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     Handel zagraniczny 
– dobre wieści

     Regulamin konkursu 
AgroLiga 2017

     AgroPorady Domowe

Ponadto 
w numerze

Polacy we władzach Unii Europejskiej

W niniejszym numerze przedsta-
wiamy kolejnych nominatów 

w naszym redakcyjnym konkursie 
Agroprzedsiębiorca RP 2017: w ka-
tegorii Wybitny Agroprzedsiębiorca 
RP 2017 – Teresę Kośmicką, prezes 
Zarządu Spółdzielni Produkcji Rol-
nej AGROFIRMA w Skórzewie, woj. 
wielkopolskie, zaś w kategorii Wzoro-
wy Agroprzedsiębiorca RP 2017 – Mi-
chała Gąsiorka, głównego hodowcę 
w  Przedsiębiorstwie Produkcyjno-

Handlowym AGROPOL Sp. z o.o. 
w Sokołowie (woj. wielkopolskie). 

Przypominamy, że w tym roku za-
prezentowaliśmy już w kategorii Wzo-
rowy Agroprzedsiębiorca RP 2017: 
Ryszarda Błaszkiewicza, współwła-
ściciela gospodarstwa rolnego specja-
lizującego się w towarowej produk-
cji trzody chlewnej w Rakowie, woj. 
kujawsko-pomorskie (AGRO 2) oraz 
Zbigniewa Nowińskiego, twórcę i wła-
ściciela Składnicy Opałowej i Przemy-

słowej AGROMAX w Brodnicy, woj. 
kujawsko-pomorskie (AGRO 2).

patrz – prezentacje na str. 4-7

Pos. Czesław Siekierski został po-
nownie wybrany na przewodniczące-
go Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Parlamentu Europejskiego na okres 
kolejnych 2,5 lat, czyli do końca obec-
nej kadencji Parlamentu Europej-
skiego.

Donald Tusk – przewodniczący Rady 
Europejskiej
Elżbieta Bieńkowska – komisarz 
Komisji Europejskiej ds. Rynku We-
wnętrznego i Usług, Przemysłu, 
Przedsiębiorczości oraz Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw
Ryszard Czarnecki – wiceprzewodni-
czący Parlamentu Europejskiego
Bogusław Liberadzki – wiceprzewod-
niczący Parlamentu Europejskiego
Jerzy Buzek – przewodniczący Ko-
misji ds. Przemysłu, Badań i Energii 
Parlamentu Europejskiego
Anna Fotyga – przewodnicząca Komi-
sji ds. Bezpieczeństwa i Obrony Par-
lamentu Europejskiego
Danuta Hübner – przewodnicząca 
Komisji ds. Konstytucyjnych Parla-
mentu Europejskiego

Lidia Geringer de Oedenberg – wice-
przewodnicząca Komisji Prawa Par-
lamentu Europejskiego
Danuta Jazłowiecka – wiceprzewod-
nicząca Komisji ds. Wolności Oby-
watelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych Parlamentu Europej-
skiego
Barbara Kudrycka – wiceprzewodni-
cząca Komisji Prawa Parlamentu Eu-
ropejskiego
Ryszard Legutko – wiceprzewodni-
czący Komisji Transportu i Turystyki 
Parlamentu Europejskiego
Jarosław Wałęsa – wiceprzewodni-
czący Komisji ds. Rybołówstwa Par-
lamentu Europejskiego
Janusz Wojciechowski – wiceprze-
wodniczący Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Parlamentu Europejskiego

Agroprzedsiębiorca RP 2017

OTO PERSONALIA POLAKÓW, KTÓRZY AKTUALNIE SPRAWUJĄ WYSOKIE WYBIERALNE POZYC JE 
W NAJWAŻNIEJSZYCH STRUKTURACH UNII EUROPEJSKIEJ.



Handel zagraniczny – dobre wieści
Według wstępnych danych GUS w 2016 r. wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych wyniosła 24 182 mln EUR,  

co oznaczało wzrost o 1,2% w stosunku do poprzedniego roku. W strukturze tego eksportu udział państw UE w porównaniu  
do 2015 r. spadł z 82,3% do 81,3%. 

AgroBiznes

W 2016 roku tradycyjnie, naj-
więcej artykułów rolno-
spożywczych sprzedano do 
Niemiec (22,6% wartości). 
Głównie były to: ryby wę-

dzone (9%), mięso drobiowe (8%), wy-
roby piekarnicze i cukiernicze, czekola-
dy i wyrobów zawierających kakao, ryby 
przetworzone i zakonserwowane, a po-
nadto również papierosy, soki z owoców 
(głównie sok jabłkowy), filety rybne 
oraz mrożone owoce (głównie truskaw-
ki i maliny).

Na drugim miejscu wśród odbiorców 
polskich produktów rolno-spożywczych 
znalazła się Wielka Brytania (9%). W 2016 
r. sprzedano na ten rynek towary o war-
tości 2 149 mln EUR, a wzrost w porów-
naniu z poprzednim rokiem był istotny 
i wyniósł 5,6%. Eksportowaliśmy głównie 
czekolady i wyroby zawierających kakao 
(13%), mięso drobiowe (11%), wyroby 
piekarnicze i cukiernicze oraz mięso 
przetworzone i solone (6,5%).

Na trzeciej pozycji znalazła się Repu-
blika Czeska (6,7%), gdzie sprzedawa-
no głównie: olej rzepakowy (14%), mię-
so drobiowe (8,4%), papierosy (7,3%), 
kawę (7,1%), a także czekoladę i wyroby 
zawierające kakao. Odnotowano m.in. 
wzrost wartości eksportu karmy dla 
zwierząt o 35%, papierosów o 34% oraz 
syropów cukrowych o 31%.

Na czwartym miejscu wśród najwięk-
szych odbiorców polskich towarów rol-
no-spożywczych znalazła się Holandia 
(5,6%). Kolejne miejsca wśród ważniej-
szych odbiorców artykułów rolno-spo-
żywczych zajęły: Włochy – 1 327 mln EUR, 
Francja – 1 237 mln EUR, Słowacja - 707 
mln EUR oraz Węgry – 621 mln EUR. 

Wśród pozostałych ważnych partne-
rów handlowych, największy, bo prawie 
dwukrotny wzrost wartości eksportu 
w porównaniu z 2015 r., odnotowano w 
handlu z Gruzją – do wartości 25,8 mln 
EUR, Mozambikiem do 23,3 mln EUR 
oraz Chile do 21,2 mln EUR. Do Gru-
zji sprzedano znacznie więcej niż rok 
wcześniej cukru, do Mozambiku wzrósł 
eksport pszenicy, a do Chile mięsa wie-
przowego. Natomiast większa sprzedaż 
puchu do Tajwanu spowodowała wzrost 
wartości eksportu do tego kraju o 83%, 
tj. do poziomu 26 mln EUR. W przypad-
ku Australii, za sprawą większego eks-
portu papierosów, odnotowano wzrost 
sprzedaży z 38 mln EUR do 69 mln EUR, 
czyli o ok. 80%. Sprzedaż dużej partii 
pszenicy przyczyniła się do wzrostu war-
tości polskiego eksportu m.in. do: Nige-
rii, RPA i Arabii Saudyjskiej. W efekcie, 
łączna wartość sprzedanych towarów 
rolno-spożywczych do Nigerii wzrosła 
o 67% i wyniosła 52 mln EUR, do RPA 
wzrosła o 62%, osiągając wartość 71 mln 
EUR, zaś do Arabii Saudyjskiej wzrosła 
o  43%, tj. do ponad 350 mln EUR. Na 
uwagę zasługuje również wzrost warto-
ści eksportu jabłek na Białoruś, który 
przyniósł wzrost wartości sprzedaży na 
ten rynek o 43% do poziomu 334 mln 
EUR. Zwiększona sprzedaż mięsa wie-
przowego, drobiowego i podrobów jadal-
nych do Hongkongu znacząco wpłynęła 
na wzrost wartości eksportu do tego kra-
ju o 48% do poziomu 188 mln EUR. Poza 
ww. państwami, odnotowano również 
znaczący wzrost wartości sprzedaży pol-
skich towarów rolno-spożywczych m.in. 
do: Senegalu (o 54%), Japonii (o 34%), 
Izraela (o 23%), Austrii (o 15%) oraz Bel-

gii (o 14%). Wartość eksportu spadła zaś  
m.in. do: Maroka (o 70%), Kenii (o 58%), 
Jordanii (o 30%), Meksyku (o 25%), Ka-
zachstanu (o 24%), Chin (o 19%), Francji 
(o 17%) oraz do Włoch (o 6%).

W 2016 r. zostały sprowadzone do Pol-
ski artykuły rolno-spożywcze na ogólną 
kwotę 17 060 mln EUR, co oznaczało 
wzrost o 6,2% w porównaniu do 2015 r. 
Udział przywozu z państw UE stanowił 
69,2% ogólnej wartości importu towarów 
rolno-spożywczych do Polski, rok wcze-
śniej było to 68,4%.

Artykuły rolno-spożywcze, które im-
portowano do Polski, tak jak w przy-
padku eksportu pochodziły głównie 
z  Niemiec (20%), a ich wartość w 2016 
r. wyniosła 3 463 mln EUR. Najwięcej 
pod względem wartości sprowadzono z 
Niemiec: mięsa wieprzowego, czekolady 
i wyrobów zawierających kakao, kawy, 
karmy dla zwierząt, wyrobów piekarni-
czych i ciastkarskich (w tym m.in. pie-
czywa herbatników i wafli), syropów cu-
krowych, oleju palmowego oraz serów. 
Import z Holandii osiągnął wartość 1 
415 mln EUR, z Hiszpanii 956 mln EUR, 
z Norwegii 904 mln EUR, z Danii 784 mln 
EUR, z Włoch 731 mln EUR, zaś z Ar-
gentyny 5 639 mln EUR. Z Holandii do 
Polski sprowadzano przede wszystkim: 
mięso wieprzowe, rośliny żywe i kwiaty 
cięte, z Hiszpanii owoce cytrusowe oraz 
mięso wieprzowe, z Norwegii ryby świe-
że (głównie łosoś) i mrożone oraz filety 
rybne, a z Danii świnie i mięso wieprzo-
we. Z Włoch na polski rynek trafiała: 
czekolada i wyroby zawierające kakao, 
winogrona, syropy cukrowe, wino, sery 
oraz makarony, zaś z Argentyny impor-
towano głównie makuch sojowy.

Saldo w obrotach artykułami rolno-
spożywczymi było dodatnie i w 2016 r. 
osiągnęło poziom 7 122 mln EUR, spa-
dło jednak o 8,9% w porównaniu z 2015 
r. (+7 818 mln EUR). Saldo w obrotach 
z państwami UE również było dodatnie 
i wyniosło 7 869 mln EUR, w porównaniu 
do 2015 r. odnotowano spadek o  9,1%, 
wówczas wyniosło plus 8 660 mln EUR. 
Najwyższe dodatnie saldo uzyskała Pol-
ska w  obrotach z Niemcami (+2 003 
mln EUR), Wielką Brytanią (+1 630 mln 
EUR), Republiką Czeską (+1 059 mln 
EUR), Francją (+663 mln EUR) i z Wło-
chami (+596 mln EUR). Natomiast zde-
cydowanie większy import od eksportu, 
a tym samym ujemne saldo miało miej-
sce w handlu m.in. z Norwegią (-783 mln 
EUR), Argentyną (-637 mln EUR), Hisz-
panią (-363 mln EUR), Danią (-272 mln 
EUR) i z Brazylią (-242 mln EUR).

Źródło – MRiRW

2  ||  magazyn ludzi przedsiębiorczych



BIO warto!
Połowa Polaków kupuje owoce i warzywa tylko na targowiskach. Są to zazwyczaj ci klienci, 
którzy szukają żywności bezpiecznej, świeżej, prosto od rolnika. Gdy jednak wypatrują żywno-
ści ekologicznej, to już nie jest pewne, na ile zapewnienia samego sprzedawcy, co do jakości 
EKO, są prawdziwe. 
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EkoŻywność

I
naczej rzecz wygląda w sklepach 
z  BIO żywnością i z produktami na  
„zielonych półkach” w tzw. marketach. 
Tam potwierdzeniem ekologiczności 
musi być  unijny symbol z gwiazdkami 

na zielonym tle. Do tego na etykiecie ma 
być numer jednostki, która taki produkt 
i gospodarstwo certyfikowała. Wielkopo-
wierzchniowe sklepy w ostatnich czasach 
przywiązują szczególną uwagę do wa-
rzyw i owoców w jakości EKO.

Dlaczego? Zapotrzebowanie na tę ka-
tegorię powiększa się o 18 – 20% rocz-
nie, albowiem rośnie świadomość kon-
sumentów i wiedza na temat wartości 
odżywczej certyfikowanych produktów. 
Coraz więcej badaczy wyjaśnia różnice 
między BIO żywnością a tzw. konwen-
cjonalną. Dr inż. Aneta Załęcka z Zakła-
du Żywności Ekologicznej na Wydziale 
Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsump-
cji SGGW podkreśla, że Eko marchew, 
czy sałata, a także inne warzywa i owoce 
mają intensywniejszy smak i zapach, bar-
dziej zbliżony do roślin rosnących dziko. 
– W surowcach konwencjonalnych przez 
stosowanie nawozów syntetycznych, 
które są bezproblemowo rozpuszczalne 
– i w przeciwieństwie do nawozów orga-
nicznych – są łatwo dostępne dla roślin, 
dochodzi do nadmiernego gromadzenia 
się wody, która pobierana jest w nad-
miarze przez tkanki roślin wraz z solami 
mineralnymi. W ten sposób ziemiopłody 

konwencjonalne rosną szybko, są duże 
i rolnikowi dają większy plon niż eko-
logiczne, a konsument zostaje uraczony 
„rozwodnionym” smakiem i zapachem 
oraz gorszą jakością odżywczą takich 
owoców i warzyw.

Wyniki badań marchwi z upraw eko-
logicznych w  Instytucie Warzywnictwa 
w Skierniewicach także potwierdziły jej 
wyższość: wyższą o 8% zawartość cukrów 
ogółem i o 18% beta-karotenu, a także 
niższe o 29% stężenie  azotanów w po-
równaniu z odpowiednikami w marchwi 
konwencjonalnej (Anna Wrzodak i Kry-
styna Elkner; 2009 r.). 

Warto wiedzieć, że karotka należy do 
grupy warzyw o największej wartości od-
żywczej i zdrowotnej. Jej obecność w co-
dziennej diecie zmniejsza ryzyko udaru 
mózgu o 68%. Cenny beta-karoten działa 
przeciwutleniająco, przeciwmiażdżyco-
wo, zapobiega chorobom oczu i wzmac-
nia ogólną odporność organizmu. 

W tym samych Instytucie badano  pa-
prykę i  stwierdzono  korzystny  wpływ  
uprawy  ekologicznej  na  wartość proz-
drowotną  papryki.  Owoce badanych od-
mian z uprawy ekologicznej   miały  wyż-
szą  zawartość  kwasu  askorbinowego,  
beta-karotenu, flawonoidów i  związków 
fenolowych w porównaniu do papryki 
z uprawy konwencjonalnej.

Dużą pomocą przy wybieraniu ekolo-
gicznych warzyw i owoców zdaje się być 

zachęcająca etykieta z hasłem: „BIO 
warto!”. Z taką inicjatywą wystąpiła fir-
ma Agro Select, należąca do Stowarzy-
szenia „Polska Ekologia”. Robert Sikor-
ski, prezes Agro Select: - Debiutujemy  w 
sieci Carrefour, do której pod taką mar-
ką dostarczamy: marchewki, pietrusz-
ki, selery, ziemniaki, cebule czy buraki  
pochodzące  z certyfikowanych polskich 
upraw. Wolne od pestycydów bio-bana-
ny single finger sprowadzamy z czystych 
ekologicznie regionów egzotycznej Do-
minikany, a o ich jakość dbają doświad-
czeni plantatorzy. Owoce pakowane są 
w siatki lub torby o gramaturze dobranej 
dla potrzeb klientów, jak np. bio-banany 
pakowane w wygodne saszetki, idealne 
jako zdrowe przekąski dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Z badań wynika, że 
będziemy kupować coraz bardziej świa-
domie. Nie opłaca się przecież oszczę-
dzać na zdrowiu. To nasza odpowiedź na 
zmieniające się potrzeby konsumentów.

Z pewnością zawsze BIO warto. 
W  sprawozdaniu Instytutu Warzywnic-
twa w Skierniewicach przedstawiono 
korzystny wpływ uprawy ekologicznej 
na skład chemiczny wielu warzyw. Po-
midory, papryka, dynia z ekologicznego 
systemu uprawy miały istotnie wyższą 
zawartość witaminy C, karotenoidów, fla-
wonoidów i związków fenolowych, a bu-
raki ekologiczne podwyższony poziom 
barwników czerwonych w porównaniu 
do warzyw z uprawy konwencjonalnej. 
Ponadto wszystkie analizowane warzywa 
z uprawy ekologicznej charakteryzowały 
się  wyraźnie  obniżonym poziomem za-
wartości azotanów. Równolegle badania 
tegoż Instytutu potwierdziły większy 
stopień pożądania przez konsumentów 
w odniesieniu do kilku przetworów z wa-
rzyw ekologicznych w porównaniu z tzw. 
konwencją. 

Jedzmy zatem EKO witaminy 5, a na-
wet 10 razy dziennie – dla zdrowia!
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AgroKonkurs

SPR Agrofirma z ludzką twarzą
Rozmowa z Teresą Kośmicką, prezes Zarządu Spółdzielni Produkcji Rolnej Agrofirma  
w Skórzewie, nominatką do tytułu Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2017 

 Spółdzielnia Produkcji Rolnej AGROFIRMA w Skó-
rzewie, z którą Pani jest związana od 39 lat, od 15 lat 
stoi na jej czele, mimo coraz większych wymagań 
rynkowych, wciąż dobrze sobie radzi…

– Na nasze prosperity składa się wiele 
czynników. Przede wszystkim – członko-
wie naszej spółdzielni i ich domownicy, 
jako udziałowcy spółdzielni, rzetelnie wy-
wiązują się ze swych obowiązków. Ponad-
to spółdzielnia trzyma się sprawdzonych 
od dziesiątków lat kierunków produkcji, 
tj. specjalizuje się w towarowej produkcji 
zbóż, rzepaku i buraków cukrowych oraz 
w tuczu trzody chlewnej w cyklu zamknię-
tym, osiągając przy tym w każdym z tych 
działów wysokie rezultaty. Ważne jest tak-
że to, że spółdzielnia w Skórzewie miała 
szczęście do stabilnej kadry zarządzają-
cej, która potrafi ła podejmować na czas 
rozsądne decyzje w okresach zawirowań 
polityki rolnej w naszym kraju. 

 Jak to było z wyborem Pani na prezesa Za-
rządu SPR Agrofirma w Skórzewie?

– Zmarł mój poprzednik i trzeba było 
kogoś wybrać na szefa spółdzielni. Padło 
na mnie. Nie ukrywam, miałam rozterki, 
no bo wcześniej przez 24 lata w skórzew-
skiej spółdzielni praktykowałam wyłącznie 
w księgowości. – To dobrze mieć szefową, 
która zna się na pieniądzach! – usłyszałam 
na walnym zebraniu. I tak oto, chcąc nie 
chcąc, stanęłam przed 15 laty na czele skó-
rzewskich spółdzielców. Dziś – z perspekty-
wy czasu mogę powiedzieć, że była to ko-
rzystna decyzja, zarówno dla spółdzielni, 
jak i dla mnie osobiście. Za wielce znaczące 
osiągnięcie poczytuję sobie fakt, że udało 
mi się wskrzesić nowego ducha w spół-
dzielców, co skutkowało trafnymi wspólny-
mi postanowieniami i dalszym rozwojem 
naszej spółdzielni. Ja z kolei z biegiem cza-
su mogłam nabierać pewności i doświad-
czenia w zarządzaniu spółdzielczym orga-
nizmem. Wszystko to rzutowało, i rzutuje, 
na systematyczny rozwój naszej spółdziel-
ni. Jako SPR Agrofi rma w Skórzewie zało-
żyliśmy na przykład – wspólnie z okolicz-
nym rolnikiem i dzierżawcą oraz z dwoma 
spółdzielniami – trzy grupy producentów 
rolnych: Spółdzielnię Kłosek, Spółdziel-
nię Rzepak i Spółdzielnię Burak Cukrowy. 

Tego typu inicjatywy pozwalają nam na 
budowanie większego partnerstwa na sty-
ku z odbiorcami naszych płodów rolnych. 
Mając nowoczesny sprzęt do dyspozycji, 
świadczymy też usługi agrotechniczne dla 
okolicznych rolników.

 Czy po 15 latach kierowania SPR Agrofirma 
w Skórzewie – jest Pani zadowolona z osiąga-
nych efektów?

– Wbrew pozorom kierowanie rolniczą 
spółdzielnią produkcyjną nie jest wcale 
takie łatwe. W naszej spółdzielni mamy 
16 członków – w myśl prawa spółdzielcze-
go każdy z nich jest współwłaścicielem, 
i każdy, podobnie jak ja, podczas walnego 
zebrania ma jeden głos. Stąd też, jako sze-
fowa SPR Agrofi rma muszę być przygoto-
wana do postawienia każdej nowej sprawy 
tak, aby pokazać członkom spółdzielni 
przewidywane korzystne skutki w  przy-
padku jej realizacji. Do tej pory tylko raz 
się zdarzyło, że dwukrotnie – rok po roku 
–  musiałam stawiać „na spółdzielczej wo-
kandzie”  kwestię uchwalenia  odprawy 
w wysokości 1,5 pensji miesięcznej (liczo-
nej jako średnia krajowa, za każdy pełny 
rok przepracowany jako członek tej spół-
dzielni) z tytułu wykreślenia się z człon-
kostwa po uzyskaniu emerytury lub renty. 
Za drugim „podejściem” udało się prze-
konać spółdzielców, aby tę ludzką zasadę 
wprowadzić w życie. Ostatecznie przewa-
żyła chęć pomocy jednemu ze starszych 
członków naszej spółdzielni, który popadł 
w ciężką chorobę, wymagającą długotrwa-
łego i kosztownego leczenia

 A co uważa Pani za dotychczasowy swój naj-
większy sukces?

– Bez wątpienia – przeforsowanie 
uchwały o potrzebie corocznego tworzenia 
rezerw gospodarczych. Umożliwia to nam 
bowiem stabilizację dochodu spółdzielni, 
a tym samym określa, na ile i na co nas w 
danym roku stać. To swoisty fundament 
wszelkich naszych ruchów fi nansowych, 
w tym planowania zakupów środków pro-
dukcji, wygospodarowywania funduszy na 
niezbędne  inwestycje, a także wyznacza-
nia na dany rok pułapów pensji. Żelazne 
przestrzeganie tej zasady powoduje m.in. 
to, że u nas nikt nie musi na koniec roku 
zwracać nadpłaconej pensji, jak to zdarza 
się w innych spółdzielniach. W tym przy-
padku przydały mi się moje doświadcze-
nia z księgowości, w której jak na dłoni 
wszystko widać od strony fi nansowej. Je-

stem szczęśliwa, że przed kilkudziesięciu 
laty dane mi był związać się – na dobre 
i na złe – ze spółdzielczością i rolnictwem. 
Ludzkość jak dotąd nie wymyśliła bowiem 
lepszej formy nad spółdzielczość, w której 
każdy członek ma możliwość współde-
cydowania o swoim – oraz innych – losie, 
i w której panuje dobrze rozumiana spra-
wiedliwość i solidarność.

 SPR Agrofirma w Skórzewie przez znawców 
przedmiotu przywoływana jest jako wzór w należy-
tym podejściu do spraw socjalnych pracowników.

– Rzeczywiście, w naszej spółdzielni 
dużą wagę przywiązujemy do spraw so-
cjalnych. Każdy nasz członek co roku 
ma możliwość darmowego wyjazdu za-
granicę na tygodniowy wypoczynek wraz 
z  rodziną – członkowie rodziny płacą za 
pobyt w 3 ratach. Każdemu członkowi  
spółdzielnia funduje też coroczny kilku-
dniowy pobyt w kraju – np. w renomowa-
nym sanatorium czy znanym ośrodku wy-
poczynkowym ze SPA. To są dodatkowe 
korzyści z racji przynależności do swoistej 
rodziny spółdzielczej.

 Rodzina spółdzielcza – to brzmi dumnie…
– I tak jest! W naszej księgowości pra-

cują dwa pokolenia: po mamach zostały 
zatrudnione ich córki. Fakt, że  młodzi idą 
w ślady rodziców, to pozytywnie świadczy 
o dobrej atmosferze w SPR Agrofi rma. 
Podobnie jak to, że na 16 naszych człon-
ków, aż 6 - to młodzi ludzie. Dodatkową 
satysfakcję mam z tego, że w skórzewskiej 
spółdzielni pracuje moja córka Maria, któ-
ra jako weterynarz ma pieczę nad stadem 
naszej trzody chlewnej. Nasza spółdziel-
nia w 6-tysięcznym Skórzewie jest dobrze 
postrzegana. Pomagamy w budowie i mo-
dernizacji dróg lokalnych. Udostępniliśmy 
własny zabytkowy park do korzystania 
mieszkańcom Skórzewa. Organizujemy 
też konkursy dla dzieci, wspomagając tym 
samym pracę oświatową w miejscowej 
szkole podstawowej i gimnazjum. Podob-
nie wspieramy lokalne przedsięwzięcia z 
obszaru kultury. Szczególnie dobre noto-
wania mamy u dzieci, które potrafi ą się 
nam odwdzięczyć za to, co dla nich syste-
matycznie robimy. Wielką radość sprawiły 
mi rysunki uczniowskie, wykonane w prze-
prowadzonym przez nas konkursie z oka-
zji 150-lecia spółdzielczości. Nie ma to jak 
dziecięca wyobraźnia. Owe rysunki zdobią 
teraz ściany naszych biur. 

Rozmawiał: Leon Wawreniuk

Teresa Kośmicka, od 2002 r. prezes Spółdzielni Produkcji Rolnej Agrofi rma w Skórzewie. Z wykształcenia ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Po-
znaniu. W l. 1966 -1978 pracowała w bankowości spółdzielczej – kolejno w Banku Spółdzielczym w Szamocinie, Banku Ludowym w Poznaniu, skąd została oddelegowa-

na do utworzenia jego Oddziału w Rokietnicy. Z RSP w Skórzewie związana od 1978 r., najpierw jako zastępca głównej księgowej, później przez 20 lat jako główna księgowa. 
SPR Agrofi rma, zrzeszająca 16 członków, gospodaruje na 486 ha i zajmuje się głównie towarową produkcją roślinną (zboża, rzepak, buraki cukrowe). Prowadzi także tucz 
trzody chlewnej w cyklu zamkniętym (na stanie ok. 50 macior, śr. odchów od maciory 24 szt. prosiąt) oraz usługi rolnicze. SPR Agrofi rma znana jest w Wielkopolsce z dużego 
zaangażowania w pracach na rzecz własnego środowiska lokalnego; m.in.: partycypuje w budowie dróg, wspomaga pracę oświatową w miejscowych szkołach, a także 
rozliczne przedsięwzięcia z obszaru kultury. Teresa Kośmicka pełniła, i pełni, wiele ważnych funkcji społecznych w spółdzielczości na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Za 
zasługi dla ruchu spółdzielczego została nagrodzona przez Krajową Radę Spółdzielczą tytułem „Prymus 2014”, a także tytułem Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2014, zaś 
kierowana przez nią spółdzielnia w Skórzewie legitymuje się posiadaniem Certyfi katu Europejskiego Rejestru Renomowanych Euro Renoma.
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Jesteśmy spółdzielnią rolniczą działającą od 1951 r.  
na terenie Wielkopolski

Spółdzielnia  
Produkcji  
Rolnej
AGROFIRMA

Spółdzielnia Produkcji Rolnej AGROFIRMA
Skórzewo, ul. Poznańska 10, 60-185 Poznań

tel. /fax 61 814 37 15, e-mail:agrofirma@onet.pl
www.spragrofirma.pl

  Specjalizujemy się w towarowej 
produkcji roślinnej – zboża  
(pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień jary  
i owies), rzepak, buraki cukrowe.

  Prowadzimy tucz trzody chlewnej 
w cyklu zamkniętym.

  Świadczymy usługi agrotechniczne 
dla okolicznych rolników.

Oferujemy do sprzedaży zboża i trzodę chlewną.
Zapraszamy do współpracy!

SPR Agrofirma z ludzką twarzą
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Michał Gąsiorek
WZOROWY AGROPRZEDSIĘBIORCA AP 2017

REKOMENDUJE
Włodzimierz Fiszer

Były rektor Akademii Rolniczej w Poznaniu
Współtwórca konkursu

„Wielkopolski Rolnik Roku”
Honorowy Agrobiznesmen Roku 1999:

Michał Gąsiorek, główny hodowca w PP-H AGROPOL 
Sp. z o.o. w Sokołowie, którego właścicielem od 2 wrze-
śnia 2010 r. jest jego ojciec Rajmund Gąsiorek, świa-
towej klasy hodowca zwierząt futerkowych. Agropol 
gospodaruje na obszarze blisko 3000 ha i prowadzi 
działalność produkcyjną w zakresie uprawy roślin, 
chowu i hodowli zwierząt, a także działalność han-
dlową i usługową. Gospodarstwo dysponuje specjali-
stycznym sprzętem rolniczym, posiada nowe magazy-
ny zbożowe, mieszalnie pasz oraz suszarnie. i stosuje 
najnowsze technologie w polu i oborze. W strukturze 
upraw polowych największą pozycję zajmuje kuku-
rydza na ziarno (1200 ha), ponadto uprawiane są: 
pszenżyto (800 ha), kukurydza na kiszonkę (280 ha), 
pszenica (ok. 150 ha) i jęczmień (100 ha). Pozostałą 
część areału zajmują użytki zielone (głównie lucerna). 
W produkcji zwierzęcej dominuje produkcja mleka. 
W dwóch oborach w Sokołowie i Bierzglinie utrzymy-
wane jest ponad 1900 szt. bydła, w tym 980 krów doj-
nych o średniej rocznej wydajności  blisko 11 500 kg 
mleka, od których uzyskuje się rocznie nieco ponad 10 
mln l mleka o najwyższych parametrach jakościowych. 
Taki wynik – w ocenie Polskiej Federacji Hodowców By-
dła i Producentów Mleka – sytuuje  oborę w Sokołowie 
od lat w czołówce najbardziej wydajnych obór w Pol-
sce. Mleko pozyskiwane jest w halach udojowych wy-
posażonych w system zarządzania ALPRO i w całości 
jest odbierane przez Średzką Spółdzielnię Mleczarską 
„Jana” w Środzie Wielkopolskiej. W wyniku prowadzo-
nej pracy hodowlanej, Spółka pozyskuje także żeński 
materiał hodowlany o wysokim potencjale genetycz-
nym, cechującym się dużymi możliwościami produk-
cyjnymi i zdrowotnymi; przeznaczony on jest, zarówno 
do własnej hodowli, jak i do sprzedaży. Agropol posiada 
ce� yfikat godła „Dobre, bo polskie”. Michał Gąsiorek 
jest absolwentem trzech uczelni: Akademii Finansów 
w Warszawie (studiował europeistykę), Uniwersytetu 
Warszawskiego (stosunki międzynarodowe) i Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu (agronomia). Ak-
tualnie przygotowuje się do otwarcia przewodu dok-
torskiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 
z zakresu żywienia bydła mlecznego.

W hodowli najważniejszy jest 
dobrostan

Kiedy przed laty mój ojciec Rajmund wyszedł z propozycją, abym skoncen-
trował się na rozwoju hodowli bydła mlecznego w rodzinnym gospodarstwie 
wielkoobszarowym, potraktowałem to jako ogromne wyzwanie i zarazem 
życiową szansę dokonania w Sokołowie czegoś bardzo znaczącego. Dzisiaj – 
z perspektywy czasu mogę powiedzieć, żeby była to wyjątkowo dobra i traf-
na decyzja. Dla naszej firmy i dla mnie osobiście.

W hodowli  zwierząt, a by-
dła mlecznego  w szcze-
gólności najważniejsze 
jest zapewnienie odpo-
wiedniego dobrostanu. 

Na to składa się wiele czynników, ta-
kich jak: szerokość stołu paszowego, 
wymiary legowiska, ilość dostępnej 
wody, powietrza i światła, komuni-
kacja w oborze, systematyczność 
i punktualność zarówno zadawania 
pasz, jak i udoju. Ten ostatni wa-
runek jest szczególnie istotny: ho-
dowca musi zdawać sobie sprawę 
z faktu, że już opóźnienie o 15 minut 
zadawania pasz czy udoju powodu-
je zachwianie w organizmie krowy. 
Dobrze czująca się krowa szybciej 
się zacieli, tym samym szybciej zo-
stanie uruchomiony cykl produkcyj-
ny, co rzutuje bezpośrednio  na ren-
towność produkcji. Zdrowsza krowa 
dłużej żyje, co prowadzi do większej 
produkcji życiowej oraz zwiększe-
nia ilości cieląt, które mogą być 
poddane selekcji w kierunku, który 
hodowcę interesuje, a pozostała po 
selekcji nadwyżka przeznaczona  na 
sprzedaż. W efekcie poprawa dobro-
stanu bydła prowadzi w linii prostej 
do skrócenia cyklu hodowlanego, 
a to rzutuje na osiągany zysk. W do-
brostanie można zatem generować 
dodatkowe litry mleka.

Takim podejściem do dobrostanu 
kierujemy się w Sokołowie i to przy-
nosi wymierne korzyści.

W naszej hodowli ważne jest także 
kładzenie dużego nacisku w żywie-
niu zwierząt na jakość pasz objęto-
ściowych, czyli kiszonki z kukurydzy, 
sianokiszonek z lucerny oraz z traw. 
Podobnie – dbanie o niezmienną ja-
kość pozostałych substratów, takich 
jak: wysłodki, śruty kukurydziane 
czy pszenżytne produkowane we 
własnej mieszalni pasz. W  przy-
padku substratów, trzeba mieć na 
uwadze przede wszystkim proces 
i termin zbioru poszczególnych 
upraw roślinnych, a także ich prze-
chowywania. Pasza bowiem jako fi -
nalny produkt – w trosce o zdrowie 
karmionych zwierząt – musi być 
możliwie jak najwyższej jakości, np. 
pozbawiona mykotoksyn.

Prace hodowlane w naszych obo-
rach są prowadzone w oparciu o naj-
nowocześniejsze zdobycze nauki. 
Na przykład nasienie buhajów jest 
dobierane przy udziale programów 
komputerowych i przy użyciu oceny 
genetycznej zwierząt. Dzięki temu 
nasz materiał hodowlany cieszy się 
dużym zainteresowaniem u nabyw-
ców. Rocznie sprzedajemy ok. 400 
szt. wysokogatunkowych buhajków 
i ok. 80 szt. jałówek cielnych w 100 
proc. rasy holsztyńsko-fryzyjskiej.

Osiąganie wysokich wyników 
w  tak dużej hodowli bydła mlecz-
nego, jak nasza, jest możliwe dzięki 
stosowaniu wysokiej jakości pasz 
objętościowych,  nowoczesnych 
programów żywieniowych i ho-
dowlanych, a  także utrzymywaniu 
zwierząt w  środowisku, które za-
pewnia jak najlepszy dobrostan. 
Chciałbym też podkreślić ogrom-
ną rolę tzw. czynnika ludzkiego. 
Kompetencja i należyte podejście 
do zwierząt ludzi je obsługujących 
musi być odpowiednio motywowa-
na i premiowana. U  nas w dwóch 
fermach – w Sokołowie i Bierzglinie 
–  pracuje łącznie 40 osób o wyso-
kich kwalifi kacjach zawodowych.

Dziś możemy szczycić się wy-
sokimi wynikami produkcyjnymi 
i  hodowlanymi w naszych oborach. 
W ciągu 6,5 roku od czasu przejęcia 
Agropolu przez mojego ojca, stado 
krów dojnych zwiększyło się o 200 
szt., zaś średnia wydajność o oko-
ło 30 proc. Obecnie – produkowa-
ne w naszych fermach mleko – jest 
sprzedawane do ŚSM „Jana” wy-
łącznie w klasie  Extra i osiąga śred-
nio parametry: 3,91 proc. tłuszczu 
oraz 3,47 proc. białka.

Powierzona mi odpowiedzialność 
za hodowlę bydła mlecznego w na-
szych fermach, a także postęp na-
ukowy w skali światowej w tej dzie-
dzinie działalności,  obligują mnie 
do systematycznego powiększania 
swoich kwalifi kacji zawodowych. 
Wyrazem tego będzie otwarcie prze-
wodu doktorskiego poświęconego 
żywieniu bydła mlecznego. 

– Michał Gąsiorek, pod bacznym okiem swego ojca Raj-
munda, wybitnego wielkopolskiego agroprzedsiębior-
cy, realizuje z dużym powodzeniem ambitny program 
hodowlany w Sokołowie. Dzięki jego zaangażowaniu, 
wszechstronnej wiedzy fachowej i szerokim horyzon-
tom myślowym, hodowla bydła mlecznego w Sokoło-
wie stawiana jest przez znawców przedmiotu jako wzór 
do naśladowania przez innych. Godne podkreślenia są 
także ambicje naukowe Michała Gąsiorka.
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AGROPOL KROWAMI STOI
Należymy w Wielkopolsce do ścisłego grona dobrze funkcjonujących 
i rozwijających się firm rolniczych, powstałych w okresie transforma-
cji i przemian gospodarczych ostatnich lat.

Naszą wizytówką od lat jest hodowla bydła mlecznego, prowadzona 
profesjonalnie i w zgodzie z najbardziej nowoczesnymi technologia-
mi oraz wymogami dobrostanu zwierząt.

Uzyskiwane w naszych fermach w Sokołowie i Bierzglinie rezultaty 
hodowlane i produkcyjne plasują nas w ścisłej czołówce najbardziej 
wydajnych obór w Polsce.

Prowadzimy ciągłą sprzedaż: 
–  buhajków 
–  jałówek wysokocielnych
–  pierwiastek

Zapraszamy do współpracy!

AGROPOL Sp. z o.o., Sokołowo, ul. Szlachecka 26, 62-300 Września
tel. 61 438 75 26, tel./fax 61 438 75 68, e-mail:pph.agropol@wp.pl



W Krzyżewie: jak gospodarować i żyć na wsi?
22 lutego br. w Krzyżewie na Podlasiu miała miejsce konferencja „Sytuacja i wyzwania w rolnictwie”, współorganizowana przez  

miejscowy Zespół Szkól Rolniczych im. Stefanii Karpowicz oraz firmę TRANS-ROL Grażyny i Andrzeja Remisiewicz. 

AgroKonferencja

P
onad 300 uczestników kon-
ferencji mogło wysłuchać 12 
interesujących prelekcji spe-
cjalistów z sektora rolniczego, 
m.in. w zakresu przygotowa-

nia najwartościowszej kiszonki z ku-
kurydzy oraz możliwości pozyskania 
nowych środków finansowych w sekto-
rze rolniczym. Równolegle swoje oferty 
prezentowało 16 wystawców z terenu 
całego kraju, w tym firmy i instytucje 
działające na rzecz rolnictwa. W trakcie 
spotkania rolnicy mogli też kompute-
rowo zbadać jakość dostarczonej przez 
siebie próbki kiszonki z kukurydzy (dla 
wielu z nich wyniki były zaskakujące).

Prowadzący konferencję Andrzej 
Remisiewicz, właściciel firmy TRANS-
ROL będącej autoryzowanym dystry-
butorem polskich fabryk nawozowych 
m.in. Grupy Azoty, Anwil Grupa Orlen 
i Luvena oraz melasowanych wysłod-
ków Tofi, podkreślił odpowiedzialność 
ciążącą na firmach zaopatrujących 
rolnictwo, zarówno w zakresie jakości 
oferowanych wyrobów, ale także ich 
oryginalności i legalności transakcji. 
Wystosował także do zgromadzonych 
ostrzeżenie przed pojawiającymi się 
w branży rolniczej oszustami i naciąga-
czami, m.in. w procederze wyłudzania 
należnego podatku VAT w obrocie im-
portowaną śrutą sojową i paliwie. 

Wykład otwierający spotkanie wy-
głosił prof. dr hab. Henryk Wnorowski 
z Uniwersytetu w Białymstoku, który 
próbował odpowiedzieć na pytanie „Jak 
żyć na wsi Panie Profesorze?”. 

Członek Zarządu Województwa Pod-
laskiego Stefan Krajewski zaś podkre-
ślił: – Rolnictwo zostało zapisane, jako 
najważniejsza gałąź rozwoju naszego 
województwa i do tego powinniśmy 

dążyć. Ważne są więc tego typu spo-
tkania, aby łączyć edukację, biznes 
i wszystkie instytucje działające na 
rzecz rolnictwa. Należy zapewnić jak 
najlepszy przepływ i dostępność infor-
macji. Zmieniają się politycy, samorzą-
dowcy, ale nieustannie rozmawiamy o 
problemach i sprawach ważnych dla 
podlaskich rolników.

Andrzej Remisiewicz, podsumowując 
konferencję, stwierdził: – Z pełną świa-
domością oceniam, że podlaski sektor 
rolniczy to w wielu przypadkach po-
ziom europejski, szkoda tylko, że nie 
pod względem obowiązujących przepi-
sów i cen płodów rolnych. Dziś podla-
ski rolnik, to już nie rolnik, ale i biuro-
krata. O poranku i późnym wieczorem 
wykonuje pracę w gospodarstwie, a po-
zostałą część dnia poświęca na kom-
pletowanie niezbędnych dokumentów 
i szukanie rozwiązań nieraz absurdal-
nych sytuacji wynikających z przepi-
sów, m.in. w zawiłościach korzystania 
ze środków UE, takich jak: konieczność 
zakupu maszyn rolniczych na podsta-
wie najkorzystniejszej oferty. Oto bo-
wiem podlaski rolnik kupuje ciągnik 
i maszyny w Poznaniu, bo tam właśnie 
znalazł najkorzystniejszą ofertę, ale 
nasuwa się pytanie, kto i w jaki sposób 

będzie odpowiadał za serwis i przegląd 
maszyn? Takich przykładów biurokra-
tycznych można mnożyć bez końca… 
Wprowadzane przepisy powinny bar-
dziej racjonalnie oceniać możliwości 
rolników. Istnieje ogromne zapotrzebo-
wanie na odpowiedzialne doradztwo, 
czemu też służą takie konferencje rolni-
cze, jak ta dzisiejsza w Krzyżewie.

Na zakończenie uczestnicy konferen-
cji mieli możliwość zwiedzenia nowo 
otwartego Centrum Turystyczno-Reha-
bilitacyjnego w Krzyżewie, oferującego 
m.in. nowoczesne zabiegi rehabilitacyj-
ne, jazdę konną, seanse w grocie solnej 
i saunie. Dla mieszkańców regionu było 
to zaskoczeniem, że w tak niewielkiej 
miejscowości mógł powstać nowocze-
sny ośrodek z atrakcyjną cenowo ofertą 
za usługi prozdrowotne.            
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SILOSY ZBOŻOWE z aktywną wentylacją

SILOSY PASZOWE

SILOSY LEJOWE

WIATY I HALE

OŻENŁ IAA  Z 1 9K 9O 0R

SILOSY ZBOŻOWE z aktywną wentylacją

SILOSY PASZOWE

SILOSY LEJOWE

WIATY I HALE

RABAT 10%

AKCJA RABATOWA OD 02.01.2017r. DO 31.03.2017r.

NA SILOSY PŁASKODENNE OD 10 DO 2200 TON

ROLNIKU ZAMÓW JUŻ DZIŚ I SKORZYSTAJ

OSTATNIE DNI PROMOCJI !

OSTATNIE DNI PROMOCJI !



AgroKonkurs

1.  Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i kra-
jowym. Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Kra-
jowi wszystkich dotychczasowych edycji AgroLigi oraz Mi-
strzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2012-2016.

2.  Pierwszy etap rozpoczyna się w kwietniu 2017 r. poprzez 
wydrukowanie regulaminu w czasopismach wydawanych 
przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

3.  Na podstawie regulaminu do Wojewódzkich Ośrodków Do-
radztwa Rolniczego powinny wpływać zgłoszenia kandy-
datów  w kategoriach Rolnicy i Firmy wyłącznie z terenu 
danego województwa.

4.  Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego powinny po-
wołać Komisje Konkursowe, które dokonają oceny zgło-
szeń.

5.  W czasie swoich prac Komisje Konkursowe powinny wziąć 
pod uwagę następujące elementy oceny:

a)  do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby prowadzą-
ce samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. 
Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność 
w produkcji zwierzęcej itp.)  powyżej średniej krajowej. 
W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa 
działalność gospodarcza (świadczenie usług mechani-
zacyjnych i innych, przetwórstwo,  agroturystyka, itp.),  
z której  uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak 
dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie 
laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedo-
kończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niesta-
bilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być  też 
uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się 
wyłącznie obrotem płodami rolnymi.

b)  do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przed-
siębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na 
terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące 
się  przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem 
usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji 
dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii 
Firmy zalicza się także wielkoobszarowe  gospodarstwa 
rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców 
i zatrudniające siłę najemną.

c)  przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w obu 
kategoriach Komisje Konkursowe powinny też brać pod 
uwagę: zasady bezpieczeństwa pracy, estetykę obejścia 
i otoczenia gospodarstwa lub firmy.

d)  Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego jako organi-
zatorzy AgroLigi 2017 na szczeblu wojewódzkim są odpo-
wiedzialne za weryfikację płynności finansowej uczestni-
czących w konkursie firm i gospodarstw rolnych.

6.  Prezentacja kandydatów do tytułu Mistrza i Wicemistrza 
Wojewódzkiego AgroLigi 2017 powinna się odbywać na ła-

Konkurs AgroLiga 2017 organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu 
krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy Patronat nad konkursem 
sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także – Prezes ARiMR, Prezes ARR i Prezes KRUS. Patronat Medialny pełni Magazyn Ludzi 
Przedsiębiorczych AGRO. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 2017 w kategoriach: Rolnicy i Firmy.

REGULAMIN 
Konkursu AgroLiga 2017
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mach czasopism wydawanych przez ODR-y. Wskazane jest, 
by Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – w miarę 
możliwości – rozpropagowały konkurs oraz  jego uczest-
ników  na szczeblu wojewódzkim  w lokalnej prasie, radiu 
i telewizji.

7.  Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich Agro-
Ligi 2017 w kategorii Rolnicy i Firmy powinno się odbyć  do  
30 września 2017 r. w wyniku oceny Komisji Konkursowej 
powołanej na szczeblu wojewódzkim lub w drodze głoso-
wania czytelników czasopism wydawanych przez ODR-y.

8.  Organizatorzy konkursu na szczeblu krajowym zastrzegają 
sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń w wypadku:

	 l  stwierdzenia braku płynności finansowej 
zgłaszanych firm i rolników

	 l   wejścia w konflikt z prawem

	 l  wadliwego zakwalifikowania firmy lub rolnika 
do odpowiedniej kategorii

W takich sytuacjach Mistrz Wojewódzki może nie zostać  
dopuszczony do finału krajowego. Jego miejsce zajmie  
wówczas Wicemistrz Wojewódzki.

9.  W drugim etapie konkursu do sekretariatu konkursu Agro-
Liga wpływają zgłoszenia Mistrzów Wojewódzkich AgroLi-
gi 2017  w kategoriach Rolnicy i Firmy jako nominatów do 
tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2017. Zgłoszenia powin-
ny zawierać: protokół z rozstrzygnięcia konkursu AgroLiga 
2017 na szczeblu wojewódzkim, dokładne dane teleadreso-
we  (adres pocztowy,  telefon, fax, e-mail, ew. strona www) 
oraz wizytówki gospodarcze poszczególnych Mistrzów  
Wojewódzkich  o objętości do 1 strony formatu A4.

 Zgłoszenia należy przesłać do 23 października 2017 r. pod 
adresem:

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
ul. Hoża 66/68

00-682 Warszawa
z dopiskiem

Sekretariat Konkursu
„AgroLiga 2017”

10.  Kapituła Krajowa konkursu AgroLiga 2017, złożona z Mi-
strzów Krajowych AgroLigi z l. 2012-2016 w kategoriach 
Rolnicy i Firmy oraz przedstawicieli organizatorów i ho-
norowych patronów, wyłoni Mistrzów Krajowych, Wice-
mistrzów Krajowych oraz Laureatów Krajowych AgroLigi 
2017 na podstawie nadesłanych zgłoszeń przez Wojewódz-
kie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

11.  Krajowy finał konkursu AgroLiga 2017 odbędzie się w II 
kwartale 2018 roku.
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N
abywcą nieruchomości rolnej 
może być wyłącznie rolnik in-
dywidualny, chyba że ustawa 
stanowi inaczej. Jeżeli na-
bywana nieruchomość rolna 

albo jej część ma wejść w skład wspól-
ności majątkowej małżeńskiej wystar-
cza, gdy rolnikiem indywidualnym jest 
jeden z  małżonków. Powierzchnia na-
bywanej nieruchomości rolnej wraz 
z  powierzchnią nieruchomości rolnych 
wchodzących w  skład gospodarstwa 
rodzinnego nabywcy nie może przekra-
czać powierzchni 300 ha użytków rol-
nych.

Zakres zastosowania ustawy
Przepisów ustawy nie stosuje się 

do nieruchomości rolnych: 
a) wchodzących w skład Zasobu Wła-

sności Rolnej Skarbu Państwa – w tym 
zakresie obrót reguluje ustawa o gospo-
darowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa

b) o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha 
(wyłączenie obejmuje więc nieruchomo-
ści o powierzchni do 0,2999 ha)

c) będących drogami wewnętrznymi
d) gruntów rolnych zabudowanych 

o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha, 
które 30 kwietnia 2016 roku były zajęte 
pod budynki mieszkalne oraz budynki, 
budowle i urządzenia niewykorzystywa-
ne obecnie do produkcji rolniczej, wraz 
z gruntami do nich przyległymi, umoż-
liwiającymi ich właściwe wykorzystanie 
oraz zajętymi na  urządzenie ogródka 
przydomowego – jeżeli grunty te two-
rzą zorganizowaną całość gospodarczą 
oraz nie zostały wyłączone z produkcji 
rolnej w rozumieniu ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych

e) nieruchomości rolnych, które 30 
kwietnia 2016 roku w ostatecznych de-
cyzjach o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu przeznaczone są 
na cele inne niż rolne

Czym jest nieruchomość rolna
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o kształ-

towaniu ustroju rolnego, pod poję-
ciem nieruchomości rolnej należy rozu-
mieć nieruchomość rolną w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego, z  wyłączeniem 
nieruchomości położonych na  obsza-
rach przeznaczonych w  planach zago-
spodarowania przestrzennego na  cele 
inne niż rolne. Zatem o określeniu danej 
nieruchomości, jako rolnej na potrzeby 
ustawy, decyduje w pierwszej kolejności 
zakwalifikowanie jej jako rolnej w miej-

scowym planie zagospodarowania prze-
strzennego (nie w studium). 

Bez planu
Gdy nie ma planu, decydujące zna-

czenie ma przeznaczenie nieruchomo-
ści w  ewidencji gruntów i  budynków. 
Nieruchomością rolną jest część po-
wierzchni ziemskiej, dla której urządzo-
no księgę wieczystą. Jeżeli chociaż jed-

na z działek wchodzących w skład danej 
nieruchomości (księgi wieczystej) ma 
charakter rolny, stosujemy wszelkie 
ograniczenia w  sprzedaży, jakie wpro-
wadza ustawa o kształtowaniu ustroju 
rolnego. Jednak jeżeli w planach zago-
spodarowania przestrzennego (o ile ta-
kie zostało uchwalone) są one przezna-
czone na  cele inne niż rolne (np. pod 
budownictwo, parki, tereny inwestycyj-
ne), nowe zasady nie będą obowiązy-
wać i obrót taką ziemią będzie całkowi-
cie wolny, niezależnie od powierzchni.

Kto jest rolnikiem indywidualnym
Zasadniczo grunty rolne będą mogli 

kupić tylko rolnicy indywidualni. Wy-
jątki mają dotyczyć nabywania ziemi 
m.in. przez osoby bliskie sprzedają-
cemu (zstępni, wstępni, rodzeństwo, 
dzieci rodzeństwa, małżonek, osoby 
przysposabiające i  przysposobione), 
spadkobierców, jednostki samorządu 
terytorialnego, skarb państwa, kościo-
ły i związki wyznaniowe. Inny podmiot, 
np. spółka, deweloper, czy osoba pry-
watna nie będąca rolnikiem, będzie 
mógł je kupić tylko za  zgodą Prezesa 
Agencji Nieruchomości Rolnych – pod 
warunkiem, że  nie będzie chętnych 
wśród rolników. 

Kim jest ,,rolnik indywidualny” w ro-
zumieniu ustawy o  kształtowaniu 
ustroju rolnego? To osoba fizyczna, 
która osobiście gospodaruje na  grun-
tach do 300 ha, posiada kwalifikacje rol-
nicze oraz co najmniej od 5 lat zamiesz-
kuje w  gminie, gdzie jest położona co 
najmniej jedna działka jego gospodar-
stwa. Nie ma wymogu przynależności 
do KRUS-u.

Gospodarstwo dalej
Nabycie własności nieruchomości 

rolnej będzie się łączyło z  wymogiem 
dalszego osobistego prowadzenia go-
spodarstwa rolnego, w  skład którego 
wchodzi nabyta nieruchomość, z zaka-
zem zbywania oraz oddawania w  po-
siadanie, np. wydzierżawiania. W przy-
padkach losowych zgodę na  zbycie, 
obciążenie lub oddanie w użytkowanie 
nieruchomości rolnej przed upływem 
10 lat wydawać będzie sąd. Powyższe 
wymogi nie będą dotyczyły m.in. osób 
bliskich i spadkobierców.

 Łukasz Opaliński
        adwokat – Biuro DIR we Wrocławiu

„Twój Doradca – Rolniczy Rynek” 
DODR Wrocław

Od 30 kwietnia obowiązują nowe przepisy dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi stanowiącymi własność zarówno osób  
fizycznych, jak i osób prawnych. Ograniczenia w tym zakresie wprowadza znowelizowana ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.

AgroPlatforma ODR

PRAWNIK RADZI. Kto może dzisiaj kupić ziemię rolną

Kup pan ziemię

Powierzchnia nabywanej 
nieruchomości rolnej  

wraz z powierzchnią 
nieruchomości rolnych 

wchodzących w skład 
gospodarstwa rodzinnego 

nabywcy nie może 
przekraczać powierzchni 
300 ha użytków rolnych.
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 Jesteście państwo w trakcie realizacji kolej-
nego – trzeciego już – programu wieloletniego, 
który niesie ze sobą nowe wyzwania dla nauki, 
doradztwa i praktyki rolniczej… 

– Instytut Uprawy, Nawożenia i Glebo-
znawstwa, który mam zaszczyt reprezen-
tować, realizuje program wieloletni usta-
nowiony przez Radę Ministrów na lata 
2016–2020. Dotyczy on ochrony i racjonal-
nego wykorzystania rolniczej przestrze-
ni produkcyjnej, a także kształtowania 
jakości surowców roślinnych – surowców, 
które są przeznaczane na cele rolnicze i na 
cele konsumpcyjne, itd. Ważnym elemen-
tem tego programu jest współpraca i to 
szeroko rozumiana, m.in. z doradztwem 
rolniczym, z którym łączą nas bogate tra-
dycje, ale ciągle ta współpraca wzbogaca 
się w nowe elementy. Z jednej strony, są 
one pochodnymi programu wieloletniego, 
który realizujemy, a z drugiej – wspólnej 
polityki rolnej, polityki resortu czy pew-
nych relacji, w jakich kształtuje się teraz 
współpraca między doradztwem a nauką 
z racji podporządkowania doradztwa mi-
nistrowi rolnictwa i rozwoju wsi.

 Dlaczego ten program jest ważny?
– Z jednej strony – pozwala dokonywać 

obiektywnej szerokiej diagnozy stanu ak-
tualnego w zakresie wykorzystania rolni-
czej przestrzeni produkcyjnej, w zakresie 
wpływu różnych czynników na  stan śro-
dowiska, możliwości wdrażania różnych 
nowych rozwiązań, nowych systemów 
gospodarowania, technik uprawy roli 
czy technologii. Z drugiej zaś, zwracamy 
uwagę, że nie można oferować doradz-
twu i  praktyce rolniczej takich zunifiko-
wanych, jednolitych w skali kraju zaleceń. 
One tak naprawdę do nikogo nie trafiają. 
Trzeba je dostosowywać do specyfiki re-
gionów albo nawet mikroregionów, do 
specyfiki określonych grup gospodarstw, 
grup o określonej intensywności. Staramy 
się to realizować, korzystając z możliwości 
i życzliwości doradców rolniczych. 

AgroPlatforma ODR

 Czy można powiedzieć, że obecnie jest już 
powszechne zainteresowanie rolników osiągnię-
ciami nauki w sferze rolnictwa?

– Realizując program wieloletni, mamy 
również świadomość tego, iż Polska jest 
krajem stosukowo dużym, że liczba go-
spodarstw rolnych – przynajmniej z na-
zwy – sięga blisko półtora miliona, ale 
naprawdę chłonność, zainteresowanie po-
stępem technologicznym są bardzo zróż-
nicowane. W związku z tym staramy się 
nawiązywać poprzez doradztwo kontak-
ty z różnymi grupami gospodarstw, tymi, 
które produkują na rynek, które oferują 
duże partie surowców roślinnych o okre-
ślonych parametrach jakościowych, ale 
także z tymi rolnikami, którzy prowadzą 
działalność – powiedziałbym –  na samo-
zaopatrzenie czy zgodnie z taką filozofią 
życia, że utrzymują gospodarstwo z racji 
tradycji, powiązań rodzinnych itd. Im też 
trzeba przekazywać pewne informacje 
w  zakresie kształtowania świadomości 
ekologicznej – i to nie tylko o segregację 
śmieci chodzi – ale również o  to, że po-
przez nieodpowiednie stosowanie środ-
ków ochrony roślin czy nawożenia można 
negatywnie wpływać na stan wód, na wa-
runki, w jakich żyjemy my, nasze dzieci czy 
wnuki. Z drugiej strony, polskie rolnictwo 
korzysta ze środków Unii Europejskiej, 
a one mobilizują do pewnych działań w 
zakresie innowacji, konkurencyjności rol-
nictwa. Jesteśmy przecież w Unii Europej-
skiej i żeby znaleźć się i utrzymać na tym 
unijnym rynku, trzeba oferować też odpo-
wiedni poziom rolnictwa. 

 Czy fakt, że rolnicy w dużym już obecnie pro-
cencie korzystają ze środków unijnych, wpływa 
na kierunki prac instytutu?

– Minister rolnictwa domaga się, by 
instytut we współpracy z doradztwem 
oceniał skutki polityki, skutki wydat-
kowania środków unijnych. Staramy 
się to robić poprzez różnego rodzaju 
wskaźniki: w zakresie bioróżnorodności, 

w zakresie bilansu składników pokar-
mowych i innych jakichś organizacyjno-
ekonomicznych wskaźników oceniać, 
jaka jest skuteczność takiej polityki, 
a także jak można i trzeba ją doskonalić. 
To są zagadnienia trudne i złożone. Są 
one nowym zadaniem dla instytutu, ale 
jednocześnie są ważną, nową płaszczy-
zną doskonalenia współpracy z doradz-
twem rolniczym, w tym również z Łódz-
kim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Bratoszewicach. 

 Tradycje tej współpracy są bardzo bogate… 
– Tak. Niewielu z państwa pewnie wie, 

że kiedy wdrażano opracowane przez 
instytut komputerowe systemy doradz-
twa nawozowego – to jedne z pierwszych 
wdrożeń miały miejsce właśnie w Bra-
toszewicach. Teraz te systemy są nadal 
stosowane, oczywiście, są doskonalone, 
bowiem inne jest chociażby wyposażenie 
komputerowe, ale rolnicy wciąż z nich ko-
rzystają. Podobnie jest z  zagadnieniem 
wpływu rolnictwa na  środowisko – jest 
to nowe wyzwanie, szereg problemów, 
którymi instytut się zajmuje. Z  drugiej 
strony, to zmusza do wprowadzania no-
wych systemów, technik uprawy roli. Czę-
sto mówi się, że odchodzi się od uprawy 
płużnej, przynajmniej w pewnym zakre-
sie, stosuje się natomiast konserwujące 
systemy uprawy roli. Wprowadza się też 
pewne rozwiązania przyjazne dla środo-
wiska. Obok tego są problemy integrowa-
nej ochrony roślin, co ważne jest zarówno 
w przypadku upraw ogrodniczych, sa-
downiczych, jak i tych typowo rolniczych. 
A tymi się zajmujemy. Bardzo sobie ceni-
my współpracę z doradztwem rolniczym 
z jeszcze jednego powodu – od doradców, 
ludzi doświadczonych znających proble-
my określonych grup gospodarstw płyną 
sygnały, jakie tematy powinno się podej-
mować, jakie zagadnienia rozwiązywać.

 „RADA”
ŁODR Bratoszewice

Doradztwo  
– dobry  

partner nauki
Z prof. dr. hab. Stanisławem Krasowiczem, 

zastępcą dyrektora ds. naukowych  
w zakresie badań środowiskowych  

Instytutu Uprawy, Nawożenia  
i Gleboznawstwa-PIB w Puławach  

– rozmawia Grażyna Bożyk

Fot. Tomasz Liska
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– Jesteśmy prawdopo-
dobnie pierwszą organiza-
cją pozarządową w Polsce, 
która uruchomiła sprzedaż 
internetową tradycyjnych 
i regionalnych wyrobów 
spożywczych z Podkarpa-
cia – mówi Ewelina Nycz ze 
Stowarzyszenia „Pro Carpa-
thia”. – Mamy już na nim po-
nad 50 produktów z różnych 
segmentów od 13 producen-
tów, zrzeszonych w Klastrze 
Podkarpackie Smaki. 

Po doświadczeniach we 
współpracy z tradycyjnym 
handlem detalicznym i uru-
chomieniu własnej sieci 15 
Półek Podkarpackie Smaki 
w hotelach, restauracjach 
czy punktach informacji tu-
rystycznej przyszła kolej na 
e-handel. Na działającej i te-
stowanej od początku roku 
stronie www.sklep.podkar-
packiesmaki.pl można łatwo 
dokonać zakupów. I mimo, 
że nie było żadnej o niej in-
formacji, już zaczęły przy-
chodzić pierwsze zamówie-
nia nawet z... Francji. 

– Docelowo czeka nas do-
danie jeszcze kategorii wy-
robów ekologicznych oraz 
stworzenie możliwości za-
kupów z zagranicy poprzez 
wersję np. angielskojęzycz-
ną, w perspektywie inne 
– dodaje Ewelina Nycz. – Te-
raz też taka możliwość ist-
nieje, ale zamówienia można 
składać drogą mejlową.

Wśród 13 producentów, 
których produkty są w  
e-sklepie znajdziemy wyro-
by z niedużych, rodzinnych 
firm zajmujących się m.in. 
produkcją suszu z warzyw 
i owoców, czekolad ręcznie 
robionych, a także z ma-
łych i średnich firm, które 
oferują np. zakwas żytni na 
żurek, kiełbasiankę, konfitu-
rę z  płatków róży w cukrze, 
a  nawet wysokiej jakości 
miody, także z czekoladą. 
Można się zaopatrzyć w ole-
je – słonecznikowy i rzepako-
wy – tłoczone na zimno oraz 

w soki owocowe i... wodę mi-
neralną ze źródła z Narola. 

– Dla nas, jako producen-
tów niezwykle ważna jest 
kwestia braku jakichkol-
wiek dodatkowych opłat 
z  tytułu sprzedaży poprzez 
sklep, co jest rzeczą niestety 
oczywistą w przypadku tra-
dycyjnej sprzedaży poprzez 
sieci handlowe – mówi Ur-
szula Miazga z Zakładu Mię-
snego SmakGórno w Górnie. 
– Dzięki e-sklepowi możemy 
także dotrzeć do tych klien-
tów, którzy z racji odległości 
są dla nas niedostępni. Bo 
poprzez internet może nasze 
słoiki kupować mieszkaniec 
Szczecina czy Olsztyna. 

Producenci oferujący w   
e-sklepie swoje wyroby nie 
są anonimowi. Każdy zain-
teresowany kupnem może 
poczytać na stronie o zakła-
dach, dowiedzieć się dużo 
i o procesie produkcji, i o sa-
mych produktach. 

E-sklep to nie tylko sama 
sprzedaż, ale również pro-
mocja rodzimych wyrobów, 
jak i ich wytwórców w Polsce 
i za granicą. – Liczymy na pa-
triotyzm konsumencki tych, 
którzy z Podkarpacia wyje-
chali za granicę, do Anglii 
czy Norwegii. I będą swoim 
znajomym pokazywać nasz 
e-sklep z informacją, że tu 
można kupić wysokiej ja-
kości wyroby, niepompowa-
ne chemią, których proces 
produkcji w dużym stopniu 
oparty jest o tradycję – mówi 
Ewelina Nycz. – Dlatego też 
zapraszamy małe, rodzinne 
firmy z województwa pod-
karpackiego do współpracy. 
Bo z nami będzie im zdecy-
dowanie łatwiej sprzedawać 
swoje, często unikalne w 
smaku, wyroby.

Krzysztof Zieliński
„Podkarpackie Wiadomości 

Rolnicze”
PODR Boguchwała

E-sklep z podkarpackimi smakami
Podkarpacką żywność wysoko ceni za jakość blisko 27 proc. Polaków, jak wynika z ogólnopol-
skich badań wykonanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpac-
kiego. To słuszne przekonanie i duże zainteresowanie produktami „Made in Podkarpackie” 
postanowiło wykorzystać Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, uruchamiając w połowie stycznia 
br. e-sklep oferujący produkty z tego regionu.
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W Polsce łatwiej jest wymienić 
miejsca czyste niż te z brud-
nym powietrzem. General-
nie, szczęście mają ci z nas, 
którzy mieszkają w dobrze 

przewietrzanych miastach nad morzem. 
Praktycznie cała reszta kraju oddycha 
brudnym lub bardzo brudnym powie-
trzem. 33 z 50 miast z najgorszym powie-
trzem w Unii Europejskiej leży w Polsce. 
To wyniki raportu WHO.

Smog to zanieczyszczenia pochodze-
nia antropogenicznego utrzymujące się w 
powietrzu w wyniku niesprzyjających zja-
wisk atmosferycznych: bezwietrznej po-
gody, mgły czy inwersji. Mamy dwa rodza-
je smogu: typu londyńskiego i typu Los 
Angeles. To z czym mamy do czynienia 
w Polsce w okresie grzewczym, to smog 
typu londyńskiego. Nazwa pochodzi od - 
eureka! - stolicy Wielkiej Brytanii, w któ-
rej w wyniku smogu panującego między 
5 a 9 grudnia 1952 r. zmarło 12 tys. ludzi. 
To otrzeźwiło władze i spowodowało dra-
styczne zmiany, w wyniku których dzisiej-
szy Londyn jest dużo czystszy niż więk-
szość polskich uzdrowisk. Np. w Rabce 
Zdrój norma rakotwórczego benzo(a)
pirenu jest ponad 8-krotnie przekroczo-
na. W Zakopanem - stolicy polskich Tatr 
odnotowuje się ok. 900% normy (dane 
GIOŚ). W Londynie stężenie benzo(a)pi-
renu jest z kolei na poziomie 20% normy. 

W lecie miewamy z kolei do czynienia ze 
smogiem typu Los Angeles, który wystę-
puje w gorące, bezwietrzne dni. 

Raport WHO odnosi się do miejsc, 
które mają stacje pomiarowe. W pierw-
szej dziesiątce rankingu zasmogowanych 
miast nie ma Krakowa (pozycja nr 11), 
jest za to siedem innych polskich miej-
scowości, w tym Żywiec i Pszczyna. Jeśli 
będzie nowa edycja, to moim zdaniem na 
pierwszym miejscu w Europie nie będzie 
już Żywiec, a Nowy Targ. W tym mieście 
zamontowano stację na wiosnę ub.r. i oka-
zało się, że powietrze jest tam dużo gorsze 
niż w owianym złą sławą Krakowie. Nie 
ma w Polsce miast i wsi czystych, są tylko 
nieprzebadane. 

Istnieje wiele badań epidemiologicz-
nych, przeprowadzanych na dużych po-
pulacjach, które potwierdzają, że w cza-
sie wysokich stężeń pyłów zawieszonych 
umiera znacznie więcej ludzi. Europejska 
Agencja Środowiska szacuje, że w wyniku 
smogu umiera rocznie ok. 47000 Polaków 
– 15 razy więcej niż na polskich drogach. 
Smog ma też inne następstwa zdrowot-
ne, takie jak: częstsze alergie, zaburze-
nia płodności, a nawet poronienia oraz 
zmniejszenie wagi urodzeniowej o nowo-
rodków. 

Smog w naszym kraju nie jest zjawi-
skiem nowym, ale dopiero od kilku lat 
zaczęło się mówić o nim więcej. Można 

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

„Uzyskiwanie pozwoleń na budowę i rozbudowę 
budynków inwentarskich”,  autor – Mirosław 
Gruszczyński, wydawca – ŁODr Bratoszewice

Przejrzysty poradnik dla 
rolników, planujących 

inwestycje w zakresie 
budowy i rozbudowy 
budynków inwentarskich, 
przedstawiający wszystkie 
XVII etapów prawnego 
postępowania, zanim 

uzyska się pozwolenie na budowę.

„Warunki zoohigieniczne pomieszczeń 
inwentarskich a wyniki branży mięsnej”, 
opracowanie – Daniel Syciński, wydawca 
– DODr Wrocław

Opracowanie ma 
służyć pomocą za-

rządzającym gospodar-
stwami w dostrzeżeniu 
roli pomieszczeń inwen-
tarskich w poprawie 
efektywności produkcji 
żywca, a także w elimi-

nowaniu zagrożeń związanych z warun-
kami budynku i jego otoczenia, co w 
konsekwencji  prowadzi do obniżenia 
kosztu jednostkowego surowca dla 
przemysłu mięsnego.

„Produkty lokalne, regionalne, tradycyjne 
województwa zachodniopomorskiego ”, autorki 
– Marcelina Kucharska, Ewelina Pawłowicz, 
wydawca – ZODr Barzkowice

Swoisty przewodnik 
po liście 39 produk-

tów tradycyjnych woj. 
zachodniopomorskiego 
ze szczegółowymi ich opi-
sami, uwzględniającymi, 
zarówno: wygląd, kształt, 
wielkość, konsystencję, 

smak i zapach poszczególnych produk-
tów, jak i ich pochodzenie oraz historię. 
Oto niektóre nazwy tych smakowitości: 
kiszka szwedzka, krówka szczecinec-
ka, hołubcie bielkowskie i chleb wiejski 
wojenny. 

Okładki miesiąca

Za najbardziej 
nastrojowe strony 

tytułowe spośród 
czasopism ODR 
wydanych w lutym 
2017 r. uznaliśmy okładki 
miesięczników: 
„Pomorskie Wieści 
Rolnicze” (wydawca 
– PODR Lubań) 
i „RADA” 
(wydawca

 – ŁODR Bratoszewice).

Gruszczyński, wydawca – ŁODr Bratoszewice

uzyska się pozwolenie na budowę.

– DODr Wrocław

nowaniu zagrożeń związanych z warun-

wydawca – ZODr Barzkowice

smak i zapach poszczególnych produk-

Zanieczyszczenia wiszące 
nad Polską stały się tej zimy 
gorącym tematem. Skąd bierze 
się to zjawisko i czy należy się 
go obawiać? 

Niebezpieczny smog
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by powiedzieć, że jest starszy niż węgiel, 
gdyby nie fakt, że jest głównie związany 
z węglem. Samochody (zwłaszcza die-
sle) mają negatywny wpływ na nasze 
powietrze, ale nie są głównym źródłem 
smogu w Polsce (z pewnymi wyjątkami, 
np. centrum Warszawy). 

Na rynek trafi a złej jakości węgiel, któ-
ry nie mógłby być sprzedany np. w Cze-
chach. Do ogrzewania używa się też nie-
stety wysokoemisyjnego drewna oraz 
odpadów (to ostatnie jest nielegalne). Nie 
wspiera się czystych technologii, takich 
jak: pellet (paliwo z odpadów drzewnych) 
czy pompy ciepła. 

Smog zawiera rakotwórczy benzo(a)
piren, czyli substancję znaną z etykiet 
papierosów. Oddychając polskim powie-
trzem, „palimy” biernie. I tak, przeciętny 

warszawiak, mały czy duży, „wypala” ok. 
tysiąca papierosów rocznie, krakus i za-
kopiańczyk ok. 2-3 tysiące, a mieszkaniec 
Opoczna czy Nowego Targu prawie pacz-
kę dziennie. 

Jako kraj jesteśmy Chinami Europy, ale 
nie oznacza to, że nigdy nie będzie lepiej. 
Już udało nam się sporo zrobić. 

Co możemy zrobić jako obywatele? 
n Zainwestować w czyste ogrzewanie, 

najlepiej w odnawialne źródła energii 
(w  skrócie OZE, czyli np. pompy ciepła 
i kotły na pellet) lub gaz. Warto zaintere-
sować się dotacjami, które można dostać 
na ten cel, np. z pieniędzy unijnych. 
n Jeśli nie mamy możliwości przesiąść 

się na OZE/gaz, wymieńmy stary piec wę-
glowy na kocioł spełniający wymogi dy-
rektywy Ekoprojekt. 
n Ocieplić dom. Mniej zużytego paliwa 

oznacza mniej zanieczyszczeń. Taka in-
westycja powinna się zwrócić w ciągu 8-10 
lat.
n Nie palić drewna w kominku, które 

jest bardzo wysokoemisyjne. Jeśli ko-
niecznie chcemy mieć kominek – kupmy 
taki o sprawności min. 80%, ale nie palmy 
w nim w czasie epizodu smogowego. 
n Używać ekologicznych środków 

transportu.
n Edukować sąsiadów, znajomych, lo-

kalne władze – działając oddolnie, może-
my naprawdę wiele osiągnąć! 

Polski rząd od lat obija się w kwestii 
walki ze smogiem. Normy są tak ustalo-
ne, że alarm smogowy jest ogłaszany do-
piero przy stężeniu pyłów zawieszonych 
równym 600% normy. Dla porównania we 
Francji alarm ogłasza się przy 160% nor-
my. Najwyraźniej mamy inne płuca niż 
Francuzi. W Polsce robi się wszystko, żeby 
o problemie się nie mówiło, w myśl powie-
dzenia Lecha Wałęsy – stłucz pan termo-
metr, nie będziesz miał gorączki. 

O czyste powietrze zadbać może każdy, 
na własną rękę, m.in. dbając o to, czym 
zimą pali się w domu - nie tylko u siebie, 
ale i u najbliższych. Pomocne może się 
też okazać częstsze korzystanie z komu-
nikacji publicznej zamiast z samochodu. 
W walce ze smogiem możemy też pomóc, 
dbając o zieleń, traktując każde drzewo 
jako skarb, który może pomóc. Drzewa są 
bowiem naturalnymi fi ltratorami zanie-
czyszczeń.

Oprac. K.M.
„Kurier Rolniczy”

OODR Łosiów

AgroKlasa ODR 2017

Wysta� owała 
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 II rundzie

n  „Wiadomości Rolnicze” 
PODR Szepietowo – 9 pkt.

n  „Rada” ŁODR Bratoszewice – 8 pkt.
n  „Aktualności Rolnicze” 

ŚODR Modliszewice – 6 pkt.
n  „Kurier Rolniczy” OODR Łosiów 

– 6 pkt.
n  „Lubelskie Aktualności Rolnicze” 

LODR Końskowola – 6 pkt.
n  „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” 

PODR Boguchwała – 6 pkt.
n  „Twój Doradca – Rolniczy Rynek” 

DODR Wrocław – 6 pkt.
n  „Wieś Kujawsko-Pomorska” 

K-PODR Minikowo – 6 pkt.
n  „Wieś Mazowiecka” 

MODR Warszawa – 5 pkt.
n  „Lubuskie Aktualności Rolnicze” 

LODR Kalsk – 4 pkt.
n  „Pomorskie Wieści Rolnicze” 

PODR Lubań – 3 pkt. 
n  „Zachodniopomorski Magazyn 

Rolniczy” ZODR Barzkowice – 3 pkt.
n  „Bieżące Informacje” W-MODR 

Olsztyn – 2 pkt.
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Młoda, energiczna, zafascynowana swoją pracą. Od dwóch lat prowadzi w gminie  
Wasilków tłocznię olejów „Olejowy Raj” – Kamila Zubrycka-Sobolewska, 
kobieta sukcesu, która uwielbia swoją pracę.

Olejowy 
raJ

Kamila Zubrycka-Sobolewska swoją 
przygodę ze „zdrowym żywieniem” 
rozpoczęła kilka lat temu, kiedy to 

domowa kuchnia musiała zostać pod-
porządkowana, chorującej na cukrzy-
cę, młodszej siostrze. Aby ta nie czuła 
dyskomfortu, wszyscy domownicy prze-
stawili się na ten sam tryb żywienio-
wy. Przyzwyczajenia kulinarne zostały 
zmienione o 180o. Rodzice kupili dla 
własnych potrzeb małą, domową ma-
szynę do tłoczenia olejów.

Pani Kamila wyszukiwała wciąż nowe 
przepisy, które miały urozmaicić jadło-
spis. Studiując receptury, zapoznawała 
się z coraz bardziej intrygującymi i cieka-
wymi informacjami dotyczącymi błędów 
żywieniowych, nieprawidłowych łączeń 
produktów, zdrowego i zbawiennego 
wpływu olejów na zdrowie człowieka. 

Olejowy zawrót głowy
Temat stał się priorytetem. Zaczęła 

dążyć do związania życia zawodowego 
z tym właśnie produktem kulinarnym. 
Działalność rozpoczęła w kwietniu 
2014 r. Niestety początek nie był łatwy. 
Nie mogła skorzystać z dofinansowań 
unijnych, ponieważ nie spełniła wyma-
ganych kryteriów. Nie udało się również 
dostać dofinansowania z Urzędu Pracy. 
Dopiero w Podlaskiej Fundacji Rozwoju 

Regionalnego otrzymała pożyczkę na 
rozpoczęcie działalności. Z pieniędzy 
tych zakupiła konieczne do prowadze-
nia działalności maszyny i urządzenia, 
wyremontowała pomieszczenia, w któ-
rych miała mieścić się tłocznia olejów. 

Tłoczone oleje muszą spełniać okre-
ślone kryteria. Badania produktu wyko-
nywane są w Ośrodku Badania Odmian 
Roślin Uprawnych. 

Wszystko, czego nauczyła się właści-
cielka firmy „Olejowy Raj”, zawdzięcza 
tylko sobie. Jej dociekliwość, upór, chęć 
ciągłego uczenia się, zbierają żniwo 
m.in. w postaci wzrostu popularności 
olejów i zdobywanych nagród.

Szczególnym atutem firmy są jej pra-
cownicy. Pani Kamila zatrudnia osoby, 
które posiadają dużą wiedzę na temat 
tłoczonych olejów. Potrafią z pasją opo-
wiadać o wartościach odżywczych asor-
tymentu produkowanego w tłoczni. 

Okoliczni rolnicy też odnoszą korzy-
ści. Obszar gminy objęty jest zakazem 
hodowli trzody chlewnej. Uprawa lnu 
lub konopi staje się alternatywą w po-
zyskaniu dochodów.

Nie tylko do jedzenia
W ramach dobrych praktyk, Kamila Zu-

brycka-Sobolewska prowadzi warsztaty 
małej produkcji kosmetyków domowych 

lub warsztaty kulinarne. W zajęciach 
chętnie uczestniczą mieszkanki okolicz-
nych gmin, młodzież i dzieci. Spotka-
nia stanowią nieocenione źródło wiedzy 
i  informacji o naturalnych produktach 
wykorzystywanych nie tylko w przygoto-
wywaniu potraw, ale również w dbałości 
o zdrowie i piękno zewnętrzne. 

W maju ubiegłego roku „Olejowy Raj” 
odwiedziła studentka psychologii z  In-
dii. Okazuje się, że oleje można stosować 
w różnego rodzaju chorobach, również 
o podłożu psychicznym. Przekonywała 
o tym pani Kamila, która z ogromnym 
zaangażowaniem opowiadała o właści-
wościach zdrowotnych produkowanych 
przez nią olejów.

I jeszcze o nagrodach
W 2015 r. „Olejowy Raj” uczestniczył 

po raz pierwszy w XV edycji konkursu 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo”. W ka-
tegorii „od pola do stołu” za produkt 
olej lniany Kamila Zubrycka-Sobolew-
ska otrzymała wyróżnienie. W tym sa-
mym roku otrzymała również Certyfikat 
z programu „Doceń polskie”. Tłocznia 
olejów przystąpiła do konkursu Podla-
ska Marka Roku. Ponadto olej lniany 
produkowany w przedsiębiorstwie zo-
stał doceniony na World Food w War-
szawie podczas III Międzynarodowych 
Targów Żywności i Napojów Expo XXI 
w Warszawie, otrzymując złoty medal. 

Wioletta Sangar
„Wiadomości Rolnicze”

PODR Szepietowo
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Jerzy Przybysławski jako zapalony 
majsterkowicz sam modernizuje i wy-
myśla maszyny, które wykorzystuje w 
swoim gospodarstwie. Obecnie, jako 
jeden z nielicznych posiada patenty, ta-
kie jak:
n Siłownia wiatrowa o pionowej osi 

obrotu, wyposażona w ster kierunku 
wiatru, regulator obrotów, zmodyfiko-
wana i zastrzeżona wytwornica prądu 
zapewniająca generowanie o 100% wię-
cej energii elektrycznej  przy tych sa-
mych obrotach wirnika co tradycyjne, 
a jednocześnie przy bardzo małym do-
datkowym obciążeniu wirnika pędnego. 
Wykonywany jest pełny rzeczywisty eg-
zemplarz pracujący, który powstanie do 
końca czerwca br.
n Siłownia wiatrowa samoregulacyj-

na o pionowej osi obrotu nie korzysta-
jąca ze steru kierunku wiatru. Wszyst-
kie operacje związane z ustawianiem 
jej łopat obywają się samoczynnie, przy 
pomocy wiatru, ok. 70% obrotów łopaty 
zachowują pozycję czynną. Jest część 
dokumentacji w postaci rysunków i ani-
macji.
n Siłownia wiatrowa i wodna (dwa 

rozwiązania w jednym patencie) o pio-
nowej osi obrotu (nie wiatrowo-wodna) 
– jako siłownia wyposażona jest w dwa 
przeciwbieżne wirniki pędne, które 
również nie posiadają steru. W odmia-
nie wodnej posiada mechanizm, dzięki  
któremu w sposób płynny i samoczynny 
regulowane jest odpowiednie zanurze-
nie elementów roboczych w wodzie, nie 
dopuszczając przy tym do szkodliwego 
zamaczania mechanizmów prądotwór-
czych. W posiadaniu materiały w posta-
ci rederów. 
n Siłownia wiatrowa, w której wirnik 

przetwarzający siłę wiatru na moment 
obrotowy wytwornicy, nie wykonuje ru-
chów obrotowych, ani o pionowej, ani 
o poziomej osi obrotu, a jej moc jest 
teoretycznie nieobliczalna. Powierzch-
nie żagielków tworzących poszczególne 
łopaty, zachowują wyłącznie pozycję 
roboczą, tj. ok. 45 stopni do kierunku 
wiatru, a oprócz nich znaczna część 
powierzchni zachowuje kąt 90 stopni, 
dlatego jej moc powinna być nieobli-

Wykorzystanie energii ze źródeł  
odnawialnych w gospodarstwie rolnym 

Jerzego Przybysławskiego
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Jerzy Przybysławski, prowadzący gospodarstwo rolne w Bytomiu Odrzańskim, zgromadził w swoim dorobku kilka ciekawych pomysłów 
związanych zarówno z wykorzystaniem wiatru, jak i wiele innych, które doczekały się patentów. Niestety, wiele ciekawych projektów 

czeka na realizacje…

czalnie pozytywna. Wymaga steru kie-
runku wiatru. Wykonywana jest pełna 
animacja komputerowa pracy całego 
urządzenia. 
n Wielofunkcyjne urządzenie do 

uprawy gleby, które wyłącznie po prze-
regulowaniu spełni funkcje podrywacza, 
talerzówki, każdej  brony, wału cambe-
la, agregatu uprawowego, kultywato-
ra. Specyfika budowy i jego działania 
zapewniają pracę nawet w ekstremal-
nie niekorzystnych warunkach pogo-
dowych (twardo, sucho, kamieniście), 
nie narażając urządzenia na awarie. Wy-
konane jest ponad  80% dokumentacji 
wykonawczej, nie ma problemu z wyko-
naniem brakującej dokumentacji tech-
nicznej.
n Urządzenie do bezstresowego i cią-

głego wyłapywania gryzoni – myszy 
i  szczurów. Obsługa tego urządzenia 
polega na ewentualnym dodaniu przy-
nęty oraz odczycie z licznika, ile gryzoni 
jest już złapanych. Wykonany jest rze-
czywisty egzemplarz dokładnie obrazu-
jący wszystkie szczegóły budowy i zasa-
dy działania współpracujących w nim 
mechanizmów.

Obecnie myśli Jerzego Przybysław-
skiego skupione są na pracy nad poniż-
szymi urządzeniami:     
n Silnik spalinowy. Został on wy-

konany w sposób rzeczywisty, zrobio-
ne zostały zdjęcia, po czym urządze-
nie rozebrano. Cała jego prosta idea 
zapewnia wyciszenie pracy silnika 
w  znacznym stopniu, a co ważniejsze, 
przewidywane znaczne podwyższenie 
jego mocy, tym samym  znaczne ogra-
niczenie spalania, porównując z odpo-
wiednikami pojemności itd. Oczywi-
ście, nie chodzi o zastosowanie tego, co 
istnieje na wyposażeniu silników nowej 
generacji, a o  dokonanie prostych, ale 
zarazem istotnych zmian konstrukcyj-
nych silnika. 
n Urządzenie do produkcji brykietu, 

a więc i peletu. Urządzenie to zostało 
zaprojektowane i wykonane w sposób 
rzeczywisty, aby uwzględnić w nim to, 
co jest jego istotą. Pozytywne różnice 
pomiędzy istniejącymi rozwiązaniami 

w  60-70% esencji polegają na zastoso-
waniu w tej brykieciarce innego sposo-
bu wyciskania – prasowania materiału 
w brykiet, czy pelet. Zastosowane roz-
wiązanie w znacznym stopniu ograni-
cza pobór energii na wytworzenie okre-
ślonej jednostki gotowego produktu 
oraz zapewnia zwięzłą, nie kruszącą się 
strukturę wyrobu. Tym samym staje się 
bardzo konkurencyjne w stosunku do 
istniejących. 
n Sztuczna przynęta, zwana „aktyw-

na rybką”. To przynęta do łapania ryb 
drapieżnych (okoń, sum, boleń, szczu-
pak, kleń, rekin itd.). Podczas holowa-
nia jej bądź też trzymania pod prąd, 
wykonuje ruchy podobne do żywej 
przynęty, zostawia za sobą ślad zapa-
chowy i nie posiada na sobie haków czy 
kotwicy. Uzbraja się dopiero po kon-
takcie, czy rzeczywistym ataku na nią 
przez rybę drapieżną. Praktycznie nie 
ma możliwości, by zahaczona ryba się 
wypięła; zastosowany mechanizm unie-
możliwia również zerwanie linki holow-
niczej i odpłyniecie ryby z przynętą. To 
urządzenie jest w dużym stopniu wy-
konane jako model, ukazujący zasady 
działania i współgrania poszczególnych 
mechanizmów, wymaga jedynie dopra-
cowania i praktycznego, dokładnego 
wykonania. 
n Urządzenie do przemieszczania się 

w powietrzu. To rozwiązanie umożliwia 
start z miejsca (podobnie do części ga-
tunków ptaków) i pozwala wykonywać 
ewolucje w powietrzu  podobne do lo-
tów ślizgowych włącznie. Rozwiązanie 
to jest na tyle dopracowane w postaci 
dość szczegółowych rysunków, że na 
jego podstawie można dokonać zgło-
szenia oraz przystąpić do wykonania 
dokumentacji wykonawczej i stworze-
nia modelu rzeczywiście pracującego.

Jerzy Przybysławski ma jeszcze wiele 
innych pomysłów. Bardzo chętnie roz-
wiąże problemy techniczne zaintereso-
wanych osób.  

Zbigniew Rudecki
„Lubuskie Aktualności Rolnicze”

LODR Kalsk
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Więcej kompetencji dla samorządu  
rolniczego

„Ustawa o samorządzie rolniczym 
wymaga nowelizacji. Chcieliśmy ją 
zmienić już wcześniej i rozmawialiśmy 
na ten temat z wieloma rządzącymi ko-
alicjami, ale wówczas nie było dla pod-
jęcia takich działań. Dziś widzimy takie 
możliwości. Konstruując nowe zasady 
funkcjonowania samorządu rolniczego, 
można byłoby oprzeć się na przepisach 
prawnych, na mocy których działała 
izba w II Rzeczypospolitej. Wówczas 
samorząd rolniczy miał znacznie więk-
sze kompetencję niż obecnie. Aktualnie 
np. naszym zadaniem jest jedynie opi-
niowanie aktów prawnych dotyczących 
rolnictwa. Nie mamy realnego wpływu 
na ich tworzenie, ponieważ korzystanie 
z naszych opinii nie jest obligatoryjne. 
Myślę, że po dwudziestu latach funk-
cjonowania izby na tyle umocniły się, 
że należałoby dać im pewne kompe-
tencje i zadania do realizacji. ” – Zenon 
Bistram, prezes Pomorskiej Izby Rol-
niczej, „Pomorskie Wieści Rolnicze”, 
PODR Lubań

Obrona przed aSF
„Tylko od nas zależy, jak zabezpieczy-

my fermę przed afrykańskim pomorem 
świń. Musimy pamiętać  o tym, że jest 
to problem na skalę całego kraju, a nie 
tylko hodowców znajdujących się w ob-
szarach zagrożonych lub zapowietrzo-
nych. Strefa ta rozszerza się w znacznie 
szybszym tempie niż przewidywano to 
jeszcze rok temu. Dbajmy o to, żeby 
zakupione zwierzęta pochodziły z le-
galnych źródeł, a zaraz po zakupie były 
poddawane kwarantannie. Nie oba-
wiajmy się zgłaszania nadmiernej ilości 
upadków na fermie oraz padłych dzi-
ków powiatowemu lekarzowi wetery-
narii.” – Marzena Nowacka, „Wieś Ku-
jawsko-Pomorska”, K-PODR Minikowo 
i K-PIR Przysiek

Obrona przed ptasią grypą
„Apelujemy do hodowców drobiu, 

aby zapoznali się z nowymi przepisami 
i stosowali odpowiednie środki mini-
malizujące ryzyko przeniesienia wirusa 
grypy ptaków do gospodarstwa, m.in. 
zabezpieczali paszę i utrzymywali drób 
w zamknięciu. Osoby wchodzące do bu-
dynków inwentarskich, w których jest 
utrzymywany drób, muszą stosować 
odzież ochronną oraz obuwie ochron-
ne, przeznaczone do użytku wyłącznie 
w danym budynku. Osoby wykonujące 
czynności związane z obsługą drobiu 

muszą przestrzegać zasad higieny oso-
bistej, w tym mycia rąk przed wejściem 
do budynków inwentarskich, ponadto 
oczyszczania i odkażania sprzętu i na-
rzędzi używanych do obsługi drobiu 
przed każdym ich użyciem. Hodowcy 
powinni zgłaszać wszystkie podejrze-
nia wystąpienia choroby zakaźnej dro-
biu do odpowiednich osób i instytucji 
(lekarz weterynarii prywatnej prakty-
ki, urzędowy lekarz weterynarii, wójt, 
burmistrz, prezydent miasta).” – Rafał 
Sieroń, „Aktualności Rolnicze”, ŚODR 
Modliszewice

Poferment bez zezwolenia?
„Masa pofermentacyjna, która po-

zostaje w biogazowniach przy wytwa-
rzaniu biogazu, jest wartościowym 
nawozem. Dzięki nowym przepisom, 
producenci rolni będą ją mogli łatwiej 
kupować. Do konsultacji społecznych 
trafił projekt ustawy o zmianie ustawy 
o nawozach i nawożeniu. Dokument 
ma na celu umożliwienie producentom 
biogazu rolniczego zbyt produktów po-
zostających po jego wytworzeniu. Do-
tychczasowy stan prawny umożliwia 
wprowadzanie do obrotu produktów 
biogazowych (pofermentacyjnych), 
jako nawozów albo środków wspoma-
gających uprawę roślin, po uzyskaniu 
pozwolenia ministra rolnictwa lub za-
stosowanie ich do nawożenia poprzez 
tryb zagospodarowania odpadów ure-
gulowany w rozporządzeniu ministra 
środowiska w sprawie odzysku R 10. 
Projekt ustawy ma na celu zniesienie 
barier administracyjnych oraz uporząd-
kowanie i uproszczenie trybu wprowa-
dzania do obrotu produktów bioga-
zowych przy zachowaniu ich jakości 
oraz bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi 
i zwierząt i środowiska naturalnego.” 
– Urszula Kozaczuk, „Twój Doradca 
– Rolniczy Rynek”

amator w tunelu foliowym
„Najlepiej smakują warzywa świeże, 

pachnące i „bez chemii”. Takie rarytasy 
możemy mieć tylko z własnej uprawy. 
Chcąc jak najdłużej cieszyć się ich do-
skonałym smakiem, należy do uprawy 
wykorzystać tunel foliowy. Tunel to do-
bry sposób na szybkie plony. Znacznie 
wcześniej można też z uzyskanych w 
nim nadwyżek przygotować doskona-
łe przetwory na zimę. Zawsze kupujmy  
nasiona różnych odmian, aby mieć doj-
rzałe owoce przez dłuższy czas. Stały, 
kolorowy zestaw warzyw do sałatek, 
umożliwi nam zaspokojenie najróżniej-

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

szych gustów konsumentów. Amator-
ska uprawa warzyw zapewnia zdrową, 
tanią i smaczną żywność dla rodziny i 
przyjaciół. Prócz wartości odżywczych 
jest w niej również serce ogrodnika.” – 
Maria Brzezińska, „Wieś Mazowiecka”, 
MODR Warszawa

Twierdza dobrego smaku
„Lokalizacja naszej restauracji jest 

specyficzna, ale jak najbardziej opty-
malna dla prowadzenia działalności. 
Głównie klientami są osoby z terenu 
gminy Dobra, ale nierzadko bywają tak-
że mieszkańcy Szczecina. Przyciągamy 
ich także atrakcyjnym ogródkiem let-
nim, na którym rokrocznie odbywa się 
wiele imprez, np. otwarcie i zamknięcie 
sezonu letniego, degustacja win, no-
wych potraw… Usytuowanie restaura-
cji sprawia  też, że na jej terenie odbywa 
się dużo spotkań biznesowych, pry-
watnych i służbowych imprez. Mamy 
ogromną rzeszę stałych klientów, ale 
wciąż pozyskujemy nowych, kusząc ich 
nowościami w naszej karcie. Zlokali-
zowanie lokalu na obszarze wiejskim, 
to także brak anonimowości – znam w 
większości swoich klientów, a oni znają 
mnie i moją firmę. A przecież o to cho-
dzi w kuchni włoskiej – o tę rodzinną 
atmosferę.” – Sylwia Jardzewska-Ba-
chanek, właścicielka Restauracji „La 
Rocca” w Bezrzeczu – w rozmowie z 
Cecylią Wojnik, „Zachodniopomorski 
Magazyn Rolniczy”, ZODR Barzkowice

Gdy sad śpi…
„Zimowy spoczynek drzew to czas 

sprzyjający pracom w sadach i jagod-
nikach. W sprzyjających warunkach 
atmosferycznych można karczować 
drzewa, przygotowywać glebę pod 
nowe sadzenia, modernizować ruszto-
wania i podpory. Jednak podstawowym 
i najbardziej pracochłonnym zajęcie 
sadowników jest teraz cięcie i formo-
wanie drzew oraz sprzedaż owoców.” 
– Maja Jurczak, „Bieżące Informacje”, 
W-MODR Olsztyn

Warto sprawdzić stan ozimin
„Przedwiośnie jest odpowiednią porą 

na ocenę stanu plantacji ozimin po zi-
mie. Jest ona bardzo ważna, ponieważ 
umożliwia podjęcie właściwych decyzji 
odnośnie nawożenia, potrzeby dokrze-
wienia roślin czy ich ochrony. W mo-
mencie ruszenia wegetacji wiosennej 
(luty-marzec), w wyniku obserwacji mo-
żemy ustalić jej stan. Tzn. ocenić zdro-
wotność roślin (uszkodzenia mrozowe, 
wystąpienie pleśni śniegowej), stwier-
dzić wystąpienie chorób liści i podstawy 
źdźbła, ocenić stan odżywienia roślin 
(np. zaopatrzenie w azot, siarkę, ma-
gnez), obsadę żywych roślin i stopień 
ich rozkrzewienia, stopień zachwasz-
czenia plantacji, np. miotłą zbożową czy 
chwastami dwuliściennymi, stwierdzić 
zastoiska wodne po zimie, czy nadmier-
ny rozwój wegetatywny roślin.” – Antoni 
Dudek, „Lubelskie Aktualności Rolni-
cze”, LODR Końskowola



UNIKAJMY MIĘS PRZY GOŚĆCU

Chorzy na gościec powinni zrezygnować z jedzenia mięsa, podrobów, tłustych ryb, kalafi orów, 
grzybów, szparagów, rosołu wołowego i zup na kostkach rosołowych. Przy ostrym ataku bólu 

należy położyć na bolące miejsca gorące kompresy z soli. Skuteczne są również kąpiele w wywa-
rze z krwawnika. Poza tym należy pić dużo czystego soku cytrynowego.

DOMOWE RECEPTY
•  ubrania długo zachowają śnieżną biel, jeśli do proszku, w którym je pierzemy, 

dodamy łyżkę sody oczyszczonej
•  natkę pietruszki i koperek przechowujmy w lodówce w foliowym woreczku, 

nawet po tygodniu zioła nadal będą świeże
•  klamki i okucia z mosiądzu najlepiej czyści się rozdrobnioną kredą zwilżoną spirytusem
•  obrane ziemniaki nie ściemnieją, jeśli wrzucimy je do osolonej wody

WYMAGANIA ROŚLIN DONICZKOWYCH

CZOSNEK CZYNI CUDA

Aby jak najdłużej cieszyć się dobrą 
kondycją fi zyczną i psychiczną, trze-

ba jeść dużo czosnku. Czosnek poprawia 
krążenie krwi i przeciwdziała miażdżycy 
naczyń oraz odkaża przewód pokarmowy 
i drogi oddechowe. W okresie wzmożo-
nej zachorowalności na grypę, zdrowo 
jest więc  kilka razy dziennie wdychać 
zapach rozgniecionego czosnku.

WITAMINA B9

Witamina B9, bardziej znana jako 
folacyna czy kwas foliowy, pole-

cana jest przede wszystkim kobietom 
w ciąży. Dlaczego? Bo bierze udział w 
tworzeniu komórek krwi i błony śluzo-
wej, a jej niedobór może spowodować 
zahamowanie wzrostu tkanek. Wysoki 
poziom kwasu foliowego sprawia, że 
komórki zarodka rozwijają się prawidło-
wo. Witamina B9 dobroczynnie wpływa 
nie tylko na płód, ale też doskonale od-
działuje na skórę. Nic więc dziwnego, 
że od pewnego czasu kwas foliowy jest 
jednym z podstawowych składników 
kremów odmładzających dla cery doj-
rzałej. Warto też dostarczać go organizmowi drogą doustną. Jako że nasz organizm nie potrafi  
sam wyprodukować witaminy B9, musimy sami uzupełniać jej zapas, sięgając po zielone warzywa 
liściaste, soję, pomidory, pestki słonecznika i pełnoziarniste pieczywo.

AgroPorady Domowe
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WODA POWINNA ODSTAĆ – do podlewania roślin doniczkowych naj-
lepsza jest woda deszczowa. Woda z kranu powinna najpierw postać 
przez noc w pomieszczeniu, aż nabierze temperatury pokojowej 
i ulotni się z niej chlor. Wtedy nadaje się do podlewania kwiatów, 
także tych szczególnie wrażliwych.
NIE ZA DUŻO WODY – rośliny należy podlewać 
tylko wtedy, gdy naprawdę tego potrzebują, tzn. 
gdy ziemia w doniczce jest sucha. Zbyt obfi te 
i częste podlewanie szkodzi kwiatom i nadmier-
nie zakwasza ziemię. Woda, która zebrała 
się na podstawce po doniczką, powinna być 
wylewana w pół godziny po podlaniu rośliny.
KOCI ŻWIREK W DONICZCE – aby rośliny 
doniczkowe po podlaniu nie stały w wodzie, 
dobrze jest nasypać do podstawki trochę 
kociego żwirku, który wchłonie nadmiar 
wilgoci.
WODA Z AKWARIUM – jeśli zmieniamy 
wodę w  akwarium z rybkami słodkowod-
nymi, nie wylewajmy jej; doskonale bowiem 
nadaje się do podlewania i nawożenia roślin 
pokojowych.

POŁYSK OD PIWA – przecierajmy liście roślin pokojowych rozcieńczo-
nym piwem, a będą wtedy pięknie błyszczeć.

FUSY Z KAWY – fusy z czarnej kawy, popiół drzewny i fusy her-
baciane są bardzo dobrym nawozem dla roślin pokojowych. 

Od czasu do czasu dodajmy trochę któregoś z tych 
środków do ziemi w doniczce, a rośliny będą rosły 
bujniej.
SKORUPKI JAJ – nie wyrzucajmy do śmieci skoru-
pek od jaj, gdyż zawierają węglan wapniowy, który 
doskonale nadaje się jako dodatek dla wszystkich 
roślin w domu i na balkonie. Skorupki należy drob-

no pokruszyć, wrzucić do dużego słoja, zalać 
wodą, odstawić na dwa tygodnie i potem wy-
mieszać je z ziemią w doniczce. Można też 
drobno rozgnieść skorupki i od razu wymie-

szać je z ziemią.
REMONT NIE SŁUŻY ROŚLINOM – jeśli przepro-
wadzamy w mieszkaniu remont, powinniśmy co 
najmniej na dwa tygodnie umieścić rośliny w in-
nym miejscu, z dala od szkodliwych oparów farb 

i klejów.

DRÓB
• do przygotowywania drobiu nie nadaje się 
drewniana deska, gdyż  trudno potem ideal-
nie doczyścić jej chropowatą powierzchnię 
zaś w drewnie pozostają bakterie
• pamiętajmy, aby drób porządnie myć 
w ciepłej wodzie, potem osuszyć dokładnie 
papierowym ręcznikiem
• drób pieczony na grillu będzie bardziej 
soczysty, jeśli przedtem skropimy mięso so-
kiem cytrynowym
• podczas pieczenia kury, dobrze jest po-
smarować ją pędzelkiem namoczonym 
w piwie, wówczas skórka przyrumieni się na 
złoty kolor i będzie chrupiąca
• jeśli namoczymy kurze mięso w maślan-
ce na 2 godziny przed pieczeniem, będzie 
wyjątkowo delikatne i smaczne; możemy 
też wykorzystać chiński przepis: 30 minut 
przed przyrządzeniem należy nasmarować 
kurzą pierś albo udko białkiem - mięso bę-
dzie cudownie soczyste

SZYSZKA JAKO „WILGOTNOŚCIOMIERZ”

Dojrzała szyszka jodłowa doskonale pełni funkcję wilgotnościomierza. Reaguje na zmiany wil-
gotności powietrza, jeszcze zanim zauważy je człowiek. Najlepiej zawiesić szyszkę za oknem 

na sznurze nasączonym olejem. Jeśli zbliża się deszcz albo śnieg, łuski na szyszce zamykają się, 
jeśli pogoda ma się poprawić, łuski zaczynają się otwierać.
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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,
Obecnie obowiązują najniższe ceny w sezonie!

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

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

Zachęcamy Państwa 
do współpracy z nami

Atrakcje  
11-13 kwietnia w stolicy odbędą się po 
raz czwarty targi WorldFood Warsaw, 
najbardziej dynamicznie rozwijające się 
wydarzenie biznesowe dedykowane branży 
spożywczej.

Targi będą świetną okazją: do prze-
prowadzenia bezpośrednich roz-
mów z obecnymi i potencjalnymi 

kontrahentami, wprowadzenia na rynek 
i  promocji nowych produktów i usług, 
pozyskania opinii od odbiorców na temat 
produktów fi rmy, budowania wizerunku 
fi rmy poprzez profesjonalną prezentację 
produktów, śledzenia najnowszych tren-
dów, zaistnienia na arenie międzynarodo-
wej, a także do przeprowadzenia rozmów 
z głównymi przedstawicielami branży 
w ramach rozmów kuluarowych czy wie-
czornego networkingu. Co ważne – or-
ganizatorzy WorldFood Warszaw oferują 
też darmową usługę matchmakeing’u, 
umożliwiając wystawcom i zwiedzającym 
zaaranżowanie spotkań przed rozpoczę-
ciem targów.

W tym roku atrakcją targową będzie 
pawilon włoski Bellavita, w którym od-
będą się warsztaty kulinarne z udziałem 
m.in. Andrea Camastra – szefa kuchni i 
współwłaściciela warszawskiej restau-

A
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en
ia  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo-

wej – PIB – na seminarium „Rodzinne gospodarstwa rol-
ne – dylematy i kierunki rozwoju”
  Ptak W arsaw Expo - na Targi Techniki Pakowania i Opa-

kowań WARSAW PACK 2017 w Nadarzynie
  Liczni wystawcy – do odwiedzenia ich stoisk fi rmowych 

podczas XXIII Międzynarodowej Wystawy AGROTECH 
w Kielcach
  Stowarzyszenie „Polska Ekologia” – na 1. Edycję Forum 

Pszczelarzy Miejskich pod hasłem „Pszczoły w mieście – 
konieczność czy moda?” w Warszawie
  Wójt Gminy Somonino, Przewodniczący Rady Gminy 

Somonino i Dyrektor GOK w Somoninie – na obchody 
50-lecia Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie
  Ptak Warsaw Expo – Międzynarodowe Targi Żywności 

Warsaw Food EXPO 2017 w Nadarzynie (1-3 czerwca)
  Ogrody Hortulus Spectabilis w Dobrzycy – na II Festi-

wal Kulinarny Kwiatów Jadalnych w  Dobrzycy (15-16 
lipca)
  Gospodarstwo Agroturystyczne „7 Ogrodów” w Łowi-

czu Wałeckim – na Festyn „Święto Ziół” w Łowiczu Wa-
łeckim (15 sierpnia) Dziękujemy

Zdjęcia uznanego fotografi ka Macieja Fi-
szera, znanego również z łamów AGRO, wy-
konane do wydanego przez AN Studio do ka-
lendarza AETERNUM, zdobyły w kategorii 
Najlepsza Fotografi a II miejsce podczas Mię-
dzynarodowego Festiwalu i Konkursu Kalen-
darzy ZoomArt 2017 w Katowicach. Wręcze-
nie nagród miało miejsce w Galerii Rondo 
Sztuki w Katowicach.
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Kolejny sukces Macieja Fiszera

racji Senses odznaczonej prestiżową 
gwiazdką Michelin, Umberto Vezzoli z T. 
Bistrot by Mezoli z Milanu oraz Tomasza 
Koleckiego z Polskiego Stowarzyszenia 
Sommelierów. 

– Ponad pięćdziesięciu najlepszych 
włoskich producentów żywności i napo-
jów zaprezentuje autentyczne wyroby, 
wyróżniające się spośród tysiąca innych 
jakością, marką i historią – informuje 
Agnieszka Szpaderska, manager Tar-
gów. – W pawilonie włoskim spotkają 
się przedstawiciele wielkich marek i fi r-
my specjalizujące się w produkcji rze-
mieślniczej. W jednym miejscu można 
będzie zapoznać się z tak bogatą ofertą: 
trufl i, dojrzewającej szynki parmeńskiej, 
licznych włoskich mięs i wędlin peklo-
wanych, octu balsamicznego z Modeny, 
oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia, 
świeżych serów i innego nabiału, maka-
ronów oraz regionalnych win i alkoholi 
wysokoprocentowych. 

Podczas WorldFood Warsaw odbędą się 
ponadto: liczne debaty, spotkania B2B, 
pokazy kulinarne, spotkania z przedsta-
wicielami sieci, merytoryczne szkolenia 
i warsztaty z zakresu zarządzania bizne-
sem gastronomicznym oraz prezentacje 
nowości w dynamicznie rozwijającej się 
branży HoReCa, a także konkursy dla 
zwiedzających.

więcej informacji – www.worldfood.pl
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