rajdzie sami też dawali 
przykład, sadząc na trasie lipy 

i inne rośliny nektarujące i pylące.
Rajdowi „maluchów” przyświecał jesz-

cze jeden, bardzo ważny aspekt – inte-
gracja środowiska pszczelarskiego, które 
w ostatnich latach mocno się podzieliło. 
Żeby scalić to, co jeszcze całkiem się nie 
rozpadło, przedstawiciele wszystkich or-
ganizacji pszczelarskich wzięli w tym raj-

W silosach BIN można już zmieścić 6 mln ton ziarna!
Dorobek i perspektywy rozwoju 

firmy BIN w Aleksandrowie  
Kujawskim – były tematem  

konferencji w dn. 18 sierpnia br.,  
z udziałem m.in. posła Jana 
Krzysztofa Ardanowskiego, 

przedstawicieli nauki 
współpracujących z fabryką oraz 

użytkownikami silosów BIN.

N
a początku konferencji po-
dano, że  wszystkich wypro-
dukowanych dotąd silosach 
BIN można pomieścić łącznie 
6 mln to ziarna. Oznacza to 

– jak obliczył dyr. marketingu w BIN An-
drzej Muszyński – że w silosach BIN da 
się przechować 1/5 rocznej globalnej pro-
dukcji zbóż lub1/3 produkcji zbóż paszo-
wych w Polsce. I dodatkowo zobrazował, 
że na wyprodukowanych - przez 27 lat w 
fabryce aleksandrowskiej 60 tys. silosów 
zbożowych - zużyto aż 258 tys. ton blachy 
i 240 mln szt. śrub. 

Prezes BIN Paweł  Krzemiński, pytany 
o najbliższe plany rozwojowe firmy BIN, 
odpowiedział, że w zakładzie produkcyj-
nym BIN mają powstawać już nie tylko 

silosy płaskodenne i lejowe o dotychcza-
sowej pojemności do 2,2 tys. ton, ale tak-
że dużo większe do ok. 5 tys. ton, do tego 
z blachy falistej oraz urządzenia do roz-
drabniania ziarna roślin strączkowych. 

– Żeby podołać tym nowym wyzwaniom, 
niezbędne będzie zbudowanie nowej hali 
produkcyjnej o powierzchni co najmniej 
kilku tys. m2 oraz zakupienie nowych 
urządzeń i pras pozwalających na wła-
ściwe wyginanie, cięcie i falowanie me-
talowych arkuszy.

Na zakończenie konferencji Przemy-
sław Bochat z działu marketingu BIN 
podzielił się z jej uczestnikami następu-
jącą informacją. – W tym roku obserwo-
waliśmy dosyć spore kolejki przy punk-
tach skupu. Życzymy rolnikom, aby stali 
w jak najkrótszych, dla nas to jednak 
dobra wiadomość. Znaczy to bowiem, 
że silosów BIN nie ma jeszcze w każdym 
gospodarstwie i że przed nami jako ich 
producentami sporo pracy.

Fot. Elżbieta Wawreniuk

RAJD W OBRONIE PSZCZÓŁ   
„Pszczoły przetrwają, gdy kwiaty zapylają” tak brzmiało hasło rajdu  

samochodów Fiat 126p, w którym w dniach 9-16 września 2017 r. uczestniczyli 
pszczelarze, miłośnicy miodu, naukowcy, uczniowie oraz przedstawiciele firm, 

które na co dzień pomagają pszczelarzom, produkując pasze, urządzenia  
i różne akcesoria pszczelarskie itp.

R
ajd wyruszył z krakow-
skiego Rynku Główne-
go. Wcześniej, razem 
z Pasieką Kraków, jego 
uczestnicy odwiedzili 

jedną z pasiek na krakowskich 
dachach, a potem pod pomni-
kiem Mickiewicza rozdawali 
mieszkańcom mieszanki nasion 
kwitnących łąk (w Krakowie 
w ostatnim roku Zarząd Ziele-
ni Miejskiej  zlikwidował ok. 10 
ha trawników i obsiał je łąką 
kwietną!), chcąc w ten sposób 
przekonywać, że każdy może 
pomóc pszczołom sadząc na 
swoich balkonach, tarasach czy 
w ogródkach rośliny miododajne. 

Pszczoły, podobnie jak inne zapyla-
cze, potrzebują do życia oraz rozwoju 
pyłków i nektarów roślin, żywią się nimi 
same, a  przede wszystkim karmią nimi 
swoje młode. Bez roślin miododajnych, 
czyli takich, które wydzielają pyłek i 
nektar, pszczoły wyginą. Bez zapylania 

dzie udział. Tygodniowa impreza miała 
więc pomóc stworzyć platformę współ-
pracy, bo cel jest wspólny – ochrona 
pszczół i rozwój pszczelarstwa w Polsce. 

Rajd w obronie pszczół był nie tylko ak-
cją ogólnopolską, ale i międzynarodową, 
gdyż wśród 13 załóg znalazła się załoga 
kazachsko-białoruska. Trasa rajdu liczyła 
ok. 1500 km i biegła od Krakowa – przez 
Nawojową, Stróże, Biszczę, Pszczelą 
Wolę, Lublin, Puławy, Siedlce, Warszawę, 
Olsztyn, Dzierzgoń, Elbląg – do Koszali-
na, gdzie na Stadionie im. Figasa odbyły 
się Ogólnopolskie Dni Pszczelarza. 
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Paweł Krzemiński
WZOROWY AGROPRZEDSIĘBIORCA RP 2017

REKOMENDUJE
Prof. Edward Arseniuk

Przewodniczący Rady Ekspert ów
Polskiego Związku Producentów Roślin 

Zbożowych
Honorowy Agrobiznesmen 2005:

Paweł Krzemiński, prezes Zarządu 
spółek BIN i BUDKRUSZ w Aleksandro-
wie Kujawskim należących do rodziny 
Krzemińskich. Z wykształcenia - tech-
nik przemysłu spożywczego i  inżynier 
po Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. 
Przyznaje, że wybierając swoją eduka-
cję, kierował się wyborami swoich star-
szych braci. Najstarszy śp. Zygmunt 
(założyciel i długoletni prezes spółki 
BIN) studiował elektronikę na Poli-
technice Warszawskiej. Nieco młodszy 
Jan (były prezes spółki BIN) uczęszczał 
do technikum spożywczego w Toruniu. 
Akurat w tej szkole utworzono, powią-
zany z elektroniką, kierunek automa-
tyka przemysłowa i aparatura kontro-
lno-pomiarowa, wybrał się więc tam 
po naukę. Po ukończeniu technikum, 
śladem starszego brata Jana, wyjechał 
na studia w Wyższej Szkoły Morskiej 
w Gdyni. Po ukończeniu Wydziału Na-
wigacji, rozpoczął pływanie po mo-
rzach i oceanach (jako drugi oficer na 
statku). Po powrocie w rodzinne strony, 
krótko był nauczycielem religii (był do 
tego przygotowany po trzyletnich stu-
diach na KUL).Następnie został włą-
czony przez brata Zygmunta w tryby 
rozwijającej się grupy firm rodzinnych. 
Na początek prowadził byłą firmę 
państwową DAMIX w Rypinie (wyroby 
z drutu), a następnie powierzono mu 
zarządzanie firmą dostarczającą ma-
szyny i urządzenia dla przemysłu kru-
szyw i surowców mineralnych oraz gór-
nictwa skalnego BUDKRUSZ. Do tych 
obowiązków doszło najpierw współ-
zarządzanie, a z czasem kierowanie 
najważniejszą spółką grupy firm Krze-
mińskich, jaką jest znana z produkcji 
silosów zbożowych spółka BIN - Mistrz 
Krajowy AgroLigi 1993, która szczyci się 
osiągnięciem imponującej sprzedaży 
silosów o łącznej ładowności 6 mln ton 
ziarna zbóż.

Marka BIN zobowiązuje
Cieszy mnie to, jak i wszystkich ludzi związanych od lat z firmą rodzinną BIN, że udało nam się 
zbudować od zera markę BIN. Oto bowiem w przeprowadzonej sondzie wśród rolników zwie-
dzających Wystawę Agro Show 2008 w Bednarach, niemal 100 proc. respondentów na pytanie: 
z czym im się kojarzy słowo BIN – odpowiedziało, że z silosem zbożowym. Socjolog poproszony 
wówczas o skomentowanie tego niezwykłego wyniku, orzekł bez zastanowienia, że świadczy to 
o absolutnym zakorzenieniu się marki BIN w świadomości  potencjalnych odbiorców silosów. 

P
rzypomnę, że wszystko zaczęło się 
w 1980 r., kiedy to mój brat śp. Zyg-
munt jako hodowca trzody chlewnej 
w Jeziornie na Kujawach postanowił 
rozwiązać problem przechowywania 

ziarna w swoim gospodarstwie poprzez skon-
struowanie i zbudowanie własnym sumptem 
prototypowych  silosów płaskodennych z 
blachy ocynkowanej. Postawione przy tu-
czarni świń dwa niewielkie silosy z perforo-
waną podłogą okazały się przysłowiowym 
strzałem w dziesiątkę: ułatwiały pracę w go-
spodarstwie i – w miarę upływu czasu – stały 
się obiektem zainteresowania okolicznych 
rolników. Dopiero po 10 latach użytkowania 
silosów we własnym gospodarstwie, brat 
zdecydował się na ich masową produkcję, 
rejestrując18 maja 1990 r. w Urzędzie Gminy 
w Konecku Zakład Mechanizacji i Automaty-
zacji Rolnictwa BIN. Takie były początki fi r-
my BIN, której nie tylko udało się dosłownie 
zrewolucjonizować system magazynowania 
i przechowalnictwa zbóż w gospodarstwach 
chłopskich na terenie Polski, ale także – po-
przez masowy wysyp strzelistych blaszanych 
silosów – zmian w krajobrazie polskiej wsi

Interes chłopski i polski wymaga, jak pod-
kreślał – przy każdej nadarzającej się okazji 
– niezrównany nasz marketingowiec śp. Sta-
nisław Kaszubski, aby rolnicy „brali zboże 
w swoje ręce”, żeby nie byli dłużej skazani 
w tym względzie na pośredników bądź na 
kaprysy magazynierów w punktach skupu, 
wreszcie – by mogli czerpać maksymalne 
korzyści ze swojego ciężkiego trudu. Te sło-
wa, poparte argumentami w postaci zain-
stalowanych już silosów w poszczególnych 
gospodarstwach, trafi ały na coraz bardziej 
podatny grunt. Potencjalnych nabywców si-
losów BIN zwłaszcza przekonywała kalkula-
cja ekonomiczna: w pierwszych latach 90. ub. 
w. zakup tych silosów zwracał się już po roku 
ich eksploatacji, a w szczególnych sytuacjach 
nawet po kilku miesiącach. 

Idee nowej organizacji rynku zbożowe-
go, lansowane przez naszą fi rmę, znalazły 
z miejsca licznych sojuszników: naukowców 
zajmujących się gospodarką zbożową, do-
radców ODR, lokalnych władz administra-
cyjnych i samorządowych (a później i szcze-
bla centralnego), prasę rolniczą, no i samych 
rolników, którzy w swoich gospodarstwach 
przekonali się o niewątpliwych korzyściach z 
faktu zainstalowania silosów BIN. W promo-
cji tej nowej formy przechowalnictwa zbóż 
naszej fi rmie wydatnie pomógł też w pierw-
szym okresie działalności udział w licznych 
targach  rolniczych i wystawach, podczas 
których ekspozycje silosów BIN przycią-
gały tłumy. Każda publiczna prezentacja 
powodowała gwałtowny wzrost pakietu za-

mówień, co wymusiło na nas konieczność 
podjęcia produkcji silosów systemem prze-
mysłowym. A to z kolei oznaczało potrzebę 
zainstalowania parku maszynowego z praw-
dziwego zdarzenia oraz zatrudniania coraz 
większej ilości wysokiej klasy specjalistów, 
z inżynierami-konstruktorami na czele. 

Nasza fi rma rosła więc w siłę i zaczęła 
sprzedawać w skali rocznej po kilkaset si-
losów, a później po kilka tysięcy. Z czasem, 
prócz małych 20-tonowych silosów adreso-
wanych do niewielkich chłopskich gospo-
darstw, pojawiły się nasze silosy o ładowności 
idącej w setki ton, a nawet mieszczące 2200 
ton ziarna zbóż. Bardziej wymagający klienci, 
których przestała zadawalać sama możliwość 
przechowywania zbóż w metalowych zbiorni-
kach, zaczęli domagać się coraz bardziej wy-
rafi nowanego doposażenia silosów, zarówno 
zdecydowanie ułatwiającego ich obsługę, jak 
i zwiększającego dosuszanie ziarna znajdują-
cego się w ich wnętrzu. Nasi odbiorcy życzyli 
też konstrukcji silosów bardziej wytrzyma-
łych mechanicznie oraz odpornych na wiatr, 
nasłonecznienie i opady, a także silosów za-
pewniających bezpieczne przechowywanie 
ziarna z zachowaniem pełnej kontroli jakości 
i chroniących skutecznie ziarno przed zmia-
nami takich jego właściwości, jak np. wzrost 
temperatury i wilgotności czy poziom skaże-
nia insektami oraz mikotoksynami.

W myśl zasady „klient nasz pan”, postano-
wiliśmy tym oczekiwaniom wyjść naprzeciw. 
Nasi konstruktorzy - we współpracy z ośrod-
kami naukowo-badawczymi - z zapałem za-
brali się do roboty i na efekty nie trzeba było 
długo czekać. W naszej ofercie pojawiły się 
także zespoły silosów o wielkiej pojemności, 
tworzących nowoczesne magazyny przecho-
walnicze ziarna zbóż i kukurydzy, które były 
dedykowane gospodarstwom wielkoobsza-
rowym, wytwórniom i mieszalniom pasz, 
olejarniom itp. Od lat silosy BIN – dzięki do-
brej pracy handlu zagranicznego BIN - są też 
wszechobecne pod własną marką w krajobra-
zie Danii i krajach Europy Środkowej.

Przed nami – kolejne wyzwania. Jesteśmy 
w trakcie opracowywania urządzenia do eks-
trudowania przeznaczonego do produkcji 
pasz. Zamierzamy też wejść na rynek silosów 
o dużej pojemności, do tego budowanych nie 
z blachy płaskiej, ale falistej. Przygotowuje-
my się do przeprowadzenia inwestycji, które 
pozwolą uruchomić technologię umożliwia-
jącą nam zwiększenie ładowności naszych 
największych silosów do 4000 ton, a nawet 
5000 ton. Firma BIN nie powiedziała jeszcze 
ostatniego słowa i w niejednym jeszcze pol-
skich, a i europejskich rolników zaskoczy. 
Mam ogromną satysfakcję w tym szczytnym 
dziele uczestniczyć.

– Inż. Paweł Krzemiński wniósł, i wno-
si, duży osobisty wkład w dynamiczny 
rozwój nowoczesnego przechowalnic-
twa ziarna zbóż. Produkowane od 27 
lat silosy BIN traktowane są przez pol-
skich rolników jako swoista skarbonka, 
która pozwala na uniezależnienie się 
od kaprysów rynku. Godne podkreśle-
nia są obecne plany BIN nad podję-
ciem produkcji dużych silosów do 5000 
ton ładowności.



= 
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SILOSY ZBOŻOWE z aktywną wentylacją

SILOSY PASZOWE

SILOSY LEJOWE

WIATY I HALE
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Serdecznie dziękujemy Państwu za wszystkie wspólnie zrealizowane inwestycje,

życzymy udanych i obfitych zbiorów oraz zapewniamy, że ziarno w silosach BIN 

będzie bezpiecznie składowane. 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA 

NASZEGO STOISKA NR C 99 PODCZAS TARGÓW AGROSHOW 

W BEDNARACH W DNIACH 22-25.09.2017 r.
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REKOMENDUJE
Elżbieta i Wojciech Pysiak
Właściciele Gospodarstwa Rolnego 

i Przydomowej Masarni w Zdziechowie
Laureaci konkursu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 

2011:

Marzena i Janusz Zalarscy, ekonomistka (absolwentka 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie) i technik tech-
nologii żywienia (absolwent Zespołu Szkół Gastrono-
micznych w Krakowie), właściciele firmy Przetwórstwo 
Mięsne „Płatek” w Nowej Wsi Szlacheckiej oraz 35-hek-
tarowego gospodarstwa rolnego, specjalizującego się 
w tuczu trzody chlewnej pod potrzeby przetwórstwa 
mięsnego. Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Płatek” 
został oficjalnie zarejestrowany w 1992 r. jako jedno-
osobowa firma, a w 2011 r. – przekształcony w spółkę 
jawną. Produkcja wędlin i wędzonek trwa w nim nie-
przerwanie od lat 50-tych ub. w., kiedy to  zajmowali 
się nią dziadek i ojciec obecnych właścicieli zakładu 
Władysław Płatek, który uczył się sztuki masarskiej u 
mistrza wędliniarstwa Władysława Przebindy. Aktual-
nie w ofercie firmy „Płatek” znajdują się: Tradycyjne 
Wyroby Lisieckie, w tym kilkanaście gatunków kiełbas 
(najbardziej znane to: kiełbasa Lisiecka, która posiada 
Znak Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz kieł-
basa wiejska z galaretką z Nowej Wsi Szlacheckiej ”, 
która jest na liście Produktów Tradycyjnych MRiRW), 
wędzonki (m.in. szynka wiejska wędzona, sopocka wę-
dzona, baleron wędzony i boczek wędzony bez żebe-
rek), wędliny podrobowe (kiszka wiejska, pasztetowa 
tradycyjna, pasztet domowy „Płatek”, salceson z Li-
szek) oraz elementy z mięsa wieprzowego, wołowe-
go i cielęcego. Wyroby wędliniarskie z firmy „Płatek”, 
pracującej w systemie HACCP, wytwarzane – zgodnie 
z obowiązującymi wymogami GMP i GHP i w oparciu 
o stare pilnie strzeżone receptury – cechuje najwyższa 
jakość, wyjątkowo intensywny aromat i niepowtarzal-
ny smak. Są one rozpoznawane na rynku i dostępne 
w handlu detalicznym i hurt owym na znacznym obsza-
rze Polski. Firma Płatek jest największym producen-
tem kiełbasy Lisieckiej. Roczna sprzedaż samej tylko 
kiełbasy Lisieckiej sięga 400 ton oraz 120 ton wyro-
bów cert yfikowanych (produkty lokalne z Małopolski, 
produkty tradycyjne). Firma „Płatek” wchodzi w skład 
Konsorcjum, stworzonego przez 9 wytwórców z rejo-
nu Liszek celem wspólnego zarejestrowania kiełbasy 
Lisieckiej jako produktu regionalnego. Posiada wiele 
cert yfikatów i znaków towarowych, potwierdzających 
dobrą opinię o wytwarzanych tu produktach, a także 
legitymuje się tytułem Wicemistrza Krajowego AgroLi-
gi 2015 w kategorii Firmy.

NASZĄ SIŁĄ LISIECKIE SPECJAŁY
Nasze wejście do biznesu masarskiego przed kilkunastu laty było racjonalne 
i bezstresowe. Wiedzieliśmy bowiem czym to pachnie, i dosłownie, i w przenośni. 
Najpierw pracowaliśmy pod okiem naszego ojca i teścia, twórcy firmy „Płatek”, 
by z czasem przejąć ster zarządzania.

S
zczycimy się tym, że może-
my bazować na bogatych do-
świadczeniach ojca i dziadka. 
Największym atutem naszej 
fi rmy masarskiej są oczywi-

ście wyroby tradycyjne – lokalne i re-
gionalne. Dzięki stosowaniu specjalnie 
wyselekcjonowanych mięs i starannie 
dobieranych przypraw, wiele z  nich 
– co nas cieszy – zyskało miano wyro-
bów luksusowych. Wędliny te są pe-
klowane w tradycyjny sposób, według 
starodawnej receptury, zaś wędzone 
aromatycznym dymem pochodzącym 
z drewna drzew: owocowych, buka i ol-
chy. Wszystko to nadaje im wyjątkowy 
aromat i niepowtarzalny smak.

Naszym hitem i najbardziej roz-
poznawalnym produktem, podobnie 
jak 8 innych przetwórców mięsnych 
zrzeszonych w Konsorcjum, pozostaje 
kiełbasa Lisiecka, która wytwarzana 
jest ze starannie wyselekcjonowanych 
kawałków szynki i schabu oraz od-
powiednio rozdrabniana. Specjalna 
technika wędzenia nadaje jej lśnią-
cą, ciemnobrązową barwę. Kiełbasa 
Lisiecka odznacza się doskonałym 
smakiem i zapachem. Dominuje w niej 
smak doprawionego mięsa wieprzo-
wego z delikatnie wyczuwalną nutą 
pieprzu, aromatem czosnku i zazna-
czoną obecnością soli. Kiełbasa Li-
siecka jest wyrobem bezglutenowym, 
podobnie jak cała seria wytwarzanych 
przez nas Tradycyjnych Wyrobów Li-
sieckich. Kiełbasa Lisiecka została 
zarejestrowana przez Komisję Euro-
pejską jako Chronione Oznaczenie 
Geografi czne, co oznacza, że nazwa ta 
może być wykorzystywana wyłącznie 
do znakowania kiełbasy spełniającej 
wymagania specyfi kacji oraz produko-
wanej na obszarze gminy Czernichów 
i Liszki, powiat krakowski, wojewódz-
two małopolskie, Polska. Produkty, 
których nazwy zostały wpisane do 
rejestru nazw chronionych i chronio-
nych oznaczeń geografi cznych podle-
gają systematycznej kontroli IHARS, 
która gwarantuje, że produkt ten jest 
najwyższej jakości i posiada certyfi -
kat, który jest gwarantem oryginalno-
ści kiełbasy Lisieckiej.

Za duży osobisty sukces uznajemy 
fakt, że w ciągu ostatnich kilkunastu 
lat udało się nam wydatnie poszerzyć 
paletę asortymentową wyrobów z logo 
„Płatek”, jak i dynamicznie zwiększyć 
produkcję. Niezmiernie dużą wagę 

przywiązujemy do dobrej jakości su-
rowca, z którego wytwarzane są w na-
szym zakładzie wędliny. Znaczną część 
potrzebnej nam wieprzowiny pozy-
skujemy z własnego tuczu zwierząt, 
który trwa nieco dłużej niż przewidują 
współczesne duńskie czy niemieckie 
standardy. To się nam opłaca; dzięki 
tej technologii chowu mięso osiąga bo-
wiem pożądaną wyższą gęstość, co ma 
potem pozytywny wpływ na produkt 
fi nalny. Inne rodzaje mięs pozyskuje-
my od naszych stałych i sprawdzonych 
dostawców.

Podkreślamy także na każdym kro-
ku, że wszystkie nasze wyroby są pro-
dukowane bez żadnych dodatków che-
micznych i wędzone w wędzarniach 
naturalnych, opalanych drzewem od-
powiedniego gatunku i jakości.

Sprzedaż naszych wyrobów odbywa 
się w różnych formach. Przede wszyst-
kim realizujemy zamówienia współ-
pracujących stale z naszym zakładem 
hurtowniami i sklepami.

Dużą wagę w naszej strategii mar-
ketingowej przywiązujemy do wycho-
dzenia z ofertą do miejsc, gdzie można 
spotkać jak największą i najszerszą 
klientelę, którą traktujemy jako po-
tencjalnych odbiorców naszych pro-
duktów. I to się sprawdza! Po każdym 
udziale w formie stoisk ekspozycyj-
nych w rozmaitych kiermaszach i in-
nych imprezach zbiorowych, wzrasta 
zapotrzebowanie na nasze wyroby. 
Bardzo ważną rolę w promocji na-
szych wyrobów ma też systematycz-
ny udział fi rmy Przetwórstwo Mięsne 
„Płatek” w konkursach branży spo-
żywczej, zarówno na szczeblu lokal-
nym i regionalnym, jak i ogólnokra-
jowym, w których odbieramy liczne 
nagrody i pochwały.

Nasza fi rmowa dewiza brzmi: „Ma-
łymi kroczkami do przodu”, czyli ma-
jąc zapewnione stabilne podstawy, 
czynimy postęp. Już stoi, na razie 
w  stanie surowym, nasz nowy zakład 
przetwórczy, w którym chcemy za-
montować nowoczesne linie technolo-
giczne, i w którym zamierzamy w nie-
dalekiej przyszłości zacząć wytwarzać 
szynki dojrzewające w kierunku par-
meńskim. Złożyliśmy stosowny bizne-
splan i czekamy w tym względzie na 
decyzję ARiMR.

Ciągle pracujemy też nad poszerza-
niem tradycyjnej oferty produktowej, 
a także szukamy nowych smaków.

– Marzena i Janusz Zalarscy mogą służyć innym za 
wzór, jak harmonijnie należy łączyć tradycję z no-
woczesnością w branży mięsnej. Jako kolejne poko-
lenie przejęli po przodkach zakład masarski z całym 
jego dobrodziejstwem i potrafili go nie tylko mądrze 
wkomponować w obecne wymogi rynkowe, ale tak-
że – co ważne – cały czas rozwijać i zwiększać swoja 
ofert ę asort ymentową.

Marzena i Janusz 
Zalarscy
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Zakład Przetwórstwo Mięsne „Płatek” – to rodzinna firma z tradycją. Działamy na rynku nieprzerwanie  
od 1992 r. Wciąż prężnie się rozwijamy, podbijając nowe rynki i zyskuje mnóstwo zadowolonych  
klientów. Właściciele firmy bazują na doświadczeniu dziadka i ojca, nie zapominając o ciągłym rozwoju 
i udoskonalaniu swoich produktów. W zmodernizowanym zakładzie zachowują jedocześnie znakomitą 
jakość, jak również tradycję.

ZaprasZamy do współpracy!

Oferowane przez  
nas wyroby  
wytwarzane są zgod-
nie z obowiązujący-
mi wymogami  
GMP i GHP.  
Ponadto w firmie 
został wdrożony  
system HACCP.



Organizatorami Konkursu byli:
l Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi
l Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego
l Państwowa Inspekcja Pracy
Realizację Konkursu wspierały: sa-

morządy terytorialne, jednostki ochot-
niczej straży pożarnej, policji, izby rol-
nicze, ośrodki doradztwa rolniczego, 
organizacje zawodowe i społeczne rolni-
ków, producenci środków produkcji dla 
rolnictwa. 

Patronat medialny nad Konkursem 
objęli: TVP1, Telewizja Interaktywna 
AgroNews.com.pl, dwutygodnik AGRO 
SERWIS, dwumiesięcznik Bez Pługa, 
Tygodnik Poradnik Rolniczy, miesięcz-
niki Agrotechnika i Agro Profil, portal 
Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy, 
miesięcznik Rolniczy Przegląd Tech-
niczny oraz Top Traktor. 

Celem Konkursu była promocja za-
sad ochrony zdrowia i życia w gospo-
darstwach rolnych. Udział w nim brały 
osoby pełnoletnie prowadzące produk-
cyjną działalność rolniczą i ubezpieczone 
w KRUS. Konkurs przebiegał w trzech 
etapach: regionalnym, wojewódzkim i 
centralnym. Według danych przekaza-
nych przez Oddziały Regionalne KRUS, 
do udziału w XV edycji zgłoszono 1 021 
gospodarstw indywidualnych (o 51, tj. o 
5,3% więcej niż w roku ubiegłym). Więk-
szość stanowią gospodarstwa rolne o po-
wierzchni 0-50 ha (jest ich 777, tj. 76,1% 
ogółu zgłoszonych), w tym mieszany pro-
fil produkcji prowadzi 469 gospodarstw, 
tj. 45,9%. W finale uczestniczyły: 2 gospo-
darstwa sadownicze; 2 z działami spe-
cjalnymi produkcji (uprawa pomidorów 
w szklarniach, produkcja ogrodniczo-
szklarniowa); 4 z hodowlą trzody chlew-
nej; 3 z hodowlą bydła (dwa z produkcją 
mleka i jedno z produkcją bydła mięsne-
go) i 5 z produkcją roślinną.

Wyniki XV Ogólnokrajowego Konkursu  
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne  

przebiegającego pod Honorowym Patronatem  
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy

Zgodnie z regulaminem Konkursu, 
Komisje Konkursowe sprawdziły:
l ład i porządek w obrębie podwó-

rza, zabudowań i stanowisk pracy
l stan budynków inwentarskich 

i pomieszczeń gospodarczych
l wyposażenie maszyn i urządzeń 

rolniczych w osłony ruchomych części 
maszyn i urządzeń
l stan techniczny pilarek tarczo-

wych i łańcuchowych
l warunki obsługi i chowu zwierząt
l stosowanie i jakość środków 

ochrony osobistej
l rozwiązania techniczne i organi-

zacyjne stosowane w gospodarstwie 
w celu ograniczenia ryzyka wypadku 
i zwiększenia bezpieczeństwa pracy
l organizację miejsc wypoczynku 

i zabawy dzieci
Gospodarstwa finalistów XV Ogólno-

krajowego Konkursu BGR wizytowała i 
oceniła powołana przez Prezesa KRUS 
Centralna Komisja Konkursowa. Człon-
kowie Komisji reprezentowali Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-

AgroBezpieczeństwo

go, Państwową Inspekcję Pracy, Radę 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników 
oraz redakcje AGRO SERWISU i Bez 
Pługa.

W ocenie Komisji wszystkie finało-
we gospodarstwa rolne wyróżniał: ład 
i porządek w obejściu, dobrze zaplano-
wane i utrzymane oraz oświetlone cią-
gi komunikacyjne, bardzo dobry stan 
techniczny stosowanych maszyn i urzą-
dzeń, właściwie wyposażone w narzę-
dzia warsztaty, dbałość i poszanowanie 
dla naturalnego środowiska. Większość 
ocenianych gospodarstw przez lata bu-
dowały wielopokoleniowe rodziny. 

Centralna Komisja Konkursowa na 
posiedzeniu w dniu 26 lipca 2017 roku 
wyłoniła zwycięzców tegorocznej edy-
cji. 

Za najbezpieczniejsze gospodarstwo 
rolne w kraju uznano gospodarstwo 
Państwa Beaty i Piotra Kondrackich 
z Górnego w woj. lubelskim. Laureaci 
otrzymują nagrodę Prezesa KRUS – cią-
gnik rolniczy Ursus C-380 o mocy 55 KW.

Drugie miejsce i nagrodę pieniężną 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy-
znano: Państwu Dorocie i Kazimierzowi 
Dąbrowskim z Dębowca w woj. podkar-
packim. 

Trzecie miejsce oraz nagrodę pie-
niężną Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi otrzymuje Pan Arkadiusz Parkitny 
z  Konieczek w woj. śląskim.

Przyznano dwa równorzędne wyróż-
nienia specjalne i nagrody pieniężne 
Prezesa KRUS za stosowanie bezpiecz-
nych i innowacyjnych technologii pro-
dukcji rolniczej:
l Państwu Beacie i Zbigniewowi 

Kołoszycom z Nowin Wielkich w woj. 
lubuskim
l Państwu Marii i Januszowi Szczy-

piorom z Łyśniewa w woj. pomorskim
Nagrodę specjalną Głównego Inspek-

tora Pracy za stosowanie innowacyj-

(kategoria  gospodarstwa indywidualne)

KomuniKat Centralnej Komisji KonKursowej
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nych rozwiązań zwiększających bez-
pieczeństwo pracy w gospodarstwie 
rolnym przyznano:
l Państwu Alicji, Waldemarowi i Ar-

kadiuszowi Przygodzińskim z Dąbrowy 
Biskupiej w woj. kujawsko-pomorskim.

Pozostali laureaci etapu centralnego 
(lista niżej) otrzymują nagrody ufundo-
wane przez organizatorów i fundatorów 
za udział w finale Konkursu i stosowanie 
rozwiązań zwiększających bezpieczeń-
stwo pracy w gospodarstwie rolnym:
l Państwo Halina i Jan Smorawscy, 

woj. dolnośląskie
l Państwo Agnieszka i Leszek Pie-

trzakowie, woj. łódzkie
l Państwo Paulina i Grzegorz Świ-

dergałowie, woj. małopolskie
l Państwo Mariola i Robert Zapa-

śnikowie, woj. mazowieckie
l Państwo Małgorzata i Ewald Kam-

rad oraz Magdalena Kamrad-Semma, 
woj. opolskie
l Państwo Dominika i Karol Bed-

narczykowie, woj. podlaskie
l Państwo Małgorzata i Mirosław 

Marek, woj. świętokrzyskie
l Państwo Elżbieta i Kazimierz Cza-

charowscy, woj. warmińsko-mazurskie 
l Państwo Jolanta i Paweł Tomczy-

kowie, woj.  wielkopolskie

l Pani Danuta Witkowska, woj. za-
chodniopomorskie

Uczestnicy etapu centralnego Kon-
kursu,  właściciele 16 gospodarstw 
uczestniczących otrzymają:
l listy gratulacyjne od Prezydenta 

RP Andrzeja Dudy
l grawertony okolicznościowe Mini-

stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
l zestawy ochron do pracy ze środ-

kami ochrony roślin (kombinezon wielo-
krotnego użytku w komplecie z rękawi-
cami wielokrotnego użytku i maskami) 
ufundowane przez Polskie Stowarzysze-
nie Ochrony Roślin
l wspólny dyplom od organizatorów
Wszystkim laureatom zostaną ufun-

dowane roczne prenumeraty: dwu-
tygodnika AGRO SERWIS, dwumie-
sięcznika Bez Pługa, miesięczników: 
Agrotechnika, Agro Profil i Rolniczy 
Przegląd Techniczny oraz Tygodnika 
Poradnika Rolniczego.

Centralna Komisja Konkursowa po-
stanowiła dodatkowo wyróżnić za wy-
jątkową dbałość o estetykę obejścia 
gospodarskiego i duży wkład pracy 
w  tworzenie wspaniałych krajobrazów 
wiejskich Panie:
l Beatę Kołoszyc z Nowin Wielkich 

w woj. lubuskim

l Agnieszkę Pietrzak z Franopola 
w woj. łódzkim
l Danutę  Witkowską z Warnic 

w woj. zachodniopomorskim
l Marię Szczypior z Łyśniewa w woj. 

pomorskim
l Małgorzatę Kamrad i Magdalenę 

Kamrad-Semma ze Starych Kotkowic 
w woj. opolskim

Uroczysta gala podsumowania XV 
edycji Konkursu Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne odbędzie się 22 września 
br. podczas Międzynarodowych Targów 
AGRO SHOW w Bednarach. Serdecz-
nie zapraszamy laureatów Konkursu, 
ich rodziny i gości oraz fundatorów 
nagród. Udział w podsumowaniu daje 
możliwość spotkania się z właściciela-
mi najbezpieczniejszych w 2017 roku 
gospodarstw i zakładów rolnych w kra-
ju oraz wymianę poglądów o rozwiąza-
niach zwiększających bezpieczeństwo 
pracy w gospodarstwach rolnych.

Przewodniczący
Centralnej Komisji Konkursowej

Cezary Nobis

Główna nagroda  
w XV Ogólnopolskim Konkursie 

Bezpieczne Gospodarstwo  
Rolne – ufundowany przez Prezesa 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego ciągnik rolniczy  

Ursus C-380
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Początek roku szkolnego dla 170 
najmłodszych uczniów szkół pod-
stawowych z podlaskich wsi So-

koły, Bruszewo, Kowalewszczyzna oraz 
Poświętne, zlokalizowanych w otocze-
niu działalności firmy TRANS-ROL 

9 września 2017 r. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Kon-
sumpcji  SGGW w Warszawie świętował Jubileusz 40-lecia 
swej owocnej działalności dydaktyczno-naukowej, które-

mu towarzyszyła Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ży-
wienie Człowieka w 200-letniej historii nauczania rolniczego 
na ziemiach polskich”, połączona ze spotkaniem absolwentów 
i pracowników Wydziału. Podczas podniosłej uroczystości, ob-
jętej Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Krzysztofa Jurgiela, pod adresem Jubilata padło wiele cie-
płych gratulacji i życzeń, wygłoszonych m.in.: przez Rektora 
SGGW prof. Wiesława Bielawskiego oraz Radcę Generalnego 
MRiRW Zofię Krzyżanowską (wręczyła też Honorowe Odznaki 
„Zasłużony dla Rolnictwa”). Dziekan WNoŻCiK prof. Krystyna 
Gutkowska odbierała także, w imieniu pracowników Wydzia-
łu, powinszowania i podziękowania od licznie przybyłych gości 
– dziekanów siostrzanych wydziałów z innych krajowych uczel-
ni oraz wydziałów SGGW, przedstawicieli Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego, organizacji biznesowych 
i agrofirm współpracujących z WNoŻCiK  oraz absolwentów ob-
darowanych perłowymi dyplomami.

Rubinowy Jubileusz 

Cenne uczniowskie wyprawki
Grażyny i Andrzeja Remisiewicz, był 
wyjątkowym, dzięki wyprawkom otrzy-
manym w siedzibach szkół podstawo-
wych w Sokołach i Poświętnem – w ra-
mach realizowanego przez Grupę Azoty 
programu Lider Polskiej Dystrybucji™.

W uroczystościach wręczenia wypra-
wek przez Grażynę i Andrzeja Remisie-
wicz uczestniczyli rodzice dzieci, kadra 
pedagogiczna oraz przedstawiciele: Gru-
py Azoty, władz samorządowych, instytu-
cji rolniczych, policji i mediów. Właściciele 
firmy TRANS-ROL, jako autoryzowane-
go dystrybutora Grupy Azoty, podczas 
uroczystości wyznali m.in.: – Zawsze 

wspieramy naszą lokalną wiejską spo-
łeczność i pamiętamy, że „aby mierzyć 
drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się 
wyszło”. Jesteśmy też świadomi, że przy-
szłość zależy przede wszystkim od tego, 
jak wykształcona będzie młodzież na te-
renach wiejskich.  
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Wada Oświadczenia Woli
Każdego dnia dokonujemy wielu czynności prawnych, jak np. zawar-
cie umowy kupna – sprzedaży. Jeżeli czynność taką dokonujemy pod 
wpływem błędu, groźby, podstępu lub w stanie, w którym nie potrafimy 
rozpoznać znaczenia naszych czynów, możemy uchronić się przed ne-
gatywnymi konsekwencjami, jakie z tą czynnością się wiążą.

Czynności takie dotknięte będą tzw. 
wadami oświadczenia woli, o któ-
rych mówią artykuły 82 – 88 kodek-

su cywilnego. Są nimi: groźba (z okolicz-
ności musi wynikać, że osoba, do której 
była skierowana, mogła się obawiać, że 
jej lub innej osobie grozi niebezpieczeń-
stwo osobiste lub majątkowe), podstęp 
(doprowadzenie do wyrażenia oświad-
czenia woli podstępem, czyli jakimś prze-
myślanym działaniem, pozorną zachętą), 
pozorność (nieważne jest oświadczenie 
woli złożone drugiej osobie za jej zgodą 
dla pozoru); brak świadomości (oświad-
czenie woli złożone przez osobę, która z 
jakichkolwiek powodów znajdowała się w 
stanie wyłączającym świadome lub swo-
bodne powzięcie decyzji, jest nieważne). 

Przykładem ostatniej wady oświadcze-

nia woli jest taka oto, z życia wzięta sytu-
acja. Osoba X spotkała się ze znajomymi i 
w trakcie tego spotkania jeden z kolegów 
zaczął ją namawiać do picia alkoholu. 
Osoba X, wiedząc, że ma „słabą głowę”, 
sprzeciwiała się, ale kolega umiejętnie 
przekonał do wypicia „tylko” soku z wód-
ką. Kolejnego dnia okazało się, że osoba 
X podpisała umowę sprzedaży traktora 
owemu koledze i pokwitowała odbiór pie-
niędzy. Osoba ta w ogóle nie pamięta ta-
kiej sytuacji, a kolega domaga się wydania 
traktora, powołując się na sporządzoną i 
podpisaną feralnego wieczoru umowę. 

W opisanej sytuacji zdecydowanie mo-
żemy mówić o wadzie oświadczenia woli. 
Kodeks cywilny wskazuje, że nieważne jest 
oświadczenie woli złożone przez osobę, 
która z jakichkolwiek powodów znajdo-

wała się w stanie wyłączającym świadome 
albo swobodne powzięcie decyzji i wyra-
żenie woli. Osoba X nie miała rozeznania, 
pod wpływem alkoholu nie rozumiała 
własnego postępowania i nie zdała sobie 
sprawy z jego konsekwencji. Oświadczenie 
woli w takiej sytuacji jest nieważne z mocy 
prawa, ale konieczne jest do tego złożenie 
przez osobę X oświadczenia na piśmie 
o uchyleniu się od jej skutków prawnych. 
Z chwilą złożenia takiego oświadczenia, 
drugiej osobie (w tym wypadku „koledze”, 
któremu osoba X sprzedała traktor) wa-
dliwa czynność prawna przestaje wywo-
ływać skutki prawne już w momencie jej 
dokonania, czyli z mocą wsteczną. 

Oświadczenie o uchyleniu powinno 
być złożone w zwykłej formie pisemnej 
i zawierać: oznaczenie osoby sporządza-
jącej pismo; oznaczenia adresata oświad-
czenia; miejscowość i datę sporządzenia 
oświadczenia; tytuł pisma; wskazanie od 
skutków, jakiego oświadczenia woli się 
uchylamy; tego, do czego się zobowiąza-
liśmy, z podaniem daty zawarcia umowy; 
na czym polegała wada oświadczenia 
woli; własnoręczny podpis.

                Karolina Geilke
Mediator sądowy

  „Śląskie Aktualności Rolnicze”
ŚODR Częstochowa

Rolnicy coraz silniej dostrzegają ryzyko 
związane ze stosowaniem nieoryginalnych 
środków ochrony roślin – wynika z badania, 
zrealizowanego na zlecenie Bayer w ramach 
programu „Grunt to Bezpieczeństwo”, przez 
instytut badawczy Kleff mann Group. Analiza 
objęła reprezentatywną grupę rolników, 
specjalizujących się zarówno w uprawach 
polowych, jak i sadowniczych z całego kraju.

Zdecydowana większość rolników  
(93  proc.) deklaruje zakup środków 
oryginalnych: ta liczba wzrosła od 

2014 r. o 5 pkt. proc. Obie badane grupy 
wskazują zgodnie na ryzyko związane 
ze  stosowaniem podróbek. „Działa dużo 
słabiej, niż środek oryginalny” (66 proc. 
wskazań), „dyskwalifi kuje zbiory z powo-
du jakości” (58 proc.), „powoduje niższe 
zbiory” (57 proc.), „nie działa na patogen 
–  chwast, szkodnik, chorobę” (56 proc.) 
– to najczęściej opisywane konsekwencje.

Rolnicy specjalizujący się w uprawach 
polowych najczęściej podnoszą argument 
słabszego działania podróbek w porówna-
niu do oryginału, a także niższych plonów. 
Sadownicy również podkreślają słabsze 
działanie podróbek, zaś na drugim miej-
scu wskazują dyskwalifi kację owoców 
z powodu jakości. 

–  Jesteśmy przekonani, że działania 
edukacyjne, prowadzone przez producen-
tów przy wsparciu mediów, przynoszą 
pozytywne efekty. Wspólnie pomagamy 
zwiększać świadomość rolników – mówi dr 
Michał Krysiak, Product Stewardship Ma-

nager, Bayer. – Dlatego od lat prowadzimy 
program „Grunt to  bezpieczeństwo”. Każ-
dego roku 4000 uczestników szkoleń pod-
wyższa swoje umiejętności z zakresu odpo-
wiedzialnych praktyk agrotechnicznych.

– Rolnicy, jeśli stosują nieoryginalne 
środki ochrony roślin, na ogół czynią to 
nieświadomie – mówi Michał Gazdecki, 
Kleffmann Group. – Praktyka organów 
ścigania dowodzi, że bardzo trudno jest 
ustalić pochodzenie podrobionych środ-
ków ochrony roślin. Mogą one zawierać 
zanieczyszczenia w postaci pozostałości 
metali ciężkich i inne substancje szkodli-
we, przez co są bardzo wątpliwej jakości. 
Plantatorzy praktycznie nie mają możli-
wości dochodzenia swoich praw w przy-
padku zniszczenia upraw. Rolnicy i sa-
downicy mają coraz większą świadomość 
tych negatywnych konsekwencji.

Jak rozpoznać oryginalne środki ochro-
ny roślin?

Oryginalne środki ochrony roślin to 
preparaty bezpieczne, dogłębnie prze-
badane przez producenta i odpowiednio 
oznakowane. Ryzyko nabycia podróbek 
warto zminimalizować stosując kilka 
prostych zasad – kupując środek zareje-
strowany w Polsce, optymalnie w sklepie 
stacjonarnym lub internetowym, który 
jest zarejestrowany i kontrolowany przez 
WIORIN (Wojewódzkie Inspektoraty 
Ochrony Roślin i  Nasiennictwa). Na za-
kup powinniśmy otrzymać dokument 
zakupu: fakturę VAT lub paragon. Orygi-
nalne środki ochrony roślin zawierają ety-
kietę w języku polskim, trwale przytwier-
dzoną do opakowania. 

– Rolnik powinien zawsze pamiętać 
o  tym, aby kupować tylko oryginalne, 
zarejestrowane środki ochrony roślin, 
w zatwierdzonych punktach sprzedaży. 
Kuszące rażąco niską ceną oferty na au-
kcjach internetowych, obwoźni sprzedaw-
cy, czy sprzedaż na straganie – powinny 
obudzić czujność rolników – to mogą być 
podróbki. Na stronie internetowej www.
bezpiecznauprawa.org, rolnik znajdzie in-
formacje o zgodnych z prawem zakupach 
środków ochrony roślin, a także wskazów-
ki gdzie sprawdzić oryginalność środka 
– mówi Marcin Mucha z Polskiego Stowa-
rzyszenia Ochrony Roślin.

Warto też zwrócić uwagę na zabezpie-
czenia stosowane przez producentów. Na 
plombie zakrętki oryginalnych opakowań 
Bayer umieszczone jest widoczne logo fi r-
my. Ważnym elementem jest wielowymia-
rowy hologram umieszczany na etykiecie. 

więcej na: 
www.grunttobezpieczenstwo.pl 

Oryginalne znaczy bezpieczne



Spółdzielnia Grup

12  ||  magazyn ludzi przedsiębiorczych

O
bfi tość rzepaku na polach 
świadczy o tym, że jest to po-
pularna roślina. Rzepak jed-
nak jest trudny w uprawie, 
bo plony wyjątkowo zależą 

od pogody. Opłacalność uprawy zależy 
też od cen dyktowanych przez świato-
we koncerny olejowe. Opolscy rolnicy 
dostarczają ponad 200 tys. ton rzepaku, 
czyli 10 proc. krajowej produkcji. Dla 
wielu dużych gospodarstw jest to pod-
stawowa uprawa.

Dzisiaj jedną trzecią rzepaku na 
Opolszczyźnie produkuje kilkadziesiąt 
grup producenckich i rolniczych spół-
dzielni. Najwięcej dostarcza powstała 
w 2012 r. Spółdzielnia Grup. Dzięki po-
łączeniu się i wyeliminowaniu zbędnych 
pośredników grupy mają duży wpływ 
na cenę płodów rolnych.

Organizacja producentów zbóż i rze-
paku jest ponadregionalna, bo w jej 
skład wchodzą też rolnicy z woj. dolno-
śląskiego i śląskiego. Nawet małe grupy 
korzystają na tym, że wchodzą w skład 
Spółdzielni. Władze Spółdzielni Grup 
zachęcają innych rolników do współ-
pracy. Dziś sprzedają rocznie 40 tys. 
ton rzepaku. Liczą, że po przyłączeniu 
się kolejnych grup będą wstanie dostar-
czyć na rynek nawet 100 tys. ton oleiste-
go ziarna. 

Na spotkanie członków Spółdzielni 
Grup z przetwórcami zjechali do Prósz-

AgroPlatforma ODR

kowa najwięksi producenci z kilku wo-
jewództw.

Bartłomiej Karamon, gospodarstwo 
rolne w Wołczynie: – Siewy były bardzo 
ciężkie, zakończyliśmy je koło 10 wrze-
śnia. Na szczęście długa i mokra wio-
sna im sprzyjały, nadgoniły wegetację. 
W tym roku mamy ponad 2 tys. hekta-
rów, a zamierzamy zwiększyć do 3 tys.   

Marcin Markowicz, Top Farms Głub-
czyce: – W tym roku kwitnienie było 
opóźnione. Głównie przez te wiosenne 
przymrozki, które na Wyżynie Głub-
czyckiej dały się nam we znaki. Rzepak 
od początku wegetacji, czyli od jesieni 
miał trudne warunki.  

Piotr Hanusiak, prezes grupy Hadasz 
Agro z Prudnika: – Ja uważam, że taka 
grupa jak nasza, która jest mała – bo 
zrzesza tylko 6 rolników, ma takie same 
zyski, jak wielcy producenci, z dużych 
grup. Korzyści: sprzedajemy w tych sa-
mych cenach, co wielcy producenci.  

Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej 
Izby Rolniczej: – Jestem też prezesem 
grupy producenckiej. Podglądamy, 
szukamy wspólnych rozwiązań, któ-
re pozwolą nam funkcjonować na tym 
trudnym rynku unijnym. 

Mariusz Olejnik, prezes Spółdzielni 
Grup „Polski Rzepak i Zboża”: – Głów-
nym celem spotkania była chęć podtrzy-
mania tradycji spotkań producentów 
i przetwórców. Pamiętajmy, że południo-

wo-zachodnia Polska, to region wiodący 
w produkcji rzepaku i zbóż, tutaj mamy 
też zakłady przetwórcze. Na samym po-
czątku roku byliśmy jako zarząd grupy 
na konferencji, gdzie spotkali się tylko 
eksporterzy i fi rmy skupowe. Doszliśmy 
więc do wniosku, że ten region powinien 
zrobić spotkanie tych, którzy produku-
ją z przetwórcami. Są wprawdzie też 
fi rmy skupowe, ale towarowi producen-
ci mogą ich pominąć, albo nawiązać 
z nami współpracę. Nie tylko przy sprze-
daży, ale też w zaopatrzeniu w środki 
produkcji, środki ochrony roślin i temu 
podobne. Z perspektywy pięciu lat ist-
nienia spółdzieln,i nie ma żadnej wątpli-
wości, że warto się było zorganizować. 
Ponad 70 producentów w kilkunastu 
grupach stworzyło jedną fi rmę. W  roku 
2012 sprzedaliśmy 12 tys. ton rzepaku, w 
kolejnym – już 40 tysięcy. O wiele trud-
niej sprzedawać jest zboże, bo mamy za-
kłady zbożowe. O ile rzepak sprzedaje 
się rzadziej, to zboże niemal codziennie. 
Wiele różnych fi rm ma relacje z małymi 
młynami – my tych drobnych zaszło-
ści burzyć nie chcemy, ale ewolucyjnie 
dojść do większej sprzedaży. O ile w roku 
2013 sprzedaliśmy przez Polski Rzepak 3 
tys. 800 ton zboża, to w roku 2016 już 16 
tys. ton – jest ewidentnie tendencja wzro-
stowa. Co do tego sezonu: część rzepaku 
mamy już sprzedane po 1730 zł za tonę, 
tydzień temu po 1530, ale wszystkiego nie 
można sprzedać, bo jeszcze nie został ze-
brany. My wiemy, że biznesu zboża i rze-
paku nie można liczyć rok do roku, ale 
w wieloleciu. Trzeba po prostu rozłożyć 
ryzyko, by nie sprzedawać wszystkiego 
w jednym czasie, ale sprzedaż rozłożyć 
na okresy – wtedy średnia cena wyjdzie 
zadowalająca. 

Mariusz Drożdż (TVP3 Opole)
Oprac. Wit

„Kurier Rolniczy”
OODR Łosiów

Przed pięciu laty 9 grup producenckich połączyło się w Spółdzielnię. 
Teraz grup jest już 17. Dołączyły też dwie duże firmy skupowe. 

Dzięki temu mają większą szansę na pewny zbyt 
i uczciwe ceny swoich płodów rolnych.

P R O D U C E N C I  Z B Ó Ż  I  R Z E PA K U  Z  O P O L S Z C Z Y Z N Y  Ł Ą C Z Ą  S I ŁY
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Zakup paliwa przez rolników w świetle 
ustawy o systemie monitorowania  

drogowego przewozu towarów
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P
rzedmiotem nowych obowiąz-
ków jest przewóz określonych 
towarów, m.in. paliw silniko-
wych i pochodnych, paliw opa-
łowych, dodatków do paliw, od-

mrażaczy na bazie alkoholu etylowego, 
rozcieńczalników i rozpuszczalników, 
alkoholu etylowego oraz suszu tyto-
niowego. Co do zasady monitorowaniu 
podlega transport wskazanych w usta-
wie lub odpowiednim rozporządzeniu 
towarów, jeżeli masa brutto przesyłki 
przekracza 500 kg lub jej objętość prze-
kracza 500 litrów. 

Zgodnie z ustawą systemowi mo-
nitorowania drogowego nie podlega, 
m.in. przewóz towarów w przesyłkach 
pocztowych oraz towarów objętych 
procedurą celną. Nie zgłasza się rów-
nież przewozu towarów dokonywanego 
w  ramach przesunięć międzymagazy-
nowych.

Podmioty przewożące tzw. towary 
„wrażliwe” na- i przez terytorium Polski 
mają obowiązek dokonania zgłoszenia 
takiego przewozu do elektronicznego 
rejestru oraz jego uzupełniania i aktu-

to może założyć tylko osoba fizyczna, 
która zamierza dokonywać zgłoszeń do 
systemu SENT w imieniu podmiotu.

Niedopełnienie tych obowiązków 
pociąga za sobą sankcje, np. za brak 
numeru lub niedokonanie aktualizacji 
danych, a także za niezgodność ilości 
przewożonego paliwa ze zgłoszeniem 
nakładana jest kara od 10 do 20 tys. zł. 

Zakup paliwa, zgodnie z nową usta-
wą, podlega monitorowaniu przez orga-
ny celno-skarbowe za pośrednictwem 
Platformy Usług Elektronicznych Skar-
bowo-Celnych. Dotyczy to przewozu 
paliwa w ilości powyżej 500 litrów jed-
norazowo. Kupujący paliwo jest zobo-
wiązany do potwierdzenia odbioru pali-
wa za pośrednictwem platformy.

Według informacji zamieszczonych na 
stronie Krajowej Administracji Skarbo-
wej rolnik prowadzący działalność rol-
niczą i nie zarejestrowany w CEIDG 
lub KRS jako prowadzący działalność 
gospodarczą, w myśl ustawy nie jest 
podmiotem odbierającym. Nie jest więc 
zobowiązany do potwierdzania odbioru 
paliwa zakupionego do gospodarstwa 
rolnego.

Na stronie https://puesc.gov.pl/web/
puesc/faq-sent zamieszczone są odpo-
wiedzi na najczęściej zadawane pytania 
dotyczące systemu SENT. Poniżej pre-
zentujemy odpowiedź na pytanie: Czy 
przewóz towaru do rolnika (podmio-
tu prowadzącego gospodarstwo rolne 
w statusie rolnika ryczałtowego i rolni-
ka czynnego podatnika podatku VAT) 
podlega zgłoszeniu?

W ustawie o systemie monitorowania 
drogowego przewozu towarów przyjęto, 
że podmiot wysyłający czy też podmiot 
odbierający musi być podmiotem pro-
wadzącym działalność gospodarczą w 
rozumieniu art. 2-2a ustawy z 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej. Oznacza to, że w celu uzna-
nia polskiego podmiotu albo oddziału 
przedsiębiorstwa zagranicznego w Pol-
sce za podmiot wysyłający czy podmiot 
odbierający wystarczające jest jego 
zweryfikowanie w jawnych rejestrach. 
I tak dla:
 osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą (także w for-
mie spółek cywilnych) w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG)
 podmiotów innych niż osoby fizycz-

ne prowadzące działalność gospodar-
czą w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bez znaczenia dla obowiązku prze-
słania zgłoszenia do rejestru jest fakt 
rejestracji konkretnych podmiotów 
dla potrzeb, np. podatku od towarów 
i usług.

Wobec tego, rolnika niewpisanego do 
ewidencji CEIDG, który prowadzi dzia-
łalność rolniczą, nie można uznać za 
podmiot objęty ustawowymi obowiąz-
kami, a przewóz towaru do takiej osoby 
nie podlega zgłoszeniu.

Marzena Ryterska-Chyła
„Wieś Kujawsko-Pomorska”

K-PODR Minikowo i K-PIR Przysiek  

Obowiązująca od kwietnia ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie moni-
torowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. poz. 708) wprowadziła 
system kontroli przewozu drogowego towarów uznawanych za wrażli-
we z punktu widzenia ryzyka powstania nadużyć podatkowych. Ustawa 
określa obowiązki podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, 
przewoźnika i kierującego środkiem transportu, związane z drogowym 
przewozem towarów oraz odpowiedzialność za ich naruszenie.

alizacji. Na potrzeby realizacji ustawy 
został utworzony system monitorowa-
nia SENT, umożliwiający dokonywa-
nie zgłoszeń przewozu towarów drogą 
elektroniczną. Dostęp podmiotów do 
tego rejestru, w celu obsługi zgłoszeń 
ma miejsce za pośrednictwem usługi 
„e-Przewóz” świadczonej przez Krajową 
Administrację Skarbową za pośrednic-
twem Platformy Usług Elektronicznych 
Skarbowo-Celnych (PUESC) znajdują-
cej się pod adresem https://puesc.gov.pl. 

Podmiot wysyłający zgłasza dostawę 
i uzyskuje numer referencyjny dla prze-
wozu ważny 10 dni. Numer ten prze-
kazuje przewoźnikowi, który z kolei 
powinien go przekazać odbiorcy końco-
wemu. Przewoźnik przed rozpoczęciem 
przewozu musi uzupełnić w systemie 
elektronicznym swoje dane. Po dokona-
niu dostawy podmiot odbierający, naj-
później w następnym dniu roboczym, 
zgłasza do systemu informację o odbio-
rze towaru. 

Aby przesyłać takie zgłoszenia, uzu-
pełniać je i aktualizować, należy zare-
jestrować się na portalu PUESC. Kon-



O
d jakiegoś czasu na rynku 
drobiarskim obserwujemy 
znaczny wzrost produkcji in-
dyków rzeźnych. Producenci 
drobiu zwiększają produk-

cję, dobudowując kolejne hale produk-
cyjne – indyczniki. W gospodarstwie Ra-
falskich produkcja wynosi ok.  64 tysięcy 
sztuk rocznie. W skład fermy wchodzą 
4 budynki inwentarskie – wychowalnia 
oraz 3 tuczarnie. Właściciele w najbliż-
szym czasie nie planują budowy kolej-
nych obiektów. Kładą raczej szczególny 
nacisk na produkcję zdrowych i wol-
nych od antybiotyków zwierząt, a co za 
tym idzie również mięsa, które aktual-
nie, za pośrednictwem ubojni drobiu, 
trafi a m.in. do obiadków  dla dzieci fi r-
my Nestle (na terenie Unii Europejskiej 
i Rosji). 

Zanim do tego doszło, gospodarstwo 
było wielokrotnie wizytowane przez In-
spekcję Weterynaryjną i przeszło wiele 
audytów z fi rm, zarówno polskich, jak i za-
granicznych. Dodatkowo właściciele z wła-
snej inicjatywy zdobyli certyfi kat Systemu 
Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP. 
W planach rozwojowych fi rmy jest sprze-
daż mięsa oraz wędlin z własnych indyków 
bez pośrednictwa ubojni. Rafalscy planują, 
aby ich produkty trafi ały bezpośrednio do 
klienta, zgodnie z ideą „od pola do stołu”, 
będącą wykładnią nowoczesnego i odpo-
wiedzialnego rolnictwa.

Wyprodukowanie zdrowego indyka 
wymaga wieloletniej praktyki i pełnego 
zaangażowania. Składają się na to: wy-
bór najlepszej jakości piskląt, profi lak-
tyka, zdrowe żywienie i dbałość o do-
brostan zwierząt. Właściciele postawili 

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

„Krzyżowanie towarowe w warunkach 
rynkowych”, oprac. Daniel Syciński, 
wydawca – DODR Wrocław

Znając wartość 
genetyczną danego 

stada, możemy dążyć 
do jej poprawy także 
z wykorzystaniem 
krzyżowań towaro-
wych. Każdą próbę 
wprowadzenia metod 
genetycznego dosko-
nalenia do praktyki 

produkcyjnej powinno wszakże poprze-
dzić przeanalizowanie wpływu czyn-
ników środowiskowych na rezultaty 
działalności gospodarczej.

„Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych 
i działach specjalnych produkcji rolnej 
dotkniętych klęskami żywiołowymi.”, autorzy 
– Marek Gardygajło, Andrzej Kamiński, 
Kazimierz Niegowski, wydawca – ZODR Barzkowice

To swoisty poradnik 
komisyjnego, proce-

duralnego określania 
szkód klęskowych – ich 
zakresu i wysokości, 
w przypadku zaistnie-
nia: powodzi, huraga-
nu, pioruna i suszy.

Okładki miesiąca

Za najbardziej ciekawe i estetyczne 
strony tytułowe spośród czasopism 

ODR wydanych w lipcu i sierpniu 2017 r. 
uznaliśmy okładki miesięczników: 
„Wieś Mazowiecka” (wydawca – MODR 
Warszawa), „Lubuskie Aktualności 
Rolnicze” (LODR Kalsk), „Aktualności 
Rolnicze” (wydawca – ŚODR Modlisze-
wice) oraz „Podkarpackie Wiadomości 
Rolnicze” (PODR Boguchwała). 

wydawca – DODR Wrocław

Kazimierz Niegowski, wydawca – ZODR Barzkowice
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Beata i Radosław Rafalscy z Żabiego Rogu w gm. Morąg od 1996 r. podjęli się 
prowadzenia specjalistycznego gospodarstwa rolnego nastawionego na pro-
dukcję towarową  indyków. Kontynuują oni tradycje drobiarskie po rodzicach 
Radosława.  

Stawiamy na jakość!
Zdrowy indyk – zdrowe mięso
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AgroKlasa ODR 2017

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 VII rundzie
n  „Wiadomości Rolnicze” 

PODR Szepietowo – 30 pkt.
n  „Wieś Kujawsko-Pomorska” 

K-PODR Minikowo – 27 pkt.
n  „Zachodniopomorski Magazyn Rolni-

czy” ZODR Barzkowice – 27 pkt.
n  „Lubelskie Aktualności Rolnicze” 

LODR Końskowola – 23 pkt. 
n  „Kurier Rolniczy” OODR Łosiów – 22 pkt. 
n  „Aktualności Rolnicze” 

ŚODR Modliszewice – 21 pkt.
n  „Rada” ŁODR Bratoszewice – 21 pkt.
n  „Twój Doradca – Rolniczy Rynek” 

DODR Wrocław – 20 pkt.
n  „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” 

PODR Boguchwała – 16 pkt.
n  „Wieś Mazowiecka” 

MODR Warszawa – 16 pkt.
n  „Bieżące Informacje” 

W-MODR Olsztyn – 15 pkt. 
n  „Lubuskie Aktualności Rolnicze” 

LODR Kalsk – 14 pkt.
n  „Pomorskie Wieści Rolnicze” 

PODR Lubań – 14 pkt. 
n  „Śląskie Aktualności Rolnicze” 

ŚODR Częstochowa – 13 pkt.

na pisklęta z polskiej wylęgarni, gdyż są 
one zdrowe, dobrze przeselekcjonowane 
i niezmęczone podróżą, w przeciwień-
stwie do piskląt z zagranicy.  W trakcie 
odchowu Beata Rafalska dokłada wsze-
lakich starań, aby pisklęta otrzymały 
probiotyk, wszystkie niezbędne wita-
miny i minerały oraz pilnuje terminów 
szczepień. Szczepionki, dzięki którym 
ptaki zyskują odporność, a tym samym 
nie potrzebują ingerencji antybiotyków, 
podawane są w formie aerozolu, pre-
paratu do picia, a nawet iniekcyjnie. 
Program szczepień w gospodarstwie 
Rafalskich opracowała lek. wet. Marta 
Rudzińska, która jest lekarzem obsłu-
gującym fermę w Żabim Rogu. Aktual-
nie Beata Rafalska wraz lek. wet. Marią 
Rudzińską pracują nad autoszczepion-
ką. W tym celu pobrano kolejne próby 
krwi ptaków, które mają uściślić rodzaj 
i zakres szczepionki. 

Kolejnym warunkiem, który rzutuje na 
zdrowie i kondycję zwierząt jest zdrowe 
i zbilansowane żywienie. Podstawą tego 
jest dbałość o surowce i komponenty 
najlepszej jakości. W związku z dbałością 
o wzmocnienie odporności i kondycję 
zwierząt, do pasz dodawane są preparaty 
ziołowe, tj.: spożywczy czosnek, orega-
no, mięta oraz imbir.  Radosław Rafalski 
posiada tytuł doktora nauk rolniczych 
w  zakresie żywienia drobiu, dlatego też 
własnoręcznie opracowuje receptury pa-
szowe, dbając o indywidualne wymagania 
i potrzeby każdego ze stad. 

Rafalscy kładą też ogromny nacisk 
na dobrostan zwierząt. Odpowiednia 
obsada zwierząt na m2 zapewnia zwie-
rzętom swobodny dostęp do karmideł, 
poideł i świeżego powietrza. W pomiesz-
czeniu, w którym przebywają zwierzę-
ta, utrzymuje się odpowiednią tempe-
raturę, wilgotność i poziom wentylacji. 
Wszystko to nadzoruje system kompu-
terowy. Właściciele dbają też o dobór 
i jakość ściółki. Dlatego do wychowalni 
dla najmłodszych ptaków sprowadzana 
jest ze Szwecji specjalna trocina, która 
jest odpylona i odgrzybiona. W tuczar-
niach stosowana jest ściółka ze słomy, 
na początku w formie sieczki następnie 
zwierzętom w starszym wieku podściela 

się słomą w kostkach. Dopełnieniem ca-
łości jest zainstalowany we wszystkich 
halach i na zewnątrz monitoring. Poma-
ga on w nadzorowaniu zarówno zwie-
rząt jak i pracowników, głównie chodzi 
o przestrzeganie zasad bioasekuracji na 
fermie. Pracownicy obsługujący pisklęta 
ubrani są w odzież ochronną w kolorze 
białym, natomiast pracownicy tuczarni 
w kolorze czarnym. Oznacza to, że pra-
cownik tuczarni nie może przebywać na 
terenie wychowalni. Zapobiega to krzy-
żowemu przenoszeniu drobnoustro-
jów między stadami w różnym wieku. 
Spełniając rzetelnie wszystkie wymogi 
i założenia, Rafalscy są w stanie wypro-
dukować zdrowego indyka tak wysokiej 
jakości.

Rozległy teren gospodarstwa zajmu-
je ok. 6 ha . Nawierzchnia utwardzona 
kostką brukową wynosi obecnie ok. 5 
tys. m2 i jest konsekwentnie powiększa-
na. Wysoki poziom estetyki to zasługa 
starannie zaprojektowanych trawników 
i roślin ozdobnych. We wnętrzach po-
mieszczeń inwentarskich i magazynów 
panuje bezwzględny ład i porządek.

Do najbliższych planów Beaty i Ra-
dosława Rafalskich należy moderni-
zacja punktu przyjęcia zboża i własnej 
wytwórni pasz. Jednak głównym celem 
właścicieli jest budowa nowoczesnej 
przetwórni mięsa, gdzie produkowane 
będą wyroby z własnego indyka, co po-
zwoli na firmowanie produktu własnym 
nazwiskiem. Produkty te mają trafiać 
bezpośrednio do klienta.

Gospodarstwo państwa Rafalskich 
w  ubiegłym roku zdobyło 3 miejsce 
w  ogólnopolskim konkursie „Bezpiecz-
ne Gospodarstwo Rolne”. Tak wysokie 
podium zapewnił udział i zaangażowa-
nie całej rodziny, także córek – Kata-
rzyny (aktualnie pisze pracę magister-
ską na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt 
UWM) i Agaty, tegorocznej maturzyst-
ki, która ubiega się o miejsce na Wy-
dziale Medycyny Weterynaryjnej UWM. 
Obie zamierzają kontynuować rodzinną 
tradycję drobiarską.

Marta Woźniak
„Bieżące Informacje”

W-MODR Olsztyn
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P
opyt na żywność ekologiczną 
stale rośnie. Na półkach sklepo-
wych można znaleźć coraz wię-
cej produktów wytworzonych 
zgodnie z wymogami rolnic-

twa ekologicznego. Wynika to nie tylko 
z mody na biożywność, ale również z ro-
snącej świadomości konsumentów, doty-
czącej: metod produkcji, składu płodów 
rolnych oraz chowu zwierząt. Trend ten 
jednak jest także wykorzystywany przez 
nieuczciwych producentów. W sytuacji, 
gdy wiele osób ma jeszcze problem z roz-
różnieniem produktów ekologicznych, 
fałszywi ekologiczni producenci często 
wykorzystują nieuwagę konsumentów 
i pod nazwą „zdrowa żywność” wpro-
wadzają na rynek produkty niemające 
często nic wspólnego z rolnictwem eko-
logicznym. Jak zatem odróżnić ekopro-
dukty od konwencjonalnej żywności?

Jednolity nadzór
Cały system nadzoru nad rolnictwem 

ekologicznym jest jednolity dla wszyst-
kich państw Unii Europejskiej. Certy-
fikacja produktów ekologicznych ma 
charakter oddolny, a proces kontroli 
prowadzony jest na każdym etapie, od 
rolnika aż do stołu konsumenta. Dodat-
kowo wszystkie produkty ekologiczne 

muszą być opatrzone jednolitym dla 
wszystkich państw członkowskich logo 
rolnictwa ekologicznego (zielony liść) 
oraz numerem jednostki certyfikują-
cej, która nadała certyfikat. Zamiennie 
mogą być stosowane określenia „bio”, 
„ekologiczny” czy „organiczny” – są to 
sformułowania zastrzeżone dla produk-
tów ekologicznych. Należy uważać na 
marketingowe oznaczenie „naturalny” 
czy „zdrowa żywność”. Są to wyraże-
nia określające żywność niewiadomego 
pochodzenia, której wartość jest niepo-
twierdzona i wątpliwa.

Najbogatsi lubią eko
Produkty ekologiczne są coraz bar-

dziej poszukiwane, co potwierdzają licz-
ne raporty i badania. Wraz ze wzrostem 
zainteresowania żywnością organiczną, 
zwiększa się powierzchnia upraw ekolo-
gicznych na całym świecie. Kraje, które 
w 2015 r. mogły poszczycić się najwięk-
szym obszarem upraw ekologicznych, 
to: Australia (22,7 mln ha), Argentyna 
(3,1 mln ha) i Stany Zjednoczone (2 mln 
ha). W Europie łączna powierzchnia użyt-
ków ekologicznych wynosiła 12,7 mln ha, 
z czego największy udział w powierzchni 
kraju stanowiły one w Lichtensteinie, Au-
strii i Szwecji. 

Dynamicznie rośnie konsumpcja żyw-
ności ekologicznej. Największe spożycie 
ma miejsce w Szwajcarii, Danii i Szwecji. 
Popyt na ekoprodukty koncentruje się 
w  krajach najbogatszych: USA, Niem-
czech, Francji, Kanadzie, we Włoszech, 
Wielkiej Brytanii i Japonii. Wynika to nie 
tylko ze świadomości kupujących, ale 
przede wszystkim z wysokich cen żywno-
ści ekologicznej, która często jest poza 
zasięgiem uboższych społeczeństw.

7 miejsce w Unii
W Polsce grunty ekologiczne stanowią 

niewiele ponad 2 proc. użytków rolnych. 
Mimo to znajdujemy się na 7 miejscu w 
Unii Europejskiej pod względem liczby 
producentów ekologicznych. Produk-
ty ekologiczne kupuje 7 proc. Polaków, 
głównie w sklepach ekologicznych, rza-
dziej bezpośrednio od rolników. Wzra-
sta także patriotyzm konsumencki 
Polaków – 7 na 10 badanych wybiera 
produkty pochodzące z Polski. Najczę-
ściej kupowanymi artykułami ekolo-
gicznymi są: kasze, mąki, suszone oraz 
świeże warzywa i owoce, oleje, a także 
soki. Są to także branże o największym 
udziale w przetwórstwie ekologicznym. 
Znaczny udział ma także kawa i herbata 
(6,3 proc.), mięso (4,9 proc.) oraz nabiał 
(3,6 proc.).

Najwięcej produktów kupowanych jest 
w supermarketach (34 proc.), sklepach 
specjalistycznych (25 proc.), a 33 proc. 
w internecie. Konsumenci, poza pocho-
dzeniem żywności, zwracają uwagę na 
łatwość w dostępie do produktów eko, 
a także na ich cenę.

Martyna Próchniak
„Lubelskie Aktualności Rolnicze”

LODR Końskowola

Droższa, ale zdrowa
To właśnie cena w głównej mierze determinuje sprzedaż produktów eko-
logicznych. Jednak, mając na uwadze wartość produktów ekologicznych, 
a także wpływ produkcji na środowisko, może czasem warto przymknąć 
oko na cenę i „zapłacić rolnikowi, a nie szpitalowi”.

Produkty ekologiczne kupuje 7 proc. Polaków, głównie w sklepach ekologicznych, rzadziej bezpośrednio od rolników.



AgroPlatforma ODR

S
tara receptura na nalewkę 
z  piołunu i tradycyjny wypiek 
weselny – to wizytówka gminy 
Mielnik. A wszystko za sprawą 
Heleny Datczuk, która prze-

testowała przepisy swojej babci, a pro-
dukty poddała ocenie komisji konkursu 
Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów. Komisja doceniła jej starania 
przyznając nagrody i wyróżnienia.

Piołunówka  
– nalewka na niestrawność

Piołunówka nie należy do smacznych 
trunków, jest  gorzka, ale właśnie dzięki 
temu wspomaga wydzielanie żołądko-
wych soków trawiennych i neutralizuje 
uczucie ciężkości po posiłku. Tego trun-
ku nie pije się dla przyjemności, a dla 
smaku i zdrowia.

– Zrobienie piołunówki jest łatwe. 
Wystarczy zerwać kilka gałązek ziela 
piołunu i zalać wrzątkiem. W ten spo-
sób powstanie baza do nalewek. Tak 
przygotowany napar odstawia się na 
2 tygodnie. Potem należy przecedzić 
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–  powstanie esencja, którą można dłu-
go przechowywać w zamkniętym na-
czyniu. Tak robiła moja babcia, która 
nie bawiła się w dokładne odmierza-
nie składników. Ziele można zalać od 
razu spirytusem lub wódką. Ja zalewam 
wrzątkiem. Wody nie może być za dużo, 
tylko tyle, aby rośliny puściły sok – opo-
wiada pani Helena. 

Aby powstała nalewka do esencji, na-
leży dodać spirytus lub wódkę, troszkę 
cukru i miodu do smaku. Cukier najle-
piej zagotować z wodą i ostudzić, dopie-
ro potem dodać do nalewki. Całość roz-
cieńczyć wodą, aby nie było za mocne. 
Odstawić w ciemne miejsce. 

– Nalewkę z piołunu w naszej gwa-
rze nazywamy „pałyniówką”. „Pałyń”, 
to znaczy piołun.  Kiedyś nasze babcie 
stosowały „pałyniówkę” na robaki. 
Oczywiście była to wersja bez alkoholu 
– sam napar. Dorośli pili ją na dolegli-
wości żołądkowe i  na wątrobę. Dawniej 
„pałyń” nazwano zielem panieńskim. 
Prawdopodobnie miało chronić przed 
chorobami kobiecymi, dlatego pannie 
młodej do sukienki przyczepiano ziele 
piołunu  – wspomina pani Helena.

W tym roku „Pałyniówka” przygoto-
wana przez Helenę Datczuk dostała wy-
różnienie w konkursie „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów” w kate-
gorii regionalne napoje alkoholowe. 

Mielnicki korowaj
Korowaj to ciasto drożdżowe pieczo-

ne tylko na śluby. Była to wróżba dla 
nowożeńców. A to, jak wyglądał i czy się 
udał, miało zapowiadać jakość małżeń-
skiego pożycia. Wzory na cieście mają 
swoją symbolikę. 

Jak kiedyś robiono korowaja? Dobrze 
zagniecione ciasto drożdżowe wkła-
dano do formy, a wierzch dekorowano 
ozdobami wykonanymi z tego samego 
ciasta. Obowiązkowo był warkocz sym-
bolizujący warkocz panny młodej, były 
też słońce i księżyc – symbole życia. Wy-
konywano też ptaszki – dwa oznaczały 
parę młodą. Jeśli na korowaju było dużo 
miejsca, ptaszków było więcej – i wtedy 
symbolizowały całą rodzinę. Kłosy zbóż 
to bogactwo, szyszki to płodność. Dużo 
było listków i innych ozdób – po prostu 
to, co kobiety potrafiły zrobić. Nie uży-
wały noża, tylko robiły to palcami. Każ-
dy korowaj był inny. Nie zdarzyło się jej 
jeszcze upiec dwóch identycznych.

– Teraz na ślubach są torty weselne, 
czasami tylko korowaj zastępuje chleb, 
którym witana jest młoda para na we-
selu,  więc korowaje wypiekamy dla 
turystów lub na uroczystości kościelne. 
Obowiązkowo pieczemy na Festiwal  
Korowaja Mielnickiego, który tradycyj-
nie odbywa się w maju – zwierza się He-
lena Datczuk, specjalistka od wypieku 
korowaja mielnickiego.

Korowaj pani Heleny zdobył nomina-
cję do prestiżowej nagrody „Perła 2017”.

    
   Anna Fatyga

„Wiadomości Rolnicze”
         PODR Szepietowo

Mielnickie kulinarne perełki
Każdy może zrobić pałyniówkę – to prosty przepis. Korowaj jest trochę trudniejszy do wykonania,  

ale nie dla Heleny Datczuk z miejscowości Moszczona Królewska, która wyjątkowo 
dla Czytelników „Wiadomości Rolniczych” uchyla rąbka tajemnicy, jak zrobić mielnickie specjały. 

Helena Datczuk z piołunówką w ręku

Bylica piołun Fot. B. Radziszewska

Korowaj
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Rynek zbóż – stan i perspektywy
„Według prognoz na 2017 r., sytuacja na 

rynkach światowych jest stabilna, aczkol-
wiek w Europie brakuje dobrego ziarna 
konsumpcyjnego. Rekordowe zbiory zbóż 
na świecie, w połączeniu z wysokim sta-
nem zapasów początkowych, spowodu-
ją, że stan zapasów końcowych (czerwiec 
2017 r.) będzie najwyższy od 31lat, a ceny 
–  pomimo przejściowych wahań – będą 
zbliżone do notowanych pod koniec pierw-
szego kwartału 2017 r. Światowa produkcja 
pszenicy i zbóż paszowych w 2017 r. może 
być nieco mniejsza niż w poprzednim 
roku. Spadek podaży bieżącej, podobnie 
jak w poprzednim sezonie, będą łagodziły 
rekordowe zapasy, co ograniczy wzrostowe 
ruchy cen w nowym sezonie 2017/18. Przy 
założeniu przeciętnych warunków pogo-
dowych, można spodziewać się, że zbiory 
zbóż w Polsce w 2017 r. wyniosą 30-31 mln 
ton. Pomimo tego, na krajowym rynku 
może dojść tylko do częściowej odbudowy 
nadwyżek.” – Tadeusz Plichta, „Pomorskie 
Wieści Rolnicze”, PODR Lubań

Korzyści z doboru odmian do uprawy
„Rolnicy produkujący w niskonakłado-

wym systemie gospodarowania potrze-
bują odmian dobranych pod kątem od-
porności na stresy abiotyczne, takie jak: 
niskie temperatury, wysokie temperatury, 
brak lub nadmiar wody, nieregularny roz-
kład opadów, nieprawidłowo przygotowa-
na gleba, erozja gleby, silne wiatry, grad 
itp. i stresy abiotyczne w postaci chorób 
i szkodników roślin uprawnych oraz nad-
miernego zachwaszczenia pól. Odmiany 
powinny mieć silny wigor wzrostu, szcze-
gólnie na wczesnym etapie rozwoju, aby 
skutecznie konkurować z chwastami. 
Pozwoli to ograniczyć użycie pestycy-
dów. Innym rozwiązaniem jest system 
ekologiczny, wymagający odmian, które 
„poradzą” sobie z chwastami, chorobami 
i szkodnikami.” – prof. Edward Gacek, 
dyrektor Centralnego Ośrodka Badania 
Odmian Roślin Uprawnych – w rozmowie 
z Agnieszką Siegel, „Twój Doradca – Rol-
niczy Rynek”, DODR Wrocław

Znaczenie motylkowatych w płodozmianie
„W płodozmianie bardzo duże znacze-

nie mają rośliny motylkowate, które wiążą 
azot atmosferyczny i udostępniają go rośli-
nom następczym. Dzięki dużej masie sys-
temu korzeniowego, zwiększają zawartość 
substancji organicznej w glebie i poprawia-
ją jej właściwości fizyczne wskutek rozluź-
niającego działania palowego systemu ko-
rzeniowego. Motylkowate zwiększają też  

biologiczną aktywność  gleby poprzez duże 
ilości wydzielin korzeniowych, wchodząc 
w skład resztek pożniwnych bogatych w 
azot, stymulują rozwój flory i fauny gle-
bowej. Dostarczają wysokiej jakości pasz 
gospodarskich, chronią glebę przed erozją 
oraz spulchniają podglebie i uruchamiają 
znajdujące się w nim składniki pokarmo-
we.” – Beata Samsel, „Wieś Mazowiecka”, 
MODR Warszawa

Poziom próchnicy w glebie spada
„Niestety, na przestrzeni ostatnich dzie-

sięcioleci zmieniliśmy diametralnie podej-
ście do produkcji rolniczej, w tym również 
sadowniczej. Zaniechaliśmy prowadzenia 
produkcji w sposób zrównoważony. Z go-
spodarstw sadowniczych całkowicie znik-
nęła hodowla zwierząt, a nawożenie ogra-
nicza się jedynie do nawozów sztucznych. 
(…) Spada więc z roku na rok poziom 
próchnicy w glebie, która jest siedliskiem 
mikroorganizmów glebowych. Dodatko-
wo te mikroorganizmy glebowe są corocz-
nie ograniczane na skutek stosowanych 
w  ochronie bakteriocydów, fungicydów, 
insektycydów i herbicydów. Preparaty 
te w  końcowym efekcie lądują w glebie. 
A  więc – ograniczając grzyby czy bakte-
rie chorobotwórcze dla roślin uprawnych, 
nieświadomie ograniczmy ilość (często 
pożądanych i bardzo pożytecznych) bak-
terii czy grzybów w glebie. Według IUN-
G-u w Pławach średni poziom próchnicy 
w polskich glebach w 2009 r. wynosił 1,71 
proc., a w 2014 r. już tylko  1,21 proc. Coraz 
to mniejsza zawartość próchnicy w glebie 
skutkuje pogorszeniem struktury gru-
zełkowatej gleby (jest ona coraz mniej 
pulchna), zmniejsza się jej zdolność ab-
sorpcyjna (zdolność wiązania składników 
pokarmowych, toksyn i wody), zmniejsza 
się ilość mikroorganizmów glebowych 
oraz zmienia się stosunek mikroorgani-
zmów tlenowych do beztlenowych, a gle-
ba staje się coraz bardziej zbita (naru-
szony stosunek powietrza do wody). (…) 
W efekcie doprowadza się do zakwaszenia 
gleby.” – Adam Fura, „Aktualności Rolni-
cze”, ŚODR Modliszewice

Rośnie moda na mleko kozie
„Mleko kozie jest cennym składni-

kiem diety ludzi już od ponad 10 tys. lat. 
W  ostatnich latach można zauważyć 
wzrost zainteresowania produkcją i prze-
twarzaniem mleka koziego. Jest to wy-
nikiem nowych trendów żywieniowych, 
a także brakiem limitów na jego produk-
cję. Wzrastające pogłowie kóz, moda na 
ekologię, agroturystykę i żywność o ce-

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

chach prozdrowotnych zdecydowanie 
zwiększa zainteresowanie tym rodzajem 
mleka. Również dzięki unikatowym wła-
ściwościom, zdobywa ono coraz większe 
uznanie w oczach konsumentów.” – dr inż. 
Renata Stanisławczyk, Uniwersytet Rze-
szowski, „Podkarpackie Wiadomości Rol-
nicze”, PODR Boguchwała

Co to są mixed media?
„Mixed media to łączenie różnych me-

diów, produktów, technik w ramach jednej 
pracy poczynając. Można ją wykorzystać, 
zarówno tworząc dla siebie, z potrzeby 
chwili, jak i – wykonując dekoracje do domu 
czy niepowtarzalne prezenty dla bliskich. 
To, co jest ciekawe, to fakt, że jakkolwiek 
nie połączy się ich ze sobą, one będą z sobą 
dobrze współgrały, a efekt końcowy jest 
przyjemnie zaskakujący.” – Lidia Marcin-
kiewicz, właścicielka sklepu z akcesoriami 
do wszelkiego typu prac rękodzielniczych 
Essy-Floresy w Szczecinie – w rozmowie 
z  Cecylią Wojnik, „Zachodniopomorski 
Magazyn Rolniczy”, ZODR Barzkowice

Jak zwalczać groźny  Barszcz Sosnowskiego?
„Wciąż za mało wiemy o botanice Barsz-

czu, żeby go skutecznie wyeliminować 
ze środowisk, które opanował w Polsce. 
Karczowanie i jego ścinanie nie przynosi 
raczej efektów. Najskuteczniejszą metodą 
pozbycia się tej rośliny jest wykopywanie 
wraz z korzeniami i spalenie. Częste ko-
szenia osłabiają Barszcz, lecz go nie likwi-
dują, gdyż jego szyjka korzeniowa, z której 
odrastają nowe pędy, znajduje się 3-10 cm 
pod powierzchnią ziemi. (…) Zwalczanie 
go wymaga systematycznych działań, pro-
wadzonych prze kilka lat z rzędu. Pojedyn-
cze rośliny czy małe skupiska najlepiej jest 
ostrożnie wykopać i spalić. Większe obsza-
ry można zwalczać chemicznie, ale Barszcz 
jest odporny na większość preparatów; 
niszczą go tylko preparaty totalne (oparte 
na glifosacie) w bardzo dużych dawkach. 
Należy unikać bezpośredniego kontaktu 
z tą rośliną. Przede wszystkim chronić skó-
rę, ubierając się szczelnie, najlepiej w strój 
z materiałów syntetycznych, wodoodpor-
nych, w tym koniecznie w rękawice. Mate-
riały z włókien naturalnych (bawełna, weł-
na) wchłaniają sok i są penetrowane przez 
włoski rośliny.” – Józef Głowacki, „Lubu-
skie Aktualności Rolnicze”, LODR Kalsk

Czerpać z natury
„Obfitość warzyw i owoców w sezonie 

letnim umożliwia urozmaicenie naszych 
posiłków, co ułatwia zaspokojenie potrzeb 
organizmu na poszczególne składniki od-
żywcze. Dary sadów i ogrodów w najwięk-
szych ilościach powinny być spożywane 
w  okresie, w którym dojrzewają, ponie-
waż wtedy charakteryzują się najwyższą 
wartością odżywczą i są najsmaczniejsze. 
Dostępność ich sprzyja zmianom sposobu 
żywienia. W tym czasie lepiej smakują da-
nia lżej strawne. W codziennym jadłospisie 
warto uwzględnić w większych ilościach, 
m.in.: brokuły, fasolkę szparagową, pomi-
dory, paprykę, kalafiory, a także owoce.” 
– Irena Babczyńska, „Cztery Pory Roku” 
– kwartalnik „RADA”, ŁODR Bratoszewice



DOMOWE RECEPTY
•  jeżeli przypalimy danie w piekarniku, najlepiej jest nalać odrobinę kawy w mały pojemnik 

i chwilę podgrzewać w piecyku – to skuteczny sposób na pozbycie się przykrego zapachu 
spalenizny

•  szparagi po obraniu skrobaczką do warzyw i usunięciu stwardniałych końcówek, należy 
gotować 10-15 minut w lekko osolonej wodzie z kilkoma kroplami soku z cytryny i łyżką 
masła

•  jeżeli chcemy pozbyć się zbędnych kilogramów, najlepiej pić sok ze świeżej kapusty 
(zawiera on mnóstwo witamin, oczyszcza organizm i zmusza go do korzystania z zapasów 
tkanki tłuszczowej)

•  drewniane patyczki do szaszłyków dobrze jest namoczyć w gorącej wodzie, dzięki temu 
drewno się nie przypali

GRUPA KRWI A ZDROWIE

TRUJĄCA ŚNIEDŹ
Nigdy nie zostawiajmy srebrnych sztućców w kwaśnych 
potrawach, ponieważ pod wpływem kwasu śniedzieje 
miedź, która znajduje się w srebrze, a śniedź jest trująca. 
Pamiętajmy, żeby nie wkładać srebrnych sztućców do 
sałatek owocowych, kwaśnych sosów do sałat, potraw 
solonych i przyprawianych octem.

PRACE W OGRÓDKU
STRZYŻENIE ŻYWOPŁOTU Aby równo przyciąć żywopłot, trzeba 

przeciągać poziomo na planowanej wysokości sznur i umocować 
go na obu końcach żywopłotu. Boczne powierzchnie płotu po-

winny mieć kształt stożka. Na górze wąsko, na dole szerzej, 
aby światło mogło dotrzeć w głąb roślin.

OSTRY SEKATOR Nożyce do strzyżenia żywopłotu po-
winny być zawsze ostre. Tępe ostrza mogą postrzępić 
gałązki, a przez to zostanie zahamowany dalszy rozwój 
rośliny. Poza tym od tępego sekatora robią się w żywo-
płocie brzydkie dziury.
SADZENIE DRZEW Jeśli posadzimy zbyt blisko domu 
drzewa o silnym ukorzenieniu (orzech, wierzba płaczą-

ca itp.), może się zdarzyć, że po pewnym czasie korze-
nie zaczną rozsadzać fundament budynku. Nie powinno 

się również sadzić takich drzew w pobliżu innych roślin 
ogrodowych, ponieważ w miarę wzrostu będą zabierały im 

coraz więcej światła i składników pokarmowych.

AgroPorady Domowe
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RÓŻNE POTRZEBY ŻYWIENIOWE  Osoby o gru-
pie krwi 0 powinny jeść więcej protein, mięsa, dro-
biu, ryb i warzyw, gdyż często miewają problemy 
żołądkowe. Ludzie o grupie krwi A mają wrażliwy 
system immunologiczny, więc powinni wzmacniać 
się cytrusami, brokułami, czosnkiem i szpinakiem, 
ale muszą unikać alkoholu, tłuszczy i olejów roślin-
nych. W przypadku grupy AB częstym problemem 
jest niedostateczna ilość kwasu żołądkowego, który 
może pomóc produkować ocet jabłkowy.
ZŁOŚĆ I STRES Posiadacze grupy krwi 0 częściej 
mają napady gniewu, natomiast ludzie z grupą A 
produkują większe ilości kortyzolu – steroidowego 
hormonu, zwanego „hormonem stresu”.
GRUPA KRWI A RAK Niektóre grupy krwi są na-
rażone bardziej na określone rodzaje raka. Osoby 
z grupą 0 częściej chorują na raka żołądka i mają 
wrzody. Ludzie z grupą A mają natomiast więcej 
szkodliwego cholesterolu w krwi.

Zgubny tłuszcz na brzuchu  Osoby z grupą krwi A 
źle reagują na skorupiaki, nabiał i mięso, co może 
powodować u nich wzdęcia, refl uks żołądkowy, 
niestrawność i ryzyko cukrzycy. Ludzie cierpiący na 
te przypadłości mają zawsze problem ze „zgubie-
niem brzucha”.
OSOBOWOŚĆ Osoby o grupie krwi 0 zazwyczaj 
bardzo się wszystkim przejmują, mają praktyczne 
podejście do życia i są zorganizowane. Ludzie o gru-
pie AB są silne, racjonalne i niczego się nie boją. 
Posiadacze grupy B są towarzyscy, bezpośredni 
i elastyczni, natomiast osoby o grupie A mają w so-
bie dużo empatii i współczucia dla innych.
WPŁYW NA PŁÓD Krew podzielona jest na 4 
grupy: A, B, AB i 0, ale każdą z nich określa także 
czynnik Rh – pozytywny (+) i negatywny (-). Jeżeli 
dwie spośród tych osób połączy się w parę to nie 
ma żadnego problemu, jeśli jednak np. mężczyzna 
Rh+ postanowi mieć dziecko z kobietą Rh-, istnieje 
pewno ryzyko dla płodu.

BIŻUTERIA
SZMARAGDY, OPALE, TOPAZY I LAPIS 
LAZULI – to kamienie, które źle znoszą 
słońce. Intensywne działanie promieni 
słonecznych zmienia charakterystyczną 
barwę tych kamieni. Pamiętajmy więc, 
żeby ich nie nosić na plaży.
BŁYSZCZĄCE SREBRO Poczerniałym 
ozdobom ze srebra przywrócimy piękny 
połysk, jeśli je wyczyścimy zwykłą pastą 
do zębów. Tak samo możemy postępo-
wać ze srebrnymi sztućcami.
SZKLANE KAMIENIE można czyścić 
wodą z dodatkiem octu, natomiast na-
szyjnik ze szklanych paciorków najlepiej 
umyć w ciepłej wodzie z mydłem.
MODNA BIŻUTERIA Z TWORZYWA, 
DREWNA ITP. nie będzie ciemniała ani 
zostawiała brudnych śladów na skórze 
i garderobie, jeśli zaimpregnujemy ją 
bezbarwnym lakierem do paznokci.
SZTUCZNE DIAMENTY Jeśli chcemy 
odróżnić sztuczne diamenty od prawdzi-
wych, należy włożyć je do czystej wody. 
Nieprawdziwy kamień wygląda w wodzie 
matowo – prawdziwy lśni w wodzie tak 
samo jak zawsze.

KAKAO BEZ GRUDEK
Jeżeli zalejemy kakao gorącym mlekiem, 
proszek pozlepia się w grudki. Łatwo 
tego uniknąć. Wystarczy, że najpierw 
rozmieszamy proszek z cukrem, dodamy 
łyżkę letniego mleka i znów starannie 
rozmieszamy, a potem zalejemy resztą 
gorącego mleka.
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ZAUFAJ AUTORYZOWANEMU DYSTRYBUTOROWI:
 nawozów mineralnych Grupy Azoty, Anwil Grupa Orlen, Luvena
 melasowanych wysłodek Tofi  wolnych od GMO
 wysłodek mokrych i w balotach
 śruty sojowej i rzepakowej

Szanowni Państwo,
Zadzwońcie i porównajcie ceny! 

Możecie 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

Konkurs 
„Kwatery na Medal 2017”

A
gr

oZ
ap

ro
sz

en
ia  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na 

Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego Świe-
cie 2017
  Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie – na wyda-
rzenie „Produkt Tradycyjny – promocja smaków regio-
nu Kaszub” w Ostrzycach
  Związek Szkółkarzy Polskich i Agencja Promocji Zie-

leni – na 25. Międzynarodową Wystawę „Zieleń to ży-
cie” i Flower Expo Polska  w Warszawie
  Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Kon-

sumpcji prof. Krystyna Gutkowska – na uroczyste 
obchody Jubileuszu 40-lecia istnienia Wydziału Nauk 
o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW połączone 
z Ogólnopolską Konferencją Naukową pt. „Żywienie  
człowieka w 200-letniej tradycji Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie”
  Instytut Polityczny im. Macieja Rataja – na seminarium 

pt. „Reforma sądownictwa – niezawisłość sędziowska, 
rola Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego”
  Starosta Kolski oraz Prezes Zarządu OSM w Kole – na 

„Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego” w Kole
  MODR Oddział Siedlce – na Dni Siedlec, XXIV Mię-

dzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym, XIII Re-
gionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych oraz Wysta-
wę Klaczy i Ogierów Hodowlanych w Siedlcach
  W-MODR Olsztyn – na  XXIV Jesienne Targi Rolnicze 

„Wszystko dla rolnictwa” oraz Festiwal Wieprzowiny 
w Olsztynie
  Teresa Drabina z Czerniejewa, zdobywczyni – wraz 

z mężem Janem – tytułu Wicemistrz Krajowy AgroLi-
gi 2015 – na uroczyste spotkanie Rodziny i Przyjaciół 
z okazji swoich 50-tych urodzin

Dziękujemy

Trwa 8. edycja naszego konkursu agrotury-
stycznego „Kwatery na Medal 2017”, którego 

organizatorem – obok redakcji AGRO – jest 
Telewizja Interaktywna AgroNews. Dotychczas  

zaprezentowaliśmy następujące gospodarstwa 
agroturystyczne: ANDY, Wałcz, woj. zachod-

niopomorskie (AGRO 6-7); Między Zamkami, 
Kotowice, woj. śląskie (AGRO 6-7); 

Chata Magoda, Lutowiska, woj. podkarpackie 
(AGRO 8); Ptasi Ogród, Mięcierzyn, 
woj. kujawsko-pomorskie (AGRO 8). 

„Kwatery na Medal 2017”

Dorodne simentale i hucuły 
w Rudawce Rymanowskiej
Tradycyjnemu „Pożegnaniu Wakacji” w Rudawce Rymanowskiej  w dn. 26-

27 sierpnia 2017 r. towarzyszyły: XIII Krajowa Wystawa Bydła Simental-
skiego (jury poddało profesjonalnej ocenie  m.in. 99 jałowic i krów)  i Regional-
ny Czempionat Konia Huculskiego ( w trakcie którego  zaprezentowało się ok. 
70 koni wystawionych przez 27 ekip), a także liczne konkursy i koncerty.

Na okładkach III i IV niniejszego numeru AGRO przed-
stawiamy kolejnych nominatów. Są nimi gospodarstwa 

agroturystyczne: W Starym Domu, Jemna, woj. dolnośląskie; 
Cegielnia ART, Nowe Kawkowo, woj. warmińsko-mazurskie; 
Jesionowy Dworek, Kotki-Budy, woj. świętokrzyskie; Uroczy-
sko Sosnówka, Orzeszkowo, woj. podlaskie.

W ramach konkursu zostaną zaprezentowane – w paździer-
nikowym numerze AGRO oraz na www.agronews.com.pl – wi-
zytówki jeszcze 2 gospodarstw agroturystycznych, dysponu-
jących interesującymi ofertami miłego i czynnego spędzenia 
wypoczynku na łonie natury. Następnie – podobnie jak w latach 
ubiegłych – Czytelnicy AGRO i Internauci wybiorą w drodze 
plebiscytu Kwaterę na Medal 2017. Uroczyste podsumowanie 
konkursu „Kwatery na Medal 2017” odbędzie się podczas Gali 
Agrobiznesu w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego.
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W
yobraźcie sobie dom w górach, otoczony lasem, przy którym przepływa Chyży Potok. W okolicy ścieżki 

spacerowe, trasy rowerowe i atrakcje turystyczne na skalę europejską.  Przepyszne jedzenie, miłe 

towarzystwo i wygoda. Tak właśnie jest u nas! Miejsce idealne dla wszystkich, którzy chcą odpocząć od 

miejskiego zgiełku i skorzystać z różnych form wypoczynku, jakie nasza okolica ma do zaoferowania. 

Wnętrze naszego domu zostało zaprojektowane i urządzone przez nas samych. Uratowaliśmy od 

zapomnienia wiele wiekowych mebli i pięknych przedmiotów, które na nowo odnalazły swój sens bycia. W naszych 

potrawach używamy głównie produktów pochodzących z okolicznych gospodarstw: miód, mleko, ser biały, jajka, 

drób, jak i również warzywa i owoce z naszego własnego ogrodu. Przygotowując posiłki, bazujemy na produktach 

sezonowych, przetwarzając je również na wszelkie możliwe sposoby. Półki naszej spiżarni uginają się od przetworów 

warzywnych, dżemów, kompotów, które urozmaicają posiłki w okresie jesienno-zimowym.

W STARYM DOMKU

N asze gospodarstwo powinno zachwycić tych, którzy poszukują spokojnego miejsca na wypoczynek wśród 
natury i chcących skorzystać z naturalnych i kulturalnych bogactw Warmii. Gospodarstwo znajduje się 
20 km na północny zachód od Olsztyna i położone jest z dala od głównej drogi, co gwarantuje spokój, 
ciszę i czyste powietrze. Dom usytuowany jest  na wzgórzu, skąd można podziwiać piękną panoramę i 
jeszcze piękniejsze zachody słońca. Naszym gościom oferujemy śniadania i obiadokolacje. W sezonie 

posiłki przygotowujemy głównie z produktów ekologicznych z naszego gospodarstwa. Do dyspozycji gości są cztery 

pokoje, każdy z własną łazienką. Wszystkie pokoje znajdują się na piętrze i są połączone wspólnym przedpokojem. 

Na parterze znajduje się duża jasna oranżeria, gdzie można podziwiać panoramę jeziora i lasu. W naszej zagrodzie 

mieszkają liczne zwierzęta: byki, krowy, osły, kozy, króliki, kury, pies i kot. Zapraszamy!

CEGIELNIA ART

Kwatery na medal

Katarzyna Fiszer, Jemna 55, 57-215 Srebrna Góra, woj. dolnośląskie

tel. 74 818 15 55, e-mail: info@wstarymdomu.pl, www.wstarymdomu.pl

Letycja Pietraszewska, Nowe Kawkowo 13, 11-042 Jonkowo, woj. warmińsko-mazurskie
tel. 513 50 87 65, e-mail: letycja.ska@gmail.com, www.letycjaska.wixsite.com/cegielniaart



N
asz Jesionowy Dworek znajduje się w Szaniecko-Soleckim Parku Krajobrazowym. Tutaj spotka się: czarnego 

bociana, żeremia bobrze oraz wiele atrakcyjnych dla oka okazów flory czy fauny. Z okien dworku rozciąga 

się zachwycający widok na wodospad, piękne lasy, rzeki i pobliskie stawy. Spośród wielu obiektów w tym 

regionie, nasz Jesionowy Dworek wyróżnia się możliwością spędzenia czasu na niezwykle uroczym terenie. 

Tutaj każdy przybysz może złowić rybę (sum, szczupak, karp, sandacz lin, karaś, amur), popływa łódką 

lub rowerkami wodnymi, nazbiera grzybów, popluska się w rzece, czy pojeździ na rowerze. Zachęcamy też amatorów 

pieszych wycieczek, ponieważ okolice są niezwykle malownicze. Nasi goście mogą czuć się tutaj, jak u siebie w 

domu. Serwujemy pyszne domowe posiłki, w tym rybne z własnej hodowli oraz domowe ciasta. Przy budynku nad 

wodospadem znajduje się nasza chata grillowa, w której można sobie usmażyć czy grillować wcześniej złowioną rybę. 

Dla naszych gości korzystanie z łowiska jest całkowicie za darmo. Zapraszamy!

JESIONOWY DWOREK

N asze Uroczysko Sosnówka, pięknie położone na skraju Puszczy Białowieskiej, zachwyca wszystkich 
gości klimatem i wyjątkową architekturą. To stworzone przez nas miejsce z dbałością o najmniejszy detal. 
Dzięki temu wnętrza są pełne harmonii i gwarantują odpoczynek od zgiełku. Pyszne śniadania – oparte na 
regionalnych produktach, z dobrą kawą – zadowolą niejedno podniebienie. Do dyspozycji gości mamy: 
ogród ze sprzętem do grillowania, taras, wspólny salon i plac zabaw dla dzieci. Ofertę uzupełnia bezpłatny 

prywatny parking. Dla dzieci ponadto – domek z piernika, czyli Chatka Baby Jagi, w której – bez względu na to, ile mamy 

lat - stajemy się dzieckiem. Znów możemy robić rzeczy, na które już dawno sobie nie pozwalamy. Autentyczność tego 

miejsca powoduje, że nie tylko dzieci, ale również rodzice, dziadkowie, ciocie – wszyscy, którzy tu wejdą, przenoszą 

się cudowny świat bajki. Emocje, jakie wywołuje ten domek, powodują, że dzieci rozmawiają o tym magicznym miejscu 

jeszcze przez całe tygodnie. Wszyscy goście są u nas mile widziani.

UROCZYSKO SOSNÓWKA

Kwatery na medal

Teresa i Grzegorz Wójciccy, Kotki-Budy 128, 28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie

tel. 503 327 085, 516 170 522, e-mail: jesionowydworek@gmail.com, www. jesionowydworek.pl

Andrzej Pawluczuk, Orzeszkowo 98 A, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskietel. 600 493 666, e-mail: papek895@wp.pl, www.chatkababyjagi.pl


