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     Handel zagraniczny 
– dobre wieści

     Regulamin konkursu 
AgroLiga 2017

     AgroPorady Domowe

Ponadto 
w numerze

Pasowanie na członków AgroBiznesKlubu

Wniniejszym numerze przedstawia-
my kolejnych nominatów w  na-

szym redakcyjnym konkursie Agro-
przedsiębiorca RP 2017: w kategorii 
Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2017 
– Wojciecha Bednarczuka, właściciela 
300-hektarowego gospodarstwa ogrod-
niczego, prezesa i głównego udziałowca 
dwóch spółek z o.o., w tym Greengrow 
w Wikrowie, zajmujących się produk-
cją rolną oraz prezesa i udziałowca 
dwóch grup producenckich (woj. war-
mińsko-mazurskie) oraz  Józefa Sztor-
ca, właściciela Tarnowskich Zakładów 
Osprzętu Elektrycznego ,,Tarel’’ w Woli 
Rzędzińskiej (woj. małopolskie), więk-
szościowego udziałowca spółki Hortino 

w Leżajsku (woj. podkarpackie) oraz 
właściciela 23-hektarowego gospodar-
stwa rolnego.
Przypominamy, że w tym roku zapre-
zentowaliśmy już w kategorii Wybitny 
Agroprzedsiębiorca RP 2017 – Teresę 
Kośmicką, prezes Zarządu Spółdzielni 
Produkcji Rolnej AGROFIRMA w Skó-
rzewie, woj. wielkopolskie (AGRO 3) 
oraz w kategorii Wzorowy Agroprzed-
siębiorca RP 2017: Ryszarda Błaszkie-
wicza, współwłaściciela gospodarstwa 
rolnego specjalizującego się w towaro-
wej produkcji trzody chlewnej w Rako-
wie, woj. kujawsko-pomorskie (AGRO 
2), Zbigniewa Nowińskiego, twórcę i 
właściciela Składnicy Opałowej i Prze-

mysłowej AGROMAX w Brodnicy, woj. 
kujawsko-pomorskie (AGRO 2) oraz 
Michała Gąsiorka, głównego hodowcę 
w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Han-
dlowym AGROPOL Sp. z o.o. w Sokoło-
wie woj. wielkopolskie (AGRO 3).

patrz – prezentacje na str. 4-7

31 marca 2017 r. w siedzibie Krajowe-
go Związku Spółdzieln i Mleczar-

skich zostali uroczyście przyjęci w szeregi 
Stowarzyszenia AgroBiznesKlub: 
 Teresa Kośmicka, prezes Zarządu 

Spółdzielni Produkcji Rolnej „Agrofi rma” 
w Skórzewie (woj. wielkopolskie), laure-
atka konkursu   Wzorowy Agroprzedsię-
biorca RP 201 (fot. 1)

 Stanisław Górski, współwłaści-
ciel Gospodarstwa Nasiennego – Zając 
w  Zającu (woj. mazowieckie), Wice-
mistrz Krajowy AgroLigi 1995 (fot. 2)
 Wojciech Bury, właściciel Firmy 

Bury-Maszyny Rolnicze w Woźniakowie 
(woj. łódzkie), laureat konkursu Wzoro-
wy Agroprzedsiębiorca RP 2016 (fot. 3)

 Adam Pietruszyński, prezes Zarzą-
du Grupy Agrocentrum w Łomży (woj. 
podlaskie), laureat konkursu Wzorowy 
Agroprzedsiębiorca RP 2016 (fot. 4)
Uroczystego pasowania szablą ofi cer-
ską dokonał dr Janusz Gołos, przewod-
niczący Rady Stowarzyszenia AgroBiz-
nesKlub.

Fot. Wiesław Sumiński

Agroprzedsiębiorca RP 2017
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P
SOR przypomina rolnikom, gdzie 
należy kupować bezpieczne, za-
rejestrowane środki ochrony ro-
ślin: Oryginalne środki ochrony 
roślin, kupisz tylko w zarejestro-

wanym sklepie lub hurtowni. Rejestry 
prowadzone są przez Wojewódzkich In-
spektorów Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa, osobno dla każdego województwa. 
Na mapie pod linkiem http://piorin.gov.
pl/struktura/, należy wybrać swoje woje-
wództwo; rejestr znajdziemy w zakładce 
„Rejestry i ewidencje”. Jeśli mamy wątpli-
wości, skontaktujmy się bezpośrednio ze 
swoim lokalnym Inspektorem. Informacje 
umieszczone są na, uruchomionej przez

Polskie Stowarzyszenie Ochrony 
Roślin, stronie internetowej www.bez-
piecznauprawa.org w zakładce „Gdzie 
kupisz?”)

Środków ochrony roślin nie można 
kupować: na forach internetowych czy 
aukcjach (gdzie są proponowane środ-
ki w bardzo atrakcyjnej cenie, bez fak-
tury VAT), z zagranicy, na bazarach i na 
targowiskach. 

Kupując w legalnym źródle, rolnik 
otrzyma fakturę lub paragon. Tylko na 
podstawie dowodu zakupu, może po-
tem złożyć ewentualną reklamację.

PSOR ostrzega, że stosowanie niele-
galnych produktów, to ryzyko dla zdro-

wia, upraw i środowiska. Można też 
utracić dopłaty bezpośrednie (stosow-
ne informacje są na stronie www.bez-
piecznauprawa.org w zakładce „Czym 
ryzykujesz?”).

Na stronie www.bezpiecznauprawa.
org można też znaleźć wszystkie najważ-
niejsze informacje dotyczące bezpiecz-
nych, zgodnych z prawem zakupów 
środków ochrony roślin. PSOR podpo-
wiada też, gdzie można sprawdzić ory-
ginalność danego środka oraz jakie są 
prawne i fi nansowe konsekwencje sto-
sowania podróbek. PSOR przygotowało 
też odpowiedzi na trudne pytania, które 
najczęściej nurtują rolników. 

R O L N I K O M  K U  R O Z W A D Z E

Tanie pestycydy, czy na pewno ?
„Rolnik powinien zawsze pamiętać o tym, aby kupować tylko oryginalne, zare-
jestrowane środki ochrony roślin, od zaufanych sprzedawców. Kuszące niską 
ceną ofert y na aukcjach internetowych, obwoźni sprzedawcy, czy sprzedaż na 

straganie powinny obudzić czujność rolników – to mogą być podróbki.” – twierdzi nie bez powodu Aleksandra 
Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. 

jestrowane środki ochrony roślin, od zaufanych sprzedawców. Kuszące niską 

K
azik, bo tak Go w gronie przyja-
ciół i znajomych nazywaliśmy, 
był powszechnie lubianym 
i  szanowanym człowiekiem. 
W  swoim najbliższym otocze-

niu i na terenie Polski. Zawsze był do 
dyspozycji, gdy trzeba było wędrować 
po kraju – w ramach komisji konkur-
sowej AgroLigi – i oceniać odwiedzane 
gospodarstwa. Starał się też nie opusz-
czać zbiorowych wyjazdów studyjnych 
organizowanych w różnych zakątkach 
Polski. Był ciekaw, jak inni gospoda-
rują, jak żyją i jak spędzają czas wol-
ny. Szybko też nawiązywał kontakty, 
które niejednokrotnie przeradzały się 
w bliskie znajomości, a nawet przyjaź-
nie. Podczas wyjazdów tryskał energią 
i niespożytymi siłami, co szczególnie 
było widać na parkiecie, bo Kazik lubił 
i potrafi ł tańczyć.

Lubił też śpiewać. Przez lata jako 
bas występował w parafi alnym Chó-
rze Kantata, który – wraz z orkiestrą 
– dzięki Jego staraniom miał zaszczyt 
koncertować w Pałacu Prezydenckim 
czy podczas Noworocznej Gali Agro-
biznesu na warszawskiej SGGW.

Kazik był prawym i odpowiedzial-
nym człowiekiem. Był także społecz-
nikiem z krwi i kości, życzliwym, za-
równo ludziom będącym w potrzebie, 
jak i szerzej – całemu swojemu śro-
dowisku. Mimo rozlicznych obowiąz-
ków, angażował się bardzo w życie 
parafi i Szczutowo, chętnie pomagał 
przy różnych pracach remontowych 
i porządkowych, pomagał też groma-
dzić fundusze na działalność parafi al-
nego chóru i orkiestry.

Nad trumną Kazimierza Słabkow-
skiego, wspominając Jego liczne za-
lety i chwalebne czyny, serdecznie 
żegnali zmarłego: poseł na Sejm Wal-
demar Olejniczak, przewodniczący 
Kapituły AgroLigi Wojciech Pysiak 
– w imieniu przybyłych z różnych 
województw na uroczystość pogrze-
bową laureatów ogólnopolskich kon-
kursów, wójt gminy Szczutowo An-
drzej Twardowski, proboszcz Parafi i 
pw. Św. Marii Magdaleny ks. kan. Ma-
rian Orzechowski, a także wyjątko-
wo wzruszająco – koleżanka z Chóru 
Kantata i rodzony brat.

Takim Go zapamiętamy
30 marca 2017 roku pożegnaliśmy na zawsze w Szczutowie Kazimierza 
Słabkowskiego, wybitnego rolnika na skalę krajową i aktywnego 
przedsiębiorcę rolnego z Dzikiego Boru, Mistrza Krajowego AgroLigi 
i laureata konkursu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP, odznaczonego 
Honorową Odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”.



Europoseł Siekierski o Wspólnej Polityce Rolnej, i nie tylko…
31 marca br. w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich 
Zw. Rew. miało miejsce bardzo interesujące spotkanie z dr. Czesławem 
Siekierskim, posłem do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącym 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim, poświęco-
ne realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w aktualnie trwającej perspekty-
wie finansowej (z uwzględnieniem ew. skutków finansowych po wyjściu 
z UE Wielkiej Brytanii) oraz reformie WPR po 2020 r. 
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AgroPolityka

E
uroposeł Siekierski najpierw 
w  swym obszernym wystąpie-
niu zdiagnozował obecną sytu-
ację w Unii Europejskiej oraz 
problemy związane z: funk-

cjonowaniem Wspólnej Polityki Rolnej 
i  przyszłością WPR, kryzysem na ryn-
kach rolno-spożywczych, embargiem 
rosyjskim i Afrykańskim Pomorem 
Świń. Mówił też o budżecie Unii Euro-
pejskiej – obecnym i przyszłym, porozu-
mieniu handlowym CETA pomiędzy UE 
a Kanadą, relacjach z Rosją i Ukrainą, 
relacjach UE-USA, czy konsekwencjach 
Brexitu dla UE i Polski. Odniósł się tak-
że do ochrony środowiska w kontekście 
rolnictwa – ochrony wody i zanieczysz-
czenia powietrza. 

Następnie szczegółowo odpowiadał 
na pytania, dotyczące, m.in.: dopłat 
obszarowych i dopłat do produkcji rol-
niczej, związanych głównie z bydłem, 
roślinami strączkowymi i burakami 

cukrowymi, zapasów odtłuszczonego 
mleka w proszku w Unii Europejskiej, 
wspierania poszczególnych kierunków 
produkcji rolniczej budżetami krajowy-
mi, dopłat do rybactwa słodkowodnego, 
wpływu obecnej sytuacji w rolnictwie 
na redukcję środków z PROW, podej-
ścia Komisji Europejskiej do cen skupu 
interwencyjnego, importu z krajów po-
zaunijnych – zwłaszcza z Ukrainy, bez-
płatnej pomocy prawnej dla rolników, 
elektronicznego składania wniosków 
o dopłaty przez rolników, przetargów 
i problemów z biurokracją. 

Organizatorami spotkania były: Sto-
warzyszenie AgroBiznesKlub oraz Kra-
jowy Związek Spółdzielni Mleczarskich 
Zw. Rew.

(Polecamy: relację filmową ze spotka-
nia, wystąpienie pos. Czesława Siekier-
skiego i jego odpowiedzi na pytania, 
na: www.nowypm.pl)

Fot. Wiesław Sumiński
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AgroKonkurs

GREENGROW: nowoczesność, 
bezpieczeństwo i natura

Rozmowa z Wojciechem Bednarczukiem, prezesem spółki GREENGROW 
w Wikrowie, nominatem do tytułu Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2017

 Panie prezesie, co leżało u źródła tak gwał-
townego rozwoju biznesu ogrodniczego rodziny 
Bednarczuków i innych żuławskich ogrodników?

– To przede wszystkim zasługa mo-
ich rodziców Marii i Tadeusza, którzy 
w 1981 r. zdecydowali się przeprowadzić 
na Żuławy. To oni jako pierwsi rozpoczę-
li na tutejszych niezwykle urodzajnych 
glebach uprawę warzyw. Wieloletnia, 
pełna poświęceń praca rodziców oraz 
ich bogata wiedza fachowa – przyniosły 
owoc w postaci stworzenia rodzinnego 
gospodarstwa ogrodniczego na skalę 
europejską. Z czasem doświadczenie 
moich rodziców i osiągana w naszym 
gospodarstwie wysoka jakość produk-
cji – przyciągnęły do współpracy najlep-
szych żuławskich warzywników. W rezul-
tacie doszło do utworzenia dwóch grup 
producenckich oraz powstania dwóch 
spółek, w  tym naszej sztandarowej 
–  Greengrow, zarejestrowanej w  mar-
cu 2008 r. przez 5 producentów warzyw 
gruntowych.

 Na czele spółki Greengrow stanął Pan…
– Istotnie wspólnicy mi zaufali, po-

wierzając stanowisko prezesa zarządu. 
W  dwa i pół roku później Greengrow, 
która posiada dziś status Uznanej Gru-
py Producentów Warzyw, mogła już 
uroczyście otworzyć w Wikrowie – zbu-
dowaną w rekordowo krótkim czasie 
i przy udziale unijnych pieniędzy – no-
woczesną przechowalnię warzyw z in-
nowacyjną linią do mycia i pakowania 
warzyw. Nasza zakład przechowalniczy, 
zdolny obecnie pomieścić 20 tys. ton 
warzyw, uchodzi za największy tego 
typu w Polsce, a zamontowana w nim 
linia technologiczna jest jedną z najno-
wocześniejszych w Europie. 

 Proszę o szczegółowsze przybliżenie zasto-
sowanych technologii w zakładzie produkcyj-
nym Greengrow.

– Cały proces przygotowania warzyw, 
nim trafi ą one do konsumenta, odbywa 

się u nas pod bardzo ścisłym nadzorem 
wideo-foto-separatorów, które służą do 
przebierania i rozkalibrowywania wa-
rzyw. To zupełnie nowatorskie rozwiąza-
nie w technologii mycia i sortowania do-
minującej w naszych uprawach marchwi. 
W obecnych czasach, produkty przezna-
czone na rynek mają być przede wszyst-
kim świeże i odpowiednio schłodzone 
oraz – co jest także ważne – dostarczone 
własnym transportem chłodniczym bez-
pośrednio do odbiorcy. Zatem – wszyst-
kich naszych odbiorców hurtowych, czy 
to w kraju, czy za granicą, interesuje 
wyłącznie marchew umyta, wyszczotko-
wana i ładnie zapakowana. Brudną mar-
chew można już tylko sprzedać na ma-
łych bazarach. Dodatkowo różnorodność 
maszyn pakujących pozwala na zapew-
nienie szerokiego asortymentu opako-
wań na potrzeby rynku oraz na swobod-
ną obsługę sieci, odbiorców hurtowych 
i marketów. My te wszystkie prawidła 
rynkowe wychwyciliśmy w porę i dlatego 
wyprzedzamy dziś konkurencję.

 Czy to prawda, że w spółce Greengrow obo-
wiązują też szczególnie rygorystyczne zasady 
kontroli całego procesu produkcyjnego warzyw 
w systemie „od pola do stołu”? 

– Istotnie cały proces produkcji wa-
rzyw u nas odbywa się pod całkowitą 
kontrolą opartą na systemach i certyfi ka-
tach jakości GLOBAL GAP. Dodatkowo 
w  zakładzie Greengrow  jest wdrożony 
i certyfi kowany system bezpieczeństwa 
żywności w oparciu o normę British Re-
tail Consortium (BRC), gwarantujący 
klientom całkowitą kontrolę procesu 
produkcyjnego. obowiązujących w mar-
ketach i supermarketach B.R.C. oraz 
świadectwach jakościowych wymaga-
nych w eksporcie. Przestrzegane w nich 
nieprzekraczalne normy zawartości po-
zostałości pestycydów i ich karencji oraz 
metali ciężkich – są gwarantem bezpiecz-
nej i zdrowej żywności. Jednym z głów-
nych celów tego systemu jest znaczące 
ograniczenie do minimum stosowania 
nawozów i środków ochrony roślin. Pola 
uprawne grupy producenckiej Green-
grow zajmują łącznie powierzchnię bli-

sko 800 ha urodzajnych gleb, gwaran-
tujących wysoką produkcję. Podstawę 
uprawy stanowią u nas warzywa korze-
niowe, głównie: marchew, ponadto – ka-
lafi or, pietruszka, seler, burak ćwikłowy, 
por i koper. Technologie uprawy warzyw 
stosowane w gospodarstwach  Green-
grow wykorzystują najnowsze osiągnię-
cia nauk rolniczych i techniki rolniczej. 
Wszystkie nasze gospodarstwa zaopa-
trują się w wysoko wydajne odmiany 
warzyw z hodowli Bejo Zaden. Do upraw 
wykorzystujemy równie wydajne maszy-
ny umożliwiające minimalne ugniatanie 
gleby. Zastosowanie innowacji pozwala 
nam na uzyskiwanie wysokich plonów, 
które w przypadku marchwi sięgają po-
wyżej 100 ton z hektara.

 Panie Prezesie, sukcesy produkcyjne i ryn-
kowe spółki Greengrow jednoznacznie wskazu-
ją, że „w grupie jest siła”.

– Dzięki funkcjonowaniu gospodarstw 
w ramach grupy producentów, produko-
wane przez nas warzywa wytwarzane są 
w tych samych technologiach. To skut-
kuje tym, że z Greengrow trafi a na ry-
nek jednolity i wysokiej jakości towar, do 
tego w dużej masie. Nasza spółka może 
więc współpracować z odbiorcami hur-
towymi i detalicznymi oraz sieciami han-
dlowymi w całej Polsce. Dzięki temu też 
licząca się część warzyw z logo Green-
grow na opakowaniach  może wędrować 
– za pośrednictwem fi rm zajmujących się 
handlem zagranicznym – na tak wybred-
ne rynki zewnętrzne, jak Anglia czy kraje 
skandynawskie. Najnowsze technologie, 
stosowane w uprawie, zbiorze i przecho-
wywaniu warzyw, a także w ich dystrybu-
cji – sytuują  Greengrow jako pionierskie 
przedsięwzięcie nie tylko na skalę Polski, 
ale i całej Unii Europejskiej. Tak wyso-
ką ocenę naszej spółce wystawili przed 
kilku laty dziennikarze z krajów UE, po 
zapoznaniu się na miejscu z naszymi do-
konaniami w podelbląskim Wikrowie.

To wielka satysfakcja dla wszystkich 
twórców i udziałowców naszych pre-
kursorskich przedsięwzięć w dziedzinie 
warzywnictwa na Warmii i Mazurach.

Rozmawiał: Leon Wawreniuk

Wojciech Bednarczuk, prezes  i główny udziałowiec dwóch spółek z o.o., w tym GREENGROW w Wikrowie, zajmujących się produkcją rolną, także – prezes 
i udziałowiec dwóch grup producenckich, właściciel 300-hektarowego gospodarstwa ogrodniczego. Ukończył Technikum Rolnicze w Pasłęku i Akademię 

Rolniczo-Techniczną w Olsztynie. Kierowana przezeń spółka Greengrow zajmuje się przechowalnictwem i sprzedażą hurtową warzyw. Posiada halę przechowalni-
czą o powierzchni. 9600 m2 i pojemności 9000 t (jedna z największych tego typu w kraju) oraz w innowacyjną linię do mycia i pakowania warzyw. Produkty, które 
trafi ają stąd do sprzedaży, muszą być świeże i schłodzone do temperatury 5oC. Proces produkcyjny warzyw w gospodarstwie „od pola do stołu” pozostaje pod 
całkowita kontrolą opartą na systemach i certyfi katach jakości GLOBAL GAP, obowiązujących w marketach i supermarketach B.R.C. na Wielką Brytanię oraz świa-
dectwach jakościowych wymaganych m.in. w eksporcie. Spółka Greengrow legitymuje się posiadaniem tytułu Wicemistrza Krajowego AgroLigi 2012, zaś jej prezes 
Wojciech Bednarczuk, laureat konkursu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2013 i – jak mówi o sobie – szczęśliwy mąż i ojciec trojga dzieci, jest aktywnym działaczem 
na rzecz rozwoju wsi, w tym mecenasem sportu i edukacji na terenie powiatu elbląskiego.



Posiadamy statut Wstępnie Uznanej Grupy Producentów Warzyw, 
gospodarującej ponad 570 ha gruntów uprawnych, położonych 
w warmińskiej części Żuław Wiślanych, nieopodal rezerwatu 

przyrody i urokliwych parków krajobrazowych. Najwyższe technologie  
w uprawie, zbiorze i przechowywaniu warzyw pozycjonują naszą firmę  
jako pionierską w branży warzywniczej.

Aby sprostać oczekiwaniom odbiorców o całorocznym dostarczaniu 
warzyw, wybudowaliśmy najnowocześniejszą w Europie przechowalnię 
warzyw o pojemności 20 tys. ton, która jest wyposażona w innowacyjną 
linię do mycia, sortowania i pakowania warzyw. 

Jako pierwsi w Polsce stosujemy wideo-foto-separatory służące do 
przebierania i rozkalibrowywania warzyw przeznaczonych do handlu na 
świeżym rynku. Nasze produkty trafiają do sprzedaży zawsze świeże 
i schłodzone do temperatury 5°C. Dostarczamy je bezpośrednio do 
odbiorcy, własnym transportem chłodniczym.

Posiadamy Certyfikat BRC GLOBAL STANDARD – FOR FOOD SAFETY. 
Wszystkie działania w naszej firmie zaplanowane są zgodnie z systemem 
HACCP. Nasze warzywa, pochodzące od kwalifikowanych dostawców 
legitymujących się certyfikatem GLOBAL G.A.P., są bezpieczne dla 
zdrowia i posiadają gwarancję wysokiej jakości produktów.

GreenGrow Sp. z o.o. 
wikrowo 3, 82-335 Gronowo elbląskie 

 tel. 55 231 25 44,  55 612 85 00, fax 55 231 25 40

e-mail: biuro@greengrow.pl, www.greengrow.pl
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AgroKonkurs

Tarel: ludzkie oblicze biznesu
Rozmowa z Józefem Sztorcem, właścicielem Tarnowskich Zakładów Osprzętu 
Elektrycznego „Tarel” w Woli Rzędzińskiej oraz większościowym udziałowcem spółki 
Hortino ZPOW Leżajsk, nominatem do tytułu Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2017

 Jak się prowadzi działalność gospodarczą 
na terenach wiejskich? 

– Często jestem o to pytany… Zwykle 
odpowiadam, że wieś ma swoją  specy-
fikę. Z pewnością w realiach wiejskich 
przedsiębiorca boryka się z dużo więk-
szą ilością problemów niż w terenach 
miejskich. Ale ja nie zwykłem narzekać. 
Decydując się w swoim czasie na loka-
lizację firmy na wsi, musiałem pokonać 
wiele barier, w tym także  zwykłej (są-
siedzkiej) niechęci, a niekiedy tzw. bez-
interesownej zawiści. Przede wszystkim 
trzeba było sobie zapewnić – rzecz jasna, 
na swój koszt – dostawy niezbędnych 
mediów, takich, jak: woda, gaz czy ener-
gia elektryczna. Podobnie trzeba było 
zadbać o odprowadzenie ścieków. Inne 
problemy, z jakimi się zetknąłem, to  było 
przekonanie współziomków, że tu nie bę-
dzie się produkować rzeczy szkodliwych 
dla człowieka i środowiska, że nie będzie 
hałasu, szkodliwych ścieków, zapachów 
albo wyziewów. Z tym wszystkim „na 
dzień dobry” trzeba się zmierzyć.

 
 Ale, sądząc po postępującym rozwoju firmy 
„Tarel”, Panu to się udało.

– Na szczęście, jest to już wszystko 
poza mną. Z perspektywy czasu – uwa-
żam jednak, że umiejscowienie firmy na 
wsi to dobry pomysł, choćby z uwagi na 
fakt, że decentralizuje to zatrudnienie. A 
to z kolei oznacza, że pracownicy nie mu-
szą pokonywać często bardzo dużo kilo-
metrów do pracy, co kosztuje czas i pie-
niądze. Zatrudniam w Woli Rzędzińskiej 
ponad 400 osób i dodatkowo w firmach 
– „córkach” dalszych kilkaset. Zdecydo-
wana większość z nich to mieszkańcy 

mojej i sąsiednich wsi. Oczywiście, część 
pracowników musimy jednak dowozić  
do pracy z Tarnowa i okolic. Jestem jed-
nym z nielicznych, którzy w dzisiejszych 
czasach posiadają zakładowe autobusy 
i dowożą ludzi do pracy.

 
 Czy są jeszcze inne plusy z tytułu lokalizacji 
firmy na wsi?

– Przede wszystkim ojczystej gminie 
płacimy nasze podatki – gruntowy, od 
nieruchomości, od środków transportu 
czy udział w podatkach PIT i CIT, które 
znacząco wzbogacają gminny budżet. 
Działalność gospodarcza takich firm, jak 
„Tarel”, przyczynia się także do rozwoju 
infrastruktury wsi, stwarza możliwość 
współpracy z klubami sportowymi, stra-
żami pożarnymi i innymi organizacjami 
zlokalizowanymi na wsi oraz  zapewnia 
dopływ gotówki na wieś. Niestety, ze stro-
ny lokalnych władz samorządowych nie 
zawsze odczuwa się należyte zaintereso-
wanie firmami prowadzącymi działalność 
gospodarczą na ich terenie, np. w kwe-
stiach: ustalania dogodnych planów np. 
jazdy autobusów MPK, którymi dojeż-
dżają pracownicy do pracy, konsultowa-
nia planów zagospodarowania gminy czy 
w miarę szybkiego wydawania dokumen-
tów dotyczących budowy. Wartością do-
daną natomiast jest to, że przedsiębiorca, 
którego firma jest zlokalizowana w miej-
scowości poniżej 5000 mieszkańców, ma 
ułatwiony dostęp do unijnych funduszy 
pomocowych. Może m.in. korzystać ze 
środków ARiMR, PARP czy  Urzędów 
Marszałkowskich. Aby nasze państwo 
mogło dalej się rozwijać, konieczne jest 
zmodyfikowanie wielu przepisów. Przede 
wszystkim należy uprościć prawo podat-
kowe, które jest hamulcem w działalno-
ści, uprościć też procedury związane z in-
westycjami, które trwają latami i kosztują 
masę pieniędzy. Trzeba też jasno zdefi-
niować sprawy różnych inspekcji i kon-
troli, które często nękają firmy i mogą so-
bie robić z przedsiębiorcą dosłownie, co 
im się rzewnie podoba. Osobna sprawa 
to sądownictwo gospodarcze, szczególnie 
Krajowy Rejestr Sądowy.

 Proszę o przybliżenie działalności produk-
cyjnej Tarnowskich Zakładów Osprzętu Elek-
trycznego ,,Tarel’’ w Woli Rzędzińskiej.

– „Tarel” ma status zakładu pracy chro-
nionej i specjalizuje się w produkcji blisko 
1000 różnych wyrobów osprzętu do insta-
lacji elektrycznych i elektroenergetycz-
nych oraz osprzętu do elektroenergetycz-
nych linii napowietrznych i kablowych. 
W  niektórych asortymentach  jesteśmy 
jedynym producentem w Polsce i Euro-
pie, posiadamy też kilkadziesiąt patentów 
i zastrzeżeń patentowych. 90 proc. naszej 
produkcji jest  kierowane na rynek krajo-
wy, pozostała część trafia na rynki: Rosji, 
Ukrainy, Litwy, Niemiec, Węgier i Słowacji.

 Panie prezesie, zwiedzający Pańską firmę 
w uczestnicy zeszłorocznego wyjazdu studyj-
nego „Uczta w Małopolsce” byli pod ogromnym 
wrażeniem tego, co robi Pan też dla osób nie-
pełnosprawnych…

– Jestem dumny z faktu, że przy „Tarelu” 
udało się nam powołać do życia Warsztaty 
Terapii Zajęciowej oraz Zakład Aktywiza-
cji Zawodowej, w którym znalazło zatrud-
nienie około 150 osób z I i II grupą inwa-
lidzką. To pozwala na przeciwdziałanie ich 
wykluczeniu społecznemu, umożliwia wy-
równanie szans życiowych ludzi pokrzyw-
dzonych przez los w stosunku do reszty 
społeczeństwa oraz zmniejsza uczucie ich 
nieprzydatności w społeczeństwie. Cieszy 
i wzrusza mnie zawsze widok ludzi, którzy 
mimo swoich ułomności i niedyspozycji, 
potrafią w hali produkcyjnej wykonywać 
na równi z innymi powierzone zadania. 
Albo w ramach terapii zajęciowej tworzyć 
dzieła, które można śmiało pokazywać na 
każdej publicznej wystawie.

 Pańska recepta na sukces? 
– Trudno mówić o jednej recepcie… 

W moim przypadku, to niewątpliwie pra-
ca bez oglądania się na zegarek – w świą-
tek, piątek i niedzielę, bo nasza firma pra-
cuje w ruchu ciągłym. Do tego potrzeba 
jeszcze odrobiny szczęścia, uporu i odwa-
gi. Ja realizuję wyznaczone sobie cele, nie 
oglądam się za siebie i idę do przodu.

Rozmawiał: Leon Wawreniuk

Józef Sztorc, właściciel Tarnowskich Zakładów Osprzętu Elektrycznego „Tarel” w Woli Rzędzińskiej oraz 23-hektarowego gospodarstwa rolnego, także większo-
ściowy udziałowiec firmy Hortino w Leżajsku. Działalność gospodarczą na własny rachunek rozpoczął w kwietniu 1968 r. Z jego inicjatywy – Zakłady Osprzętu 

Elektrycznego „Tarel” uzyskały status zakładu pracy chronionej, a następnie powstały przy nich: Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakład Aktywności Zawodowej. Hortino 
ZPOW Leżajsk sp. z o.o., właściciel marki Poltino, produkuje obecnie: mrożone owoce, warzywa, mieszanki warzywne, zupy, dania gotowe, koncentraty i aromaty 
soków owocowych, syropy owocowe oraz nadzienia owocowe. Poprzez odpowiedni dobór odmian, właściwą technologię produkcji i oryginalne receptury mrożonki 
Poltino wyróżniają się wysoką jakością i doskonałymi walorami smakowymi. Potwierdzają to liczne nagrody i wyróżnienia. Zakład pracuje w certyfikowanym systemie 
zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 i systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000:2005, posiada także międzynarodowe certy-
fikaty umożliwiające eksport swoich produktów. Blisko 80 proc. ogólnej sprzedaży firmy stanowi eksport do 38 krajów, głównie do Unii Europejskiej, USA oraz na rynki 
wschodnie. Józef Sztorc należy do Izby Rzemieślniczej i Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie, był także jednym z założycieli Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego 
Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa w Tarnowie. Jest też działaczem sportowym, prezesem i sponsorem Ludowego Klubu Sportowego Wolania Wola Rzędziń-
ska oraz członkiem rady powiatowej LZS w Tarnowie. W l. 2003-2010 był prezesem i członkiem zarządu Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 
w l. 2001–2005 zasiadał w Senacie RP, w 2014 r. został uhonorowany tytułem Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2014.





JUBILEUSZ 
co się zowie

19 marca Anno Domini 2017 w lokalu Ode-
ssa ANDRZEJ REMISIEWICZ obchodził 

uroczyście swoje 50. urodziny, mając u boku naj-
bliższych – żonę Grażynę, córkę Emilkę, syna 
Adasia i mamę Wandę, a także licznie przyby-
łych gości – szefów władz samorządowych szcze-
bla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, 
przedstawicieli instytucji państwowych, ducho-
wieństwa, nauki i doradztwa rolniczego, licznych 
partnerów biznesowych – wybitnych podlaskich 
rolników i agroprzedsiębiorców, no i całą bez 
mała załogę macierzystej firmy Trans-Rol. 

W trakcie uroczystości pod adresem Jubi-
lata z mównicy padło wiele serdecznych po-
winszowań, życzeń i podziękowań. Wręczono 
Jubilatowi dużo prezentów. Było też wiele 
oryginalnych toastów i  wielokrotnie odśpie-
wane: „100 lat”, i to tradycyjne, i to „agroligo-
we”, oraz specjalnie napisana i skomponowa-
na piosenka „Wysłodki Tofi”.

Jubilatowi i pozostałym uczestnikom uro-
czystości czas umilały: Sekstet Dworski, złożo-
ny z muzyków Opery i Filharmonii Podlaskiej 
oraz iluzjonista Aleksander Dumała, znany 
z telewizyjnego programu Mam Talent.



GMO w produkcji zwierzęcej – kto straci, a kto zyska?
Do napisania tego artykułu skłoniło mnie, kilka ciekawych wykładów i wystąpień na forum w debatach  

rolniczych o tematyce GMO, które mieliśmy przyjemność wysłuchać jako specjaliści zootechnicy  
– Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa, reprezentując ŚODR w Częstochowie,  
podczas tradycyjnych, a zarazem jubileuszowych XX Międzynarodowych Targów FERMA Bydła Świń  

i Drobiu w Łodzi. 

AgroPlatforma ODR

W
ywołane dyskusje, które 
toczyły się w poszczegól-
nych sesjach plenarnych i 
blokach zwierzęcych, były 
spowodowane prolongatą 

terminu wejścia w życie „zakazu stoso-
wania GMO”, który miał wejść 1 stycz-
nia 2017 r. W ostateczności został on 
prolongowany przez Sejm w taki spo-
sób, że zakaz ten zacznie obowiązywać 
od 1 stycznia 2019 r. 

Chociaż skierowany do konsultacji 
projekt ustawy przez resort rolnictwa 
zakładał, że będzie on obowiązywał 
od 1 stycznia 2021 r., krajowe organi-
zacje zrzeszające podmioty z zakresu 
produkcji zwierzęcej i pasz wniosko-
wały, aby przepis o zakazie stosowania 
w żywieniu zwierząt pasz GM został 
całkowicie uchylony. Sejm postanowił 
inaczej. Dodając, że przepis ten jest 
niezgodny z unijnym prawodawstwem. 
Niedawno na łamach Ogólnopolskiego 
Informatora Drobiarskiego wiceprezes 
Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa 
Izby Gospodarczej – Antoni Rączka 
przypominał nam, że z uwagi na brak 
pełnego zbilansowania w kraju potrzeb 
białka paszowego do produkcji pasz 
i  konieczności jego importu na pokry-
cie potrzeb, termin „zakazu GMO” był 
dwukrotnie prolongowany. Wykorzy-
stana na potrzeby produkcji zwierzęcej 
importowana jest głównie śruta sojowa 
GM, która w światowych obrotach sta-
nowi przeszło 90%. 

Z chwilą ustawowego wejścia zaka-
zu w życie, automatycznie zostałby 
wstrzymany import śruty sojowej GM, 
który w produkcji  zwierzęcej i pokry-
ciu potrzeb białka paszowego wynosi 
w Polsce 70%. Zaledwie 30% w produk-
cji pasz to białko paszowe pochodzenia 
krajowego. W następstwie wstrzymania 
importu śruty sojowej GM, co nie jest 
obojętne dla kosztów produkcji – naj-
większe straty poniosłaby branża dro-
biarska. Na 9,5 mln ton produkowa-
nych pasz, branża drobiarska zużywa 
przeszło 60-65%. Soja niemodyfikowana 
w światowych obrotach znajduje się ok. 
5-7% i jest droższa od GM  o 20-25.% 

Zastanowimy się na czym polega ge-
netycznie modyfikowana soja. Posiada 
ona wszczepiony gen uodparniający ją 
na działanie herbicydów oraz przeciw-
ko owadom, przez co nie stosuje się dla 
ochrony  środków chemicznych, oszczę-
dzając środowisko naturalne i glebę. 
Dodać trzeba, że żadne światowe bada-

wspomniany powyżej „zakaz GMO” 
wszedłby w życie, a sądząc po przebie-
gu dyskusji w Sejmie, jest to możliwe, 
o  czym świadczy m.in. prolongata ter-
minu zakazu na dwa lata, a nie jak pro-
ponowała branża, na 4 lata. 

Efektem tego będzie spadek produk-
cji zwierzęcej, w szczególności drobiu, 
rzędu 30%, a niektórzy znawcy twierdzą, 
że będzie to nawet 50% oraz spadek za-
trudnienia w branży drobiarskiej o ok. 
20-30 tys. pracowników. Spadnie znów 
spożycie mięsa wytwarzanego w kraju 
będącego pod kontrolą weterynarii z 72 
kg na osobę rocznie do ok. 40-60 kg. 

Nie wspomnę o najważniejszym, o la-
winowym wzroście cen i tym że mięso 
kurczaka stałoby się rarytasem, tak jak 
było to w czasach „głębokiej komuny i 
komitetów kolejkowych”. To jeszcze nie 
wszystko, będzie to raj dla cwaniaków i 
hochsztaplerów, bowiem w warunkach 
wolnego handlu możliwy i tak będzie 
(bo narzuci nam to Unia) import do 
naszego kraju mięsa pochodzącego od 
zwierząt żywionych - poza naszym kra-
jem – a więc i tak paszami zawierający-
mi soję GM. 

Kto na tym zyska, a kto straci? Tak 
samo jak w przypadku ptasiej grypy 
(choroby ekonomicznej), Polska z po-
zycji lidera w produkcji mięsa drobio-
wego i eksportera w UE stałaby się jego 
importerem. Cytując za wiceprezesem 
Zarządu KRD IZ Antonim Rączką: 
„Najlepsze byłoby, zarówno dla pro-
ducentów, jak i gospodarki w naszym 
kraju, uchylenie wspomnianego prze-
pisu o zakazie w istniejącej ustawie 
o paszach”. Ułomność  proponowanego  
zakazu - gdyby wszedł on w życie – po-
legałaby także na tym, że odnosiłby się 
tylko do producentów polskich oraz 
podmiotów działających na obszarze 
naszego kraju. Bowiem w żadnym in-
nym kraju takiego zakazu nie ma (co 
innego jest zakaz uprawy roślin gene-
tycznie zmodyfikowanych, a co innego 
import śruty sojowej GM, jako pod-
stawowego komponentu do produkcji 
pasz). I te czynniki przy rozpatrywaniu 
problemu zakazu należałoby rozróżnić. 
Otwarłoby to, przy obowiązującym za-
kazie, import artykułów żywnościowych 
wyprodukowanych w oparciu o  pasze 
przy udziale roślin GM. 

       
Rafał Przybyła

„Śląskie Aktualności Rolnicze”
ŚODR Częstochowa

 
magazyn ludzi przedsiębiorczych  ||  9

nia, w tym również Instytutu Zootech-
niki PIB w Krakowie, robione wspólnie 
z Państwowym Instytutem Weterynarii 
PIB w Puławach, przeprowadzone na 
zlecenie resortu rolnictwa, nie potwier-
dziły, że zastosowanie w żywieniu zwie-
rząt pasz GM ma negatywny wpływ na 
zdrowie zwierząt i przez to na człowieka. 

Nie stwierdzono w badaniach, na po-
szczególnych gatunkach zwierząt, a w 
szczególności drobiu, w krwi, mięsie, 
mleku i jajkach obecności zmodyfiko-
wanego kwasu DNA przenoszącego in-
formację genetyczną. Nie stwierdzono 
ich negatywnego wpływu na wydajność 
zwierząt. Wracając do toczącego się 

sporu o zakazie stosowania w żywieniu 
zwierząt pasz GM i tym samym wstrzy-
mania importu śruty sojowej GM, na-
leży stanowczo podkreślić, że zarów-
no Polska, jak i cała Unia Europejska, 
nie są w stanie wyprodukować na tyle 
białka paszowego u siebie, aby pokryć 
własne zapotrzebowanie w produkcji 
zwierzęcej. Unia Europejska importuje 
ok. 33 mln ton śruty sojowej GM, w tym 
Polska ponad 2 mln ton. Prognozy kra-
jowe wskazują, że nawet przy znaczą-
cym podwyższeniu produkcji roślin 
strączkowych oraz uwolnieniu przez 
Unię Europejską zakazu stosowania w 
żywieniu zwierząt mączek mięsno-kost-
nych, potrzeby białka paszowego, przy 
rosnącej produkcji zwierzęcej, zostaną 
pokryte jedynie w 50%. 

Resztę białka paszowego – jeśli nie 
chcemy doprowadzić do załamania 
produkcji zwierzęcej – stanowić musi 
importowana śruta sojowa GM, jako 
najlepszy komponent paszowy. A jak 
będzie, to przekonamy się i odczujemy 
na własnej kieszeni. Dane wskazują, że 
w całej Unii Europejskiej produkcja soi 
wynosi ok. 3 mln ton. Jeśli do tego do-
damy Ukrainę, to wówczas wielkość ta 
wyniesie ok. 6 mln ton. 

W stosunku do produkcji zwierzęcej 
jest to „przysłowiowa kropla w mo-
rzu potrzeb”. Gdyby tak się złożyło, że 
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19 marca 2017 r. w Sali Ziemi na terenie Między-
narodowych Targów Poznańskich w Poznaniu 
– na oczach dwutysięcznej widowni – odbyło 
się uroczyste ogłoszenie wyników XVI  edycji 
konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2016, któ-

rego organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Po-
znaniu. Najlepsi wielkopolscy rolnicy 

Celem konkursu Wielkopolski Rolnik Roku jest promocja wiel-
kopolskiego rolnictwa i uhonorowanie najbardziej przedsiębior-
czych producentów rolnych, których gospodarstwa wyróżniają 
się nowoczesnością, dobrą organizacją pracy, dbałością o śro-
dowisko naturalne i wysoką estetyką oraz wytwarzają produkty 
konkurencyjne dla tych pochodzących z importu.

Kapituła Konkursu najpierw wytypowała 20 najlepszych 
rolników jako nominowanych w  konkursie, spośród których 
wyłoniono 10 laureatów, którzy zostali uhonorowani tytułem 
Wielkopolskiego Rolnika Roku 2016 i otrzymali – z rąk wice-
marszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Gra-
bowskiego  oraz przewodniczącego Kapituły prof. Grzegorza 
Skrzypczaka – statuetki Siewcy i nagrody pieniężne w wys. 
10 tys. zł. Nagradzaniu towarzyszyły długotrwałe oklaski, a po 
jego zakończeniu – gratulacyjne wystąpienia honorowych go-
ści, m.in. prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Wal-
kowskiego.

W ciągu 16 lat do konkursu Wielkopolski Rolnik Roku zgło-
szonych zostało ponad 1100 gospodarstw rolnych, w gronie 
nominowanych znalazło się 339 rolników, a laureatami zostało 
156 osób.

WIELKOPOLSCY SIEWCY
Tytułem Wielkopolski Rolnik Roku 2016 uhonorowani zostali:

Henryk Piotrowski – wraz  z żoną Renatą – prowadzi w Woj-
nowicach (pow. nowotomyski) 120-hekatarowe gospodarstwo 
rolne, ukierunkowane na produkcję roślinną-warzywnictwo 
(marchew, cebula, por, burak czerwony, pasternak). Gospo-
darstwo wyposażone jest w przechowalnię warzyw oraz chłod-
nię i nowoczesny park maszynowy.

Leszek Płócienniczak – wraz z żoną Ireną – prowadzi w miej-
scowości Złotniki Małe Kolonia (pow. kaliski) 45-hektarowe go-
spodarstwo rolne, w którym głównym kierunkiem produkcji jest 
bydło mleczne oraz hodowla jałowic i w którym produkcja roślin-
na podporządkowana jest hodowli zwierząt. W oborze utrzymuje 
się 30 krów dojnych o śr. rocznej wydajności ponad 11 tys. l mleka, 
średni stan jałówek wynosi 60 sztuk. Gospodarstwo było wielo-
krotnie wyróżniane za uzyskiwane wyniki hodowlane.

Rafał Jurgowiak jest prezesem spółki Jeziorowo-Stawowe Go-
spodarstwo Rybackie w Lutomiu (pow. międzychodzki). Gospo-
darstwo liczy ogółem 1500 ha wód, w tym stawy własne sięgają 50 
ha, reszta to jeziora z wydajnością 20 kg ryb z 1 ha. Oprócz hodow-
li ryb towarowych (karp, amur, tołpyga, sandacz, sum, szczupak, 
lin)  produkuje się we własnej wylęgarni materiał zarybieniowy.

Jacek Dobrowolski – wraz z żoną Renatą – prowadzi w miej-
scowości Krzywa Góra (pow. wrzesiński) 60-hekatarowe 
gospodarstwo rolne, specjalizujące się w produkcji trzody 
chlewnej oraz produkcji roślinnej. Średni stan macior wynosi 
60 sztuk i 24 prosięta odchowane rocznie od maciory. Roczna 
sprzedaż tuczników wynosi 1220 sztuk. Gospodarstwo dodat-
kowo prowadzi usługi dla rolnictwa. 

Statuetką Siewcy nagradzany jest Rafał Jurgowiak z żoną Agnieszką

16 lat temu, kiedy zaczynaliśmy nasz konkurs, zupełnie inaczej wyglądało wiel-
kopolskie rolnictwo – powiedział wicemarszałek Krzysztof Grabowski. – Nikt 
z nas wtedy nie myślał, że zajdą takie zmiany, że nasza wieś będzie się tak roz-
wijała, a wielkopolscy rolnicy będą aż tak gospodarni i przedsiębiorczy, także 
przy wykorzystywaniu unijnych funduszy. Dziękuję Wam wielkopolscy rolnicy 
za Waszą ciężką i ofiarną pracę. Zasługuje ona nie tylko na dobre słowa, ale 
również na to, aby ją należycie docenić, co Samorząd Województwa Wielko-
polskiego czyni od 16 lat. 

Serdeczne powinszowania i życzenia dalszych sukcesów pod adresem 
laureatów konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2016 skierował Zbigniew 
Ajchler,  poseł na Sejm i zarazem Prezydent Loży Laureatów Nagrody 
Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego
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WIELKOPOLSCY SIEWCY
Tytułem Wielkopolski Rolnik Roku 2016 uhonorowani zostali:

Tomasz Pietryka – wraz z żoną Patrycją – prowadzi w Józe-
fowie (pow. nowotomyski) 40-hektarowe gospodarstwo rol-
ne, ukierunkowane na produkcję brojlerów oraz produkcję 
zbóż. Nowoczesna ferma pozwala na wyprodukowanie rocz-
nie 1,4 mln brojlerów kurzych. Ziarno zbóż, po dodaniu kon-
centratów, w całości przeznaczane jest na produkcję własnej 
mieszanki paszowej, a umowa z ubojnią drobiu zabezpiecza 
zbyt.

Igor Szamiłow prowadzi: w Rakowie (pow. gnieźnieński) 
102-hektarowe gospodarstwo rolne o fermę norek w  gminie 
Czerniejewo (pow. gnieźnieński) oraz fermę drobiu w Orlinie 
Dużej (pow. pleszewski). Roczna produkcja drobiarska to 
ponad 1,6 mln brojlerów kurzych. Ferma norek liczy 45 tys. 
matek i produkuje rocznie 180 tys. młodych zwierząt. Fermy 
drobiu oraz futerkowych są systematycznie modernizowane.  

Anna Szczepankiewicz – wraz z mężem Tomaszem - prowa-
dzi w Myśliborzu (pow. koniński) 98-hektarowe gospodarstwo 
rolne, specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego.   Średni 
stan stada podstawowego, to 95  krów dojnych o śr. rocznej 
wydajności 9 tys. l mleka. Roczna sprzedaż mleka wynosi 
855 tys. litrów w klasie extra. Struktura zasiewów,  z przewagą 
kukurydzy, lucerny i zbóż, podporządkowana jest produkcji 
hodowlanej.

Andrzej Wiśniewski – wraz z żoną Małgorzatą prowadzi 
w  Goraju (pow. czarnkowsko-trzcianecki) 28-hektarowe go-
spodarstwo sadownicze, w którym na 16 ha znajduje się bo-
rówka amerykańska i na 1 ha czereśnia, reszta areału zajmu-
ją zboża i łąki. Borówka amerykańska daje plon 10 ton z ha, 
a czereśnia 5 ton. W technologii produkcji stosuje się zamknię-
ty obieg wody oraz połączenie nawożenia z nawadnianiem.

Jerzy Jaskuła – wraz z żoną Kareną – prowadzi w Kaliszu 
43-hektarowe gospodarstwo rolno-ogrodnicze, specjalizujące 
się w produkcji warzywniczej (głównie pomidory w  uprawie 
szklarniowej na 1,6 ha, a także: kapusta biała, kapusta pekiń-
ska oraz ziemniaki jadalne. Dodatkowo w ramach firmy JA-
SKUŁA prowadzi skup  warzyw od innych rolników.

Kamila Lisińska – wraz z mężem Zbigniewem – prowadzi 
w Biezdrowie  (pow. szamotulski) specjalistyczne gospodar-
stwo pszczelarskie „Noteckie Miody”, posiadające 300 rodzin 
pszczelich rozmieszczanych w różnych miejscach Puszczy 
Noteckiej oraz w pobliżu upraw miododajnych. Budynek pa-
sieczny wyposażony jest w: dozowniki, odstojniki, stoły do od-
sklepiania, sita, topiarki do wosku i inne urządzenia pszcze-
larskie. Roczna produkcja to ok. 15 ton różnych miodów. 

Statuetką Siewcy nobilitowany jest Igor Szamiłow

Zdobywcom tytułu Wielkopolski Rolnik Roku 2016 gratulował poseł  
do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb
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Współpraca się opłaca

Konieczne będą umowy
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G
rupy producenckie to przede 
wszystkim antidotum na 
naszą strukturę agrarną. 
Mali dostawcy produktów 
rolnych, działający w poje-

dynkę, nie mają praktycznie żadnych 
szans w realiach dzisiejszej gospodarki. 
Niewyobrażalnie wielka flota transpor-
tu samochodowego, morskiego i po-
wietrznego w szybki i niedrogi sposób 
jest w stanie przewozić w każde miejsce 
na świecie, każdą ilość towaru, w  tym 
oczywiście i produktów rolnych czy 
ich przetworów. Musimy mieć także na 
uwadze fakt, iż w biznes żywnościowy 
zaangażowany jest kapitał światowy, 
który w  sposób bezwzględny korzysta 
z wszelkich słabości sektora surowców 
rolniczych, a poprzez przetwórstwo 
i  sprzedaż detaliczną, w światowych 
sieciach sklepowych osiąga znaczące 

A
gencja Rynku Rolnego bę-
dzie mogła nakładać na firmy 
handlowe i przetwórcze kary 
w  wysokości 10% wartości za-
kupionych produktów rolnych 

za nabycie tychże produktów bez pi-
semnej umowy z rolnikiem bądź nabyte 
wskutek wadliwej umowy. Produkta-
mi wyszczególnionymi w przepisie są: 
zboża, cukier, susz paszowy, nasiona, 
chmiel, tytoń, owoce i warzywa, pro-
dukty z przetworzonych owoców i wa-
rzyw, mleko i przetwory mleczne, 

wołowina i cielęcina, wieprzowina, 
baranina i kozina, jaja, mięso drobiowe, 
produkty pszczele, wino, alkohol etylo-
wy pochodzenia rolniczego. Organem 
uprawnionym do kontroli i nakładania 
kar pieniężnych będzie dyrektor od-
działu terenowego Agencji Rynku Rol-
nego właściwy wg miejsca siedziby lub 
zamieszkania nabywcy.

Wszystkie elementy umów mają być 
swobodnie negocjowane pomiędzy 

AgroPlatforma ODR

zyski. W takiej rzeczywistości relatywnie 
dobrze radzi sobie rolnictwo tzw. starej 
Unii, gdzie zdecydowana większość rol-
ników jest zorganizowana w grupy pro-
ducenckie, co pozwala im osiągać zado-
walające ceny za swoje produkty. Z tego 
sprawdzonego sposobu należy skorzy-
stać również w naszym kraju. 

Prowadzona kampania, zachęcają-
ca to tworzenia grup, trafia na główną 
przeszkodę, jaką jest nasza mentalność, 
brak zaufania do współpracy sąsiedz-
kiej, wspólnej rzetelnej odpowiedzial-
ności za utworzoną firmę, odrzucania 
pokusy sprzedaży produktu poza gru-
pę, bo nabywca ten daje rzekomo lepszą 
cenę, a tak naprawdę chce doprowadzić 
do rozłamu i likwidacji grupy. 

Przed nami pojawiają się nowe wy-
zwania rynku światowego – kooperacja 
z Kanadą, USA, Nową Zelandią, wzra-

sta produkcja rolna w Ameryce Połu-
dniowej, Rosji, Chinach, Indiach. Jak 
w tych realiach będziemy funkcjonować 
za 10 i więcej lat? Odpowiedź kryje się 
we współpracy sąsiedzkiej, czyli funk-
cjonowaniu w Grupach Producentów 
Rolnych. Zachęcające dofinansowanie, 
w okresie pierwszych pięciu lat, w wy-
sokości do 500 tys. euro dla grupy, ko-
rzyści ze wspólnych efektywnych inwe-
stycji, bycie znaczącym producentem 
na rynku, dyktującym ceny sprzedawa-
nych produktów, dających satysfakcję 
finansową, zwolnienia z podatku od 
nieruchomości, korzystanie ze szkoleń, 
nowych technologii, innowacji przeko-
nują do przynależności do Grupy Pro-
ducentów Rolnych. 

Eugeniusz Dańczak
„Pomorskie Wieści Rolnicze”

PODR Lubań     

Zbliża się czas składania wniosków w oddziałach  
terenowych Agencji Rynku Rolnego o zarejestrowanie 
nowo utworzonych grup producenckich, a – po zareje-
strowaniu – zgłoszenia się z biznesplanem do Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

stronami. Zgodnie z nowymi przepisa-
mi umowa na dostawę produktów rol-
nych musi być sporządzona w formie 
pisemnej przed dostawą i powinna za-
wierać konieczne elementy:
n Cenę do zapłaty za dostawę. Cena 

określona w umowie jest niezmienna 
lub jest obliczana przez połączenie róż-
nych czynników określonych w umowie, 
które mogą obejmować wskaźniki ryn-
ku odzwierciedlające zmiany warunków 
na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość 
lub skład dostarczonych produktów 
rolnych.
n Ilość i jakość produktów. Umowa 

powinna określać ilość i parametry ja-
kościowe dostarczanych produktów rol-
nych wraz z terminem realizacji dostaw.
n Okres obowiązywania umowy. 

Umowa może być sporządzana na czas 
ograniczony lub nieograniczony. Powin-
na zawierać klauzule dotyczące rozwią-
zania umowy. Obecnie nie jest uregulo-
wany minimalny okres obowiązywania 

umowy. Strony umowy w dwustronnych 
negocjacjach określają długość obowią-
zywania umowy.
n Szczegóły dotyczące terminów 

i procedur płatności.
n Ustalenia odnoszące się do odbioru 

lub dostawy produktów rolnych.
n Przepisy mające zastosowanie 

w przypadku zaistnienia siły wyższej.
Umowa nie jest wymagana w przy-

padku, gdy produkty rolne dostarczane 
są przez producenta nabywcy mające-
mu formę spółdzielni, której producent 
jest członkiem, a statut tej spółdzielni 
lub przepisy i decyzje w nim zawarte lub 
z niego wynikające są zgodne z ustawą.

Na obowiązek uiszczenia i wysokość 
kary pieniężnej nie będą miały wpływu 
ani odstąpienie od umowy, ani zmniej-
szenie jej wartości (np. poprzez wysta-
wienie faktury korygującej).

Wprowadzenie obowiązku zawiera-
nia umów na nabywanie produktów 
rolnych to długo oczekiwana przez rol-
ników regulacja. (Ustawa z 15 grudnia 
2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwe-
mu wykorzystaniu przewagi kontrak-
towej w obrocie produktami rolnymi 
i  spożywczymi – Dz.U. z 2017 r. poz. 67). 
Wzór umowy dostępny jest u doradców 
ŚODR Modliszewice oraz na naszej 
stronie www.sodr.pl

Marian Szałda
„Aktualności Rolnicze”

ŚODR Modliszewice

Od 11 lutego 2017 r. obowiązują pisemne umowy na dostawę produktów  
rolnych. Umowy mają wzmocnić współpracę w łańcuchu dostaw żywności 
oraz pozycję producenta.



Z
godnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 15 
listopada 1984 r. o podatku rol-
nym (Dz. U. 2016 poz. 617 ze zm.) 
ulga inwestycyjna przysługuje 
podatnikom podatku rolnego 

z tytułu wydatków poniesionych na:
n budowę lub modernizację budynków 

inwentarskich służących do chowu, ho-
dowli i utrzymywania zwierząt gospodar-
skich oraz obiektów służących ochronie 
środowiska
n zakup i zainstalowanie: deszczowni, 

urządzeń melioracyjnych i urządzeń za-
opatrzenia gospodarstwa w wodę, urzą-
dzeń do wykorzystywania na cele produk-
cyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, 
biogazu, słońca, spadku wód).

Ulga inwestycyjna z tytułu wydatków 
wymienionych powyżej nie przysługuje, je-
żeli wydatki te zostały sfinansowane w ca-
łości lub w części ze środków publicznych 
(np. współfinansowane ze środków UE). 

Aby uruchomić procedurę przyznania 
ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, 

Kiedy rolnik może skorzystać z ulgi?

Wieś nieprzyjazna rolnikom?

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym przysługuje rolnikom prowadzącym gospodarstwo rolne,  
którzy ponieśli wydatki z tytułu budowy lub modernizacji budynków inwentarskich znajdujących się  

na terenie gospodarstwa rolnego.
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podatnik zobowiązany jest złożyć wnio-
sek do wójta (burmistrza/prezydenta 
miasta). Zainteresowany może złożyć 
wspomniany wniosek najwcześniej po za-
kończeniu inwestycji i będzie ona miała 
zastosowanie od pierwszego dnia miesią-
ca następującego po miesiącu, w którym 
złożono wniosek. 

Aby udokumentować poniesione wy-
datki inwestycyjne do wniosku o przy-
znanie ulgi, należy dołączyć zestawienie 
poniesionych kosztów wraz z rachunkami 
lub ich kopiami potwierdzonymi za zgod-
ność z oryginałami (art. 13 d ustawy o po-
datku rolnym).

Jaką kwotę można odliczyć od podatku 
należnego? Od należnego podatku rol-
nego od gruntów położonych na terenie 
gminy, w której została dokonana inwesty-
cja, odliczeniu podlega 25% udokumento-
wanych nakładów inwestycyjnych. Okres 
odliczania ulgi z tytułu tej samej inwesty-
cji nie może być dłuższy niż 15 lat (art. 13 
ust.2 i 3 ustawy o podatku rolnym).

W przypadku sprzedaży obiektów 
i urządzeń, od których przyznana została 
ulga, lub przeznaczenie ich na inne cele 
niż określone w ustawie, podatnik traci 
prawo do odliczenia od podatku rolnego 
niewykorzystanej kwoty ulgi (art. 13 ust. 
4 ustawy o podatku rolnym). Kwota ulgi 
inwestycyjnej niewykorzystanej przez 
podatnika przechodzi na jego następ-
ców tylko w przypadku zbycia gospo-
darstwa rolnego stosownie do przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym rolników lub 
w drodze dziedziczenia (art. 13 d ust. 5). 

Wacław Stefan 
„Kurier Rolniczy”

PZDR Krapkowice

U l g a  i n w e s t y c y j n a  w  p o d at k U  r o l n y m 

N
a drodze ku upragnionej de-
cyzji stają protesty mieszkań-
ców w sposób nieuzasadniony 
nadużywających populistycz-
nych haseł o zatruwaniu śro-

dowiska przez inwestujących rolników, 
niekończące się konsultacje w  tzw. po-
stępowaniu administracyjnym z udzia-
łem społeczeństwa, odwołania do Sa-
morządowego Kolegium Odwoławczego 
i sądów administracyjnych każdej ze 
stron postępowania, a efektem final-
nym, najczęściej jest wstrzymanie inwe-
stycji. Opis ten nie jest bynajmniej two-
rem mojej wyobraźni, takie przypadki 
w  naszej rzeczywistości nie są odosob-
nione i nie dotyczą, jak wielu twierdzi 
tylko gmin podmiejskich. Niestety, sytu-
acje takie, zwłaszcza te dotyczące więk-

szych instalacji stają się prawie normą. 
Problem inwestowania przez rolników 
na wsi jest autentyczny i wymaga pilne-
go rozwiązania. Jak pogodzić interesy 
mieszkańców i inwestujących rolników? 
Ci drudzy inwestują przecież nie dla 
własnego widzi mi się; tylko po to, aby 
utrzymać swoje rodziny i sprostać coraz 
to trudniejszym wymogom konkuren-
cyjności na wspólnym rynku. 

W Przysieku zorganizowaliśmy cie-
kawą, ogólnopolską konferencję, którą 
można uznać za wstęp do poważnej de-
baty publicznej na temat usprawnienia 
procesu inwestycyjnego przez rolników 
na obszarach wiejskich. Zaprosiliśmy 
wszystkie zainteresowane strony, w tym 
również przedstawicieli mieszkańców, 
przeciwnych inwestycjom o charakte-

rze rolniczym. Bardzo pouczająca była 
prelekcja profesora W. Ziętary z Instytu-
tu Ekonomiki Rolnictwa. Wynika z niej 
jednoznacznie, że aby skutecznie kon-
kurować na rynku europejskim - trzeba 
dysponować odpowiednio dużym poten-
cjałem produkcyjnym. Żeby temu spro-
stać, należy nieustannie modernizować 
gospodarstwa, dostosowując swoje pro-
dukty do potrzeb odbiorców. Taka jest 
kolej rzeczy i należy się z tym pogodzić. 
Ale należy też brać pod uwagę i uświa-
domić inwestorom, jak ważny jest „sta-
tus przyrodniczy” terenów, na których 
przyjdzie im budować obiekty inwentar-
skie. Wypowiedziały się wszystkie stro-
ny, tj. samorządowcy, sami rolnicy oraz 
mieszkańcy, zwracając uwagę na szereg 
utrudnień, w tym szczególnie na brak 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Większość gmin w Pol-
sce, niestety, korzysta z decyzji o tzw. wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania, 
co z punktu planowania przestrzennego 
jest złym rozwiązaniem, czego efektem 
jest: chaos urbanistyczny, nieefektyw-
ne gospodarowanie gruntami rolnymi, 
uznaniowość w podejmowaniu decyzji. 
Podsumowaniem konferencji było wy-
pracowanie szczegółowych wniosków, 
które przekazane zostały odpowiednim 
resortom odpowiedzialnym za planowa-
nie przestrzenne.

Paweł Wienconek
„Wieś Kujawsko-Pomorska”

K-PODR Minikowo i K-PIR Przysiek 

Po jednej stronie konfliktu rolnik z dziada pradziada, poten-
cjalny inwestor chcący powiększyć swoją produkcję poprzez 
wybudowanie nowych obiektów inwentarskich, po drugiej 
– mieszkańcy wsi nie znający specyfiki produkcji rolnej, czę-
sto napływowi i dobrze zorganizowani, zdecydowanie prze-
ciwni jakimkolwiek inwestycjom, po środku wójt-burmistrz 

odpowiedzialny za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
dającej zielone światło do uzyskania pozwolenia na budowę.



C
harakterystyczną cechą tego 
typu gospodarstw jest wy-
korzystywanie możliwości 
gospodarstwa rolnego do 
prowadzenia działań o cha-

rakterze terapeutycznym, opiekuńczym 
i integracyjnym w celu włączenia spo-
łecznego osób przebywających w da-
nym gospodarstwie opiekuńczym. W ta-
kim aspekcie gospodarstwo opiekuńcze 
można traktować jako formę wsparcia w 
sferze opieki oraz integracji społecznej, 
realizowanej w ramach gospodarstwa 
prowadzącego działalność rolniczą. 

Skorzystają seniorzy, 
niepełnosprawni, opiekunowie…

Usługi świadczone przez gospodar-
stwa opiekuńcze adresowane są do 
różnych grup wymagających wsparcia. 
Odnosząc się do doświadczeń krajów 
zachodnich, można zauważyć, że z tego 
rodzaju działalności korzystają m.in.: 
seniorzy, osoby niepełnosprawne, uza-
leżnione, chorujące psychicznie, bezro-
botne czy dzieci wymagające specjal-
nych potrzeb edukacyjnych. 

Organizacja gospodarstw opiekuń-
czych jest innowacyjną odpowiedzią 
na trendy demografi czne obserwowane 
w naszym kraju. Wydłużanie się życia 
mieszkańców Polski i związane z tym 
starzenie się społeczeństwa, to po-
wszechnienie znane fakty. Należy przy 
tym zwrócić uwagę, że z punktu widze-
nia obecnych i przyszłych seniorów waż-
na jest nie tylko sama długość życia, ale 
także jego jakość. Istotne jest, by osoby 
starsze jak najdłużej mogły pozostawać 
sprawne i aktywne społecznie. Starze-
nie się społeczeństwa powoduje zatem 
wzrost zapotrzebowania na nowocze-
sne usługi rehabilitacyjne, terapeutycz-
ne, integracyjne i opiekuńcze. 

Liczne badania naukowe wskazują, że 
obszary wiejskie i rolnictwo stwarzają 
ogromne możliwości w zakresie rozwo-
ju tego typu usług. Kontakt z naturą, 

przebywanie w gospodarstwie rolnym 
i  uczestnictwo w jego codziennym ży-
ciu mają dobroczynny wpływ na ludzkie 
zdrowie i kondycję. Jest to istotny ar-
gument przemawiający za zasadnością 
działań na rzecz powiązania ze sobą 
działalności rolniczej z usługami opie-
kuńczymi.

Powstawanie gospodarstw opiekuń-
czych będzie sprzyjać podnoszeniu 
jakości życia na obszarach wiejskich. 
Przyczynią się one do rozwiązania pro-
blemu nierówności w dostępie do usług 
społecznych, które szczególnie dotykają 
mieszkańców mniejszych miejscowości. 
Będzie to miało znaczenie nie tylko dla 
osób wymagających bezpośredniego 
wsparcia, ale także dla opiekunów osób 
niesamodzielnych, którzy nierzadko 
muszą rezygnować z tego powodu z ka-
riery zawodowej. 

… i rolnicy
Warto wreszcie zwrócić uwagę, że 

wzbogacanie oferty gospodarstw o ko-
lejne funkcje jest szansą dla wielu pol-
skich rolników. Usługi opiekuńcze mogą 
pozwalać na zwiększenie dochodów go-
spodarstw rolnych. Urzeczywistnienie 
w praktyce idei rolnictwa społecznego 
będzie sprzyjać ponadto zwiększaniu 
roli, jaką odgrywają rolnicy w swoich 
społecznościach lokalnych oraz kształ-
towaniu pozytywnego wizerunku całego 
sektora rolniczego w Polsce.

Odnosząc się do defi nicji gospodar-
stwa opiekuńczego, zakładającej, że jest 
ono formą wsparcia w obszarze opieki 
oraz integracji społecznej dokonywa-
ną w ramach gospodarstwa, które pro-
wadzi działalność rolniczą, zrozumiałe 
jest, że prowadzić je będą rolnicy lub 
osoby będące domownikami w gospo-
darstwach rolnych. 

Dwie formy prawne
Aktualne warunki prawne ograniczają 

możliwości łączenia świadczenia usług 

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

„Organizacje pozarządowe na obszarach 
wiejskich”, opracowanie – Urszula 
Bart oszewicz, wydawca – DODR Wrocław

Przewodnik dla ludzi 
aktywnych, chcących 

podejmować wspólne 
działania przyczyniające 
się do aktywizacji zawo-
dowej, społecznej i inte-
gracyjnej mieszkańców 
wsi. Publikacja zawiera 
dużo praktycznych rad 

i praktycznych przykładów działalności 
organizacji już istniejących.

„Żywopłoty ”, autorka – Izabella Dudzińska-
Krawczyk, wydawca – ZODR Barzkowice

Swoiste żywopłotowe 
ABC, zawierające 

informacje na temat ro-
dzajów i form żywopło-
tów, sadzenia, doboru 
gatunków, zapotrzebo-
wania na materiał roślin-
ny, a także szczegółowe 
charakterystyki poszcze-

gólnych gatunków i ich odmian.

„Zdrowy styl życia – porady i przepisy 
kulinarne”, autorka – Joanna Czarkowska 
wydawca – PODR Szepietowo

Bardzo interesujący 
poradnik dla tych 

wszystkich, którzy 
przywiązują dużą wagę 
do zachowań prozdro-
wotnych w swoim życiu, 
czyli do właściwego 
sposobu odżywiania 
i codziennej aktywności 

fi zycznej. W publikacji przedstawio-
ne zostały zasady zdrowego żywienia 
i przepisy na potrawy zalecane przez 
dietetyków. 

Okładki miesiąca

Za najbardziej strony 
tytułowe spośród 

czasopism ODR wyda-
nych w marcu 2017 r. 
uznaliśmy okładki mie-
sięczników: „Lubuskie 
Aktualności Rolnicze” 
(wydawca – LODR 
Kalsk) i „Podkarpackie 
Wiadomości Rolnicze” 
(wydawca – PODR Bo-
guchwała).

Bart oszewicz, wydawca – DODR Wrocław

Krawczyk, wydawca – ZODR Barzkowice

wydawca – PODR Szepietowo

Gospodarstwo opiekuńcze jest formą gospodarowania, polegającą 
na połączeniu działalności rolniczej z opieką nad osobami 

wymagającymi wsparcia. 

Gospodarstwa opiekuńcze
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UWAGA  UWAGA  UWAGA  UWAGA    
Wszystkie przedruki z prasy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, publikowane 

w AGRO w dziale AgroPlatforma ODR, są także zamieszczane 
na www.agroredakcja.pl/AgroPlatforma ODR.
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AgroKlasa ODR 2017

Wystartowała  
AgroKlasa ODR 2017

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

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

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

Tabela po III rundzie
n  „Wiadomości Rolnicze” 

PODR Szepietowo – 14 pkt.
n  „Aktualności Rolnicze” 

ŚODR Modliszewice – 11 pkt.
n  „Kurier Rolniczy” OODR Łosiów – 11 pkt.
n  „Lubelskie Aktualności Rolnicze” 

LODR Końskowola – 10 pkt. 
n  „Wieś Kujawsko-Pomorska” 

K-PODR Minikowo – 10 pkt.
n  „Rada” ŁODR Bratoszewice – 9 pkt.
n  „Zachodniopomorski Magazyn 

Rolniczy” ZODR Barzkowice – 9 pkt.
n  „Twój Doradca – Rolniczy Rynek” 

DODR Wrocław – 8 pkt.
n  „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” 

PODR Boguchwała – 7 pkt.
n  „Pomorskie Wieści Rolnicze” 

PODR Lubań – 7 pkt. 
n  „Lubuskie Aktualności Rolnicze” 

LODR Kalsk – 6 pkt.
n  „Wieś Mazowiecka” 

MODR Warszawa – 6 pkt.
n  „Śląskie Aktualności Rolnicze” 

ŚODR Częstochowa – 4 pkt.
n  „Bieżące Informacje” 

W-MODR Olsztyn – 3 pkt. 

opiekuńczych z działalnością rolniczą. 
Gospodarstwa opiekuńcze muszą być 
prowadzone w formie działalności go-
spodarczej lub w ramach działalności 
organizacji pozarządowej. Dla osób za-
interesowanych prowadzeniem tego 
typu gospodarstw, obowiązek założenia 
lub nawiązania współpracy z firmą lub 
podmiotem ekonomii społecznej może 
wydawać się zbyteczną komplikacją. 
W  rezultacie rozwiązania te są trak-
towane jako szanse, a nie dodatkowe 
obostrzenia dla gospodarstw opiekuń-
czych. Wybór jednej z wymienionych 
form prawnych umożliwia rozwiązywa-
nie problemów, z którymi zmagają się 
osoby zakładające i prowadzące tego 
typu usługi. 

Trzy formy organizacyjne 
Prowadząc gospodarstwo opiekuńcze, 

należy dążyć do zapewnienia najwyższej 
jakości usług oraz bezpieczeństwa lu-
dzi objętych opieką. Spełnione zatem 
muszą być wymogi lokalowe, przygoto-
wanie merytoryczne pracowników oraz 
przestrzeganie najwyższych standar-
dów etycznych. Wszystkie te elementy 
sprawiają, że gospodarstwo opiekuńcze 
powinno funkcjonować w oparciu o ist-
niejące formy organizacyjne jednostek 
pomocy społecznej. Zatem wszelkie wy-
mogi, jakie stawiane są tego typu pla-
cówkom, spełniane są w sposób auto-
matyczny. Dla osoby decydującej się na 
założenie gospodarstwa opiekuńczego 
jest to znaczne ułatwienie, ponieważ le-
piej jest korzystać z przyjętych wzorców 
niż budować od podstaw placówkę, któ-

rej działalność na każdym etapie będzie 
napotykać przeszkody prawne. 

Przyjmując jedną z form organizacyj-
nych odpowiadających jednostkom sys-
temu pomocy społecznej, gospodarstwa 
opiekuńcze staną się specyficznym ty-
pem placówek, charakteryzujących się 
faktem prowadzenia terapii w oparciu 
o infrastrukturę gospodarstwa rolnego 
i prowadzoną przez nie działalność rol-
niczą. 

Z prowadzonych usług przez gospo-
darstwa opiekuńcze dla osób starszych 
wyróżnić można trzy formy organiza-
cyjne: Dzienny dom pobytu, Rodzinny 
dom pomocy oraz Placówka całodobo-
wej opieki prowadzona w ramach dzia-
łalności gospodarczej. 

Obecnie największy nacisk kładzie 
się na rozwój opieki dziennej. Przede 
wszystkim jest ona tańsza od opieki ca-
łodobowej i tym samym wzbudza zain-
teresowanie zarówno opiekunów osób 
starszych, jak i samorządowców. Udzie-
lenie wsparcia opiekunom osób star-
szych daje im możliwość podejmowa-
nia pracy zawodowej oraz prowadzenia 
zwyczajnego życia rodzinnego. Wsparcie 
placówek oferujących opiekę dzienną 
jest opłacalne również dla władz lokal-
nych, ponieważ pozwala na znaczne 
oszczędności zarówno w krótkiej, jak 
i długiej perspektywie czasowej.

Danuta Sobich
   „Lubelskie Aktualności Rolnicze”

   LODR Końskowola

Niniejszy artykuł jest zaproszeniem do współpracy wszystkich osób i pod-
miotów zainteresowanych zakładaniem gospodarstw opiekuńczych oraz 
tworzeniem sieci lokalnych podmiotów świadczących usługi społeczne na 
obszarach wiejskich. LODR w Końskowoli aktywnie działa na rzecz rozwoju 
i propagowania na obszarach wiejskich rozwoju rolnictwa społecznego po-
przez doradztwo oraz szkolenia, do udziału w których serdecznie zaprasza.
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– To jedyne takie miejsce na Podlasiu 
– mówi WALDEMAR ŻUKOWSKI, właściciel Parku Linowego „Galadusys”, 
rolnik i hodowca bydła mięsnego. Rolnik szukał dodatkowych źródeł dochodu 
i pomysł na park linowy okazał się strzałem w dziesiątkę.

Park linowy 
– pomysł na biznes

W
aldemar Żukowski prowa-
dzi 14-hektarowe gospodar-
stwo rolne. Szukając do-
datkowych źródeł dochodu, 
postanowił przebudować 

nieużytkowany spichlerz na kwaterę 
agroturystyczną. Burbiszki, miejscowość 
w której mieszka, położona jest w bardzo 
malowniczym miejscu. Świadczeniem 
usług agroturystycznych w okolicy zaj-
muje się więcej osób, trzeba było więc 
jakoś klientów zachęcić.  Wówczas naro-
dził się pomysł budowy parku linowego, 
zaczerpnięty, jak przyznaje właściciel, 
z  litewskiego Linowego Parku Rozrywki 
w Druskiennikach. Ukształtowanie te-
renu bardzo utrudniające uprawę ziemi, 
perfekcyjnie nadawało się bowiem na 
wiszące kładki, zjazdy tyrolskie czy belki 
powieszone na linkach. 

Waldemar Żukowski na realizację przed-
sięwzięcia uzyskał dofi nansowanie ze 
środków Lokalnej Grupy Działania „Sej-
neńszczyzna” w ramach działania „Róż-
nicowanie w kierunku działalności nierol-
niczej” PROW 2007-2013. Z uzyskanych 
środków wynajął specjalistyczną fi rmę 
alpinistyczną i zakupił cały potrzebny do 
budowy parku sprzęt. I tak wśród wytypo-
wanych przez specjalistów drzew powsta-
ły trzy trasy: dziecięca, łatwa i trudna. 

W koronach drzew
Po przeszkoleniu z zasad bezpieczeń-

stwa, pod czujnym okiem instruktorów, 
uczestnicy mogą ruszać na trasy zawie-
szone między drzewami na różnych wy-
sokościach. Przeszkody i zjazdy w gó-
rzystym terenie oraz odrobina wysiłku 
fi zycznego i adrenaliny przynoszą wiele 
radości, a piękne widoki jeziora Gaładuś, 
od którego park wziął swoją nazwę, do-
starczają niezapomnianych wrażeń. 

Pobyt w parku to oprócz świetnej 
zabawy również wiele nauki. Obsłu-
ga sprzętu alpinistycznego, odpowie-
dzialność za samego siebie, cierpli-
wość i koncentracja – to tylko niektóre 
umiejętności, jakie uczestnicy zdobędą 
w trakcie pobytu w parku. 

Park to trzy trasy: zielona dla dzieci do 
15 lat o długości 56 metrów z 9 przeszko-
dami, niebieska dla dorosłych i dzieci od 
lat 8 o długości 400 metrów z 16 prze-
szkodami oraz czerwona o długości 454 
metrów z 22 przeszkodami przeznaczona 
dla dorosłych i dzieci od 8 lat. 

Tylko dla gości
Grupom szkolnym park udostępnia: 

trampolinę, altanę, miejsce ogniskowe, 
grill i dużo miejsca do zabawy. Zapewnia 
gofry pieczone na ogniu, napoje i kiełba-

skę do samodzielnego upieczenia przez 
uczestników. 

Dla amatorów sportów wodnych przy-
gotowanych jest również wiele atrakcji. 
Można skorzystać  z kajaków, łódek i ro-
werów wodnych. Dla dzieci jest trampo-
lina i huśtawka. Istnieje także możliwość 
zorganizowania ogniska  i grilla. 

Do dyspozycji gości jest 4-osobowy do-
mek z łazienką i aneksem kuchennym. 
Obiekt jest częścią gospodarstwa rolne-
go, można więc poznać kulisy życia wiej-
skiego, a wieczorem odpocząć w sadzie, 
posłuchać brzęczenia pszczół i poczuć 
zapach świeżo skoszonej trawy.

Odbiorcami usług są zarówno dzieci, 
młodzież, jak i dorośli z całej Europy. 
Najmłodszy dotychczasowy uczestnik 
miał 2 lata, najstarszy 72. Górzysty te-
ren i przepiękne widoki nadgraniczne 
jezioro Gaładuś sprawiają, że przez swo-
ją unikatowość park przyciąga rzeszę 
turystów. Rocznie z jego atrakcji korzy-
sta ok. 1000 osób.

Postaw na wielofunkcyjność
Z ekonomicznego punktu widzenia 

istotnym czynnikiem warunkującym roz-
wój ekonomiczny i społeczny wsi jest jej 
wielofunkcyjność. Dywersyfi kacja ozna-
cza wejście na nowe rynki z nowymi pro-
duktami i usługami, przez co obarczona 
jest dużym stopniem niepewności i ryzy-
ka. Jednak zatrudnienie ludności wiej-
skiej w działach innych niż rolnictwo jest 
korzystne, ponieważ stwarza możliwości 
wyboru pracy, powoduje jej różnorod-
ność i przyczynia się nie tylko do zwięk-
szenia dochodów ludności, ale także do 
wzrostu atrakcyjności wsi jako miejsca 
życia i pracy.

Joanna Tarlecka
 „Wiadomości Rolnicze”

PODR Szepietowo



AgroPlatforma ODR

Z
ioła mogą stanowić piękną de-
korację naszych ogrodów. Łą-
czą w  sobie zarówno ciekawy 
wygląd, jak również wspaniały 
zapach i aromat. Warto zatem 

znaleźć miejsce na uprawę choćby kilku 
gatunków, które lubimy i chętnie wyko-
rzystujemy w kuchni.

Planując założenie ogródka ziołowego, 
należy wziąć pod uwagę wiele czynników,  
takich jak: ogólna powierzchnia ogrodu 
i powierzchnia przeznaczona na kącik zie-
larski, ukształtowanie powierzchni, posia-
dane nasiona i sadzonki oraz indywidualne 
preferencje użytkownika. Zioła z powodze-
niem można uprawiać zarówno w warzyw-
niku, w ozdobnej części ogrodu, wśród 
kwitnących kwiatów, jak i w specjalnie wy-
znaczonym do tego celu miejscu, tworząc 
samodzielny ogródek ziołowy. Może on 
przyjmować rozmaite kształty – od typo-
wej grządki, przez koła, labirynty, szachow-
nice, po nieregularne kompozycje.

Stanowisko
Większość ziół to rośliny delikatne, wy-

magające słońca przez znaczną część dnia, 
dlatego należy zadbać, aby miejsce pod 
kącik ziołowy było zaciszne, przewiewne 
i odpowiednio nasłonecznione. Niedosta-
teczna ilość światła powoduje wytwarza-
nie mniejszych liści, które stają się żółte 
i tracą aromat. Tworząc ogródek  należy 
mieć na uwadze pochodzenie poszczegól-
nych gatunków ziół oraz ich odmienne wy-
magania klimatyczne i glebowe. Zioła po-
chodzące z rejonów o cieplejszym klimacie 
są bardzo wrażliwe na chłody, preferują 
miejsca dobrze nasłonecznione i osłonięte 
od wiatru (np. lawenda, tymianek), z kolei 
te wywodzące się z klimatu umiarkowane-
go – mogą być uprawiane w miejscach lek-
ko zacienionych (mięta, lubczyk).

Nasiona i sadzonki
Zioła możemy uprawiać z nasion wy-

siewanych bezpośrednio do gruntu (lub-
czyk) lub z rozsady - samodzielnie przy-
gotowanej lub kupionej (majeranek). 
Popularne jest kupowanie ziół w donicz-
kach, które są już rozrośnięte i gotowe 
do użytku. W nasiona lub sadzonki naj-

Przydomowy ogród ziołowy
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Z ioła są łatwe w uprawie i nie wymagają specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych. 
Wystarczy zadbać o podlewanie i usuwanie chwastów.

lepiej zaopatrzyć się w sklepach ogrodni-
czych i zielarskich.

Dobre miejsce
Rozmieszczenie poszczególnych ga-

tunków ziół zależy przede wszystkim 
od ich cech morfologicznych, takich jak: 
rozłożystość czy wysokość. Najlepiej sa-
dzić obok siebie do 5 egzemplarzy jed-
nego gatunku. Rozrastając się, stworzą 
one małe, aromatyczne skupiska. Ga-
tunkom silnie rosnącym, ekspansywnym 
(np. mięta), należy zapewnić odpowied-
nią ilość miejsca, a gdy nadmiernie się 
rozrosną – część usunąć. W pobliżu nie 
powinny rosnąć gatunki delikatne, które 
mogłyby zostać zagłuszone (np. bazylia). 
Przy rabatach okrągłych centralną część 

powinny zajmować rośliny wysokie, 
a w kierunku do brzegu rabaty wysokość 
poszczególnych ziół powinna się zmniej-
szać. W przypadku rabat ograniczonych 
ścianą, płotem bądź żywopłotem – wyso-
kość poszczególnych ziół powinna wzra-
stać w głąb rabaty. Zioła jednoroczne 
warto posadzić razem w jednym miej-
scu. Ponadto zioła należy sadzić tak, aby 
ułatwić dostęp do poszczególnych roślin 
w celu prawidłowej pielęgnacji i zbioru.

Gleba
Zioła to rośliny tolerancyjne w stosun-

ku do gleby. Mogą one rosnąć w każdej 
przeciętnej ziemi ogrodowej, chociaż 
najbardziej odpowiada im podłoże lek-
kie, przepuszczalne, żyzne, z dużą za-
wartością próchnicy. Niektóre preferują 
gleby bogate w wapń (np. rozmaryn). Do 
ich uprawy nie nadają się natomiast pod-
mokłe gleby gliniaste. Przed przystąpie-
niem do siania, glebę pod kącik ziołowy 

należy przekopać, spulchnić, wyrównać 
oraz usunąć wszystkie chwasty.

Pielęgnacja
Zioła to łatwe w uprawie rośliny. Wy-

starczy zadbać o podlewanie i usuwanie 
chwastów. Podlewamy je regularnie, aby 
ziemia nie przeschła, lecz z umiarem, 
gdyż większość gatunków nie lubi nad-
miaru wody. Do podlewania powinno 
używać się miękkiej, odstanej wody. 

Przy nawożeniu należy unikać nawo-
zów mineralnych. Wczesną wiosną wo-
kół ziół można rozłożyć cienką warstwę 
kompostu. Wskazane jest nawożenie 
ziół wieloletnich w czasie ich intensyw-
nego wzrostu. 

Przycinanie krzaczastych ziół (szałwia, 
rozmaryn) pozytywnie wpłynie na ich 
rozkrzewianie i pobudzi wzrost nowych 
liści i pędów. Jesienią warto okryć liśćmi 
lub gałązkami świerkowymi zioła pocho-
dzące z rejonów o cieplejszym klimacie, 
co zabezpieczy je przed przemarznię-
ciem (np. lawenda).

Najpopularniejsze
n Mięta – roślina wieloletnia, niezwy-

kle aromatyczna i orzeźwiająca. Łatwa 
w uprawie, preferuje miejsca wilgotne, 
lekko zacienione. Ze względu na swoje 
właściwości stosowana jest jako środek 
leczniczy, a także jako przyprawa.
n Melisa – roślina wieloletnia, najlepiej 

rosnąca w miejscach słonecznych, lekko 
wilgotnych. Ze względu na wytwarzany 
aromat nazywana jest także cytrynowym 
zielem. To jedno z najpopularniejszych 
ziół uspokajających, stosowane w kuch-
ni i kosmetyce. Jest rośliną miododajną, 
uwielbianą przez pszczoły.
n Bazylia – roślina jednoroczna, potrze-

bująca dużo światła. Wyróżniają ją korzen-
ne, anyżowe i cynamonowe nuty zapacho-
we. Powszechnie używana jest w kuchni 
jako przyprawa do wielu potraw. Stosowa-
na jest również jako roślina lecznicza.

Karolina Kiewlicz
„Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy”

ZODR Barzkowice

WARTO WIEDZIEĆ
n Wokół ogródka ziołowego wart o posadzić 
aksamitki - ich zapach odstraszy szkodniki.

n Ogródka ziołowego nie należy nawozić nawozami 
mineralnymi – zioła takie tracą swoje właściwości 

i nie nadają się do spożycia.
n Kupując sadzonki, należy zwrócić uwagę na to, 

czy na spodniej stronie liści nie występują pomarań-
czowe plamki, które świadczą o chorobie rośliny.
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Nie wypalajmy roślinności na łąkach  
i pastwiskach

„Przemierzając Polskę, w tym woj. lu-
buskie, wczesną wiosną, kiedy odradza 
się świat roślin i rozpoczyna się nowy 
cykl życia, bardzo często możemy zaob-
serwować płomienie ognia i unoszące 
się nad nimi kłęby dymu i czarne obsza-
ry pogorzelisk. Taki widok zdewastowa-
nych biologicznie terenów napawa gro-
zą i dotyczy głównie nieużytkownych 
łąk i pastwisk, ugorów, trzcinowisk, 
obszarów bagiennych i torfowisk, skarp 
i poboczy dróg, nasypów, wałów, brze-
gów, starorzeczy itp. To naganne i wyso-
ce szkodliwe zjawisko stanowi problem, 
który wymaga ciągłego podnoszenia 
przyrodniczej świadomości społeczeń-
stwa. (…) Wypalanie roślinności powo-
duje zagładę organizmów żyjących na 
powierzchni gleby oraz w jej głębszych 
warstwach. Mikroflora glebowa wraz 
z mikrofauną stanowi żywe laborato-
rium, które wytwarza substancje bio-
logicznie czynne (aminokwasy, enzymy, 
witaminy, antybiotyki, toksyny i inne), 
a także uruchamia składniki mineral-
ne, niezbędne do życia roślin.” – Józef 
Głowacki, „Lubuskie Aktualności Rol-
nicze”, LODR Kalsk

Rolnictwo precyzyjne 
„Nasza firma zajmuje się monitorin-

giem pól. Przetwarzamy informacje 
satelitarne na potrzeby indywidual-
nych rolników, co jest bardzo istotne 
np. w przypadku nawożenia precyzyj-
nego – dzięki naszym mapom jest ono 
naprawdę możliwe. Więc  oszczędzamy 
środowisko naturalne, maksymalizuje-
my  nawożenie. Rolnictwo precyzyjne 
jest coraz bardziej popularne, bo jest 
po prostu bardziej opłacalne. Oczywi-
ście, najbardziej zainteresowane są nim 
wielkie gospodarstwa (…) ale widać już 
taki trend w gospodarstwach średnich, 
a nawet małych.” – Urszula Starakie-
wicz-Krawczyk, dyrektor ds. strategii 
i rozwoju SatAgro, „Kurier Rolniczy”, 
OODR Łosiów 

Nawozić taniej czy efektywniej?
„Każdego roku rolnicy wywożą na 

pola tysiące złotych w postaci nawo-
zów. Należy zastanowić się, czy możliwe 
są jakieś oszczędności? Jeśli tak, to czy 
lepiej zaoszczędzić na dawce nawozów, 
czy lepiej poprawić ich efektywność? Na 
początku trzeba przeanalizować sytu-

ację w swoim gospodarstwie i odpowie-
dzieć na dwa pytania: jaki jest poziom 
nawożenia w gospodarstwie, co z tego 
wynika, jakie są rezerwy oszczędności? 
A także – jaki sposób oszczędności nas 
interesuje; czy ma on polegać na wpro-
wadzeniu mniejszej masy nawozów, czy 
ma zwiększyć efektywność tej samej 
masy składników?” – Artur Jankowski, 
„Bieżące Informacje”, W-MODR Olsz-
tyn

Higiena doju
„Prawidłowe przeprowadzenie doju 

pozwala zminimalizować ryzyko wystą-
pienia zapalenia gruczołu mlekowego 
mastitis – jednego z groźniejszych źró-
deł strat w produkcji mleka. Podstawo-
wą zasadą pozyskiwania mleka wyso-
kiej jakości jest przestrzeganie higieny. 
Pozyskiwanie mleka w niehigienicznych 
warunkach niesie ze sobą ryzyko pod-
wyższenia zawartości bakterii do setek 
tysięcy w 1 ml, co obniża wartość kon-
sumpcyjną i technologiczną surowca. 
Obowiązkiem każdego hodowcy jest 
dbanie o prawidłowe przygotowanie 
dojarek, pomieszczeń, dojarzy i krów 
oraz przestrzeganie czasu dojenia tak, 
aby nie zaburzał on dobowego rytmu 
krowy. Dobra praktyka nakazuje za-
kończenie czynności związanych z ob-
sługą stada na około pół godziny przed 
dojem. Szczególnie dotyczy to usuwa-
nia obornika, ścielenia i zadawania pa-
szy, ponieważ mleko stosunkowo łatwo 
wchłania zapachy.” – Mateusz Leśniew-
ski, „RADA”, ŁODR Bratoszewice

Rady plantatora ziemniaków
„W przypadku uprawy ziemniaków 

wczesnych trzeba brać pod uwagę 
wyniki finansowe z kilku lat produk-
cyjnych. Nie wnioskować na podsta-
wie słabych lat, bo rok rokowi nie jest 
równy. Bardzo ważne jest posiadanie 
stałych odbiorców na towar. Sprzedaż 
na rynkach hurtowych co roku jest gor-
sza. Trzeba mieć też zaplecze produk-
cyjne, czyli oferować  towar w dużych 
ilościach, o jednakowej jakości i szybko 
realizować zamówienia. Należy również 
dbać o rośliny, co skutkuje wysokimi 
plonami dobrej jakości. No i ograniczyć 
i usprawnić pracę, inwestując w nowo-
cześniejszy sprzęt.” – Paweł Stychlerz, 
rolnik ze wsi Seroki Wieś  – w rozmowie 
z Łukaszem Błądkiem”, „Wieś Mazo-
wiecka”, MODR Warszawa

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.

Kara za hektar
„Rolnik, który nie ubezpieczy co naj-

mniej 50 proc. powierzchni upraw, ma 
obowiązek wniesienia opłaty za nie-
spełnienie tego obowiązku. Wysokość 
opłaty obowiązującej w każdym roku 
kalendarzowym stanowi równowartość 
(w złotych) 2 euro od 1 ha. Opłata jest 
wnoszona na rzecz gminy właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania albo 
siedziby rolnika. Sankcje te nie mogą 
jednak być stosowane wobec rolników 
w przypadku, gdy rolnik nie zawrze 
umowy ubezpieczenia obowiązkowe-
go z powodu pisemnej odmowy przez 
co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, 
które zawarły umowy w sprawie dopłat 
z ministrem rolnictwa.” – Stanisław 
Leń, „Twój Doradca – Rolniczy Rynek”, 
DODR Wrocław

Poszliśmy w cukiernictwo
„Spożycie chleba ciągle spadało, kon-

kurencja rosła i musieliśmy szukać in-
nej alternatywy. Poszliśmy więc dodat-
kowo w cukiernictwo. Pieczemy ciasta 
tradycyjne: serniki, pierniki, jabłecz-
niki, rolady z różnymi nadzieniami, 
strucle makowe, babki piaskowe, rurki 
ptysiowe, mufinki, kosteczki, kuleczki, 
kokoski, ciasta z pianką, karbowane, 
paluchy ptysiowe. Na wszystkie te cia-
sta, ciasteczka mamy własne trady-
cyjne receptury. Wszystkie wyrabiamy 
ręcznie, pracownicy wygrzebują stare 
przepisy i próbujemy to piec. Kiedyś 
udało mi się pozyskać dofinansowanie 
z Powiatowego Urzędu Pracy na stwo-
rzenie dodatkowego miejsca i w związ-
ku z tym zakupiliśmy wałkownicę do 
ciasta. Dzięki temu wyrabiamy ciasto 
równej grubości.” – Janina Złotnik, pre-
zes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Sufczycach – w rozmowie 
z  Justyną Wójcik-Żak, „Aktualności 
Rolnicze”, ŚODR Modliszewice

Wspólne tworzenie łączy ludzi
„Mam szczęście spotykać ludzi 

otwartych i chętnych do działania. Pod-
rzucanie pomysłów i przymuszanie do 
ich realizacji na nic się nie zda. Żaden 
projekt nie zostanie zrealizowany, jeśli 
nie wypłynie on z inicjatywy ludzi goto-
wych do pracy i wierzących w sukces. 
Społeczność, aby współpracować, musi 
być przekonana do celu i zasadności 
działań, musi wierzyć, że pracuje na 
rzecz poprawy własnej sytuacji. Coś, co 
przychodzi łatwo, bez wysiłku i nakładu 
własnej pracy, nie budzi szacunku. Na-
tomiast wspólne tworzenie łączy ludzi 
i pozwala się identyfikować z owocami 
własnej pracy. Z takimi ludźmi – peł-
nymi pomysłów, woli do ich realizacji 
i wiary w sens działania – chciałabym 
móc zawsze współpracować.” – Graży-
na Zaremba-Szuba, współwłaścicielka 
Dworku Tradycja w Bełcznej – w roz-
mowie z Cecylią Wojnik, „Zachodnio-
pomorski Magazyn Rolniczy”, ZODR 
Barzkowice



DOMOWE RECEPTY
•  smażona ryba będzie smaczniejsza, jeżeli zanurzymy ją w mleku i obtoczymy w mące
•  gotowane warzywa świeże lub mrożone wkładamy do osolonego wrzątku (strączkowe solimy pod 

koniec gotowania)
•  kamień z suszarek na talerze i sztućce możemy usunąć przy pomocy wodnego roztworu octu lub 

sody oczyszczonej
•  jeżeli chrzan przed obraniem wymoczymy w mleku, pozbawimy go piekącego smaku
•  aby podkreślić smak sałatek, warto sięgnąć po olej z: orzechów włoskich, pestek dyni, sezamowy 

lub kokosowy

KLESZCZE !!!

BABCINE PORADY

Należy obrać i pokroić w plasterki 3 cebule i 6 ząbków 
czosnku, przełożyć je do słoika, zalać miodem i wymie-

szać lub ułożyć warstwowo: cebula, czosnek, miód, cebula, 
czosnek, miód. Następnie odstawić w ciepłe miejsce na ok 
6 godzin. Spożywajmy po łyżeczce 3 razy dziennie. Warto 
też pomyśleć o poprawie odporności organizmu. W tym celu 
należy pić m.in.: herbatkę z dzikiej róży osłodzoną miodem, 
herbatkę z cytryną (zawsze dodawaną do letniego napoju), 
ciepłe ziołowe herbaty, np. z malin, porzeczek i poziomek 
z  dodatkiem miodu, który ułatwia wydalanie toksyn z orga-
nizmu. Uzupełnianie płynów w organizmie jest bardzo ważne 
przy przeziębieniu z gorączką. Należy pić od 1 do 3 litrów pły-
nów na dobę oraz jeść przede wszystkim owoce i warzywa. 
Pamiętajmy również o wietrzeniu pomieszczeń, w których 
przebywamy i nawilżaniu powietrza.

AgroPorady Domowe
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Łagodna zima sprawiła, że nastąpił zwiększony wysyp kleszczy. Co 
trzeci kleszcz jest nosicielem bakterii borrelia, wywołującej borelio-
zę – chorobę, na którą wciąż nie ma szczepionki. Z ba-

dań wynika, że – w zależności od warunków terenowych - 
zakażonych boreliozą lub kleszczowym zapaleniem mózgu 
(można się zaszczepić) jest od 8 do 30 proc. kleszczy. Gdy 
zobaczymy takiego intruza na naszym ciele, ostrożnie usu-
wamy go (całego) specjalną pompką (do kupienia w apte-
ce), pęsetą lub palcami, pamiętając przy tym, aby 
go nie wyciskać i nie rozgnieść. Im szybciej to 
zrobimy, tym mamy większe szanse, że nie 
zachorujemy na odkleszczową chorobę 
lub jej przebieg będzie łagodniejszy. Po 
każdym kontakcie z kleszczem, musi-
my bacznie obserwować całe ciało, a 
w szczególności miejsce ukłucia. Pierw-
szym objawem boreliozy jest rumień (występuje u 80 proc. 
zakażonych), który może pojawić się od razu lub dopiero po 
3, a nawet po 40 dniach od ukąszenia. Rumień może powięk-

szać się i znikać oraz może pojawiać się na innych częściach ciała – nie 
ukąszonych. Pamiętajmy, każde zaczerwienienie skóry, bóle stawów, 
gorączka, bóle głowy- powinny skłonić nas do wizyty u lekarza. Szybka 

i prawidłowa diagnoza lekarska często ratuje nam zdrowie, 
a nawet życie. Wiele osób cierpiących na odkleszczowe 

choroby nie widziało u siebie kleszcza. Powodem tego 
są samce kleszczy, które nie potrzebują dużo 

pożywienia. Przed ukąszeniem wpuszcza-
ją środek znieczulający, wypijają odro-

binę krwi i odpadają. Samice do roz-
rodu potrzebują więcej krwi i przez to 
mają dłuższy kontakt z żywicielem. 

Pamiętajmy zatem o dokładnym okry-
ciu naszego ciała przed każdym wyjściem 
do lasu, na działkę czy na łąkę. Używajmy 
preparatów odstraszających owady, a psom 
i kotom nakładajmy obrożę odstraszającą 

kleszcze. Po powrocie do domu dokładnie 
sprawdźmy, czy nie mamy kleszcza.

NIE TYLKO OD KURY

Od wieków uważano, że jajo ma siłę 
przeciwdziałającą złym mocom i że 

zawiera w sobie cztery żywioły: skorupka 
– to ziemia, białko – woda, żółtko - ogień, 
a przestrzeń między skorupką a białkiem 
– powietrze. Obecnie w jajku docenia się 
głównie smak i możliwości jego wielora-
kiego zastosowania. Na co dzień używa-
my jaj: kurzych, rzadziej kaczych (nadają 
się do gotowania i wypieków), indyczych 
(z brązowymi plamkami, stosuje się jak 
kurze), gęsich (zawierają więcej tłuszczu, 
bardzo świeże można smażyć i gotować), 
przepiórczych (małe nakrapiane, można 
je gotować i smażyć), perliczych (brązowo 
nakrapiane, należy je gotować na twardo 
– do sałatek), bażancich (spożywane jak 
przepiórcze i perlicze) oraz strusich (10 
razy większe od kurzych, jedno jajko – go-
towane lub smażone – wystarcza do nakar-
mienia kilku osób).

LEKI POPIJAMY WODĄ

Lekarze i farmaceuci przypominają, że 
leki powinniśmy popijać tylko wodą. 

Jednak pozostaje to jedynie medycznym 
zaleceniem. Farmaceutyki lubimy popijać 
herbatą, gazowanymi napojami, sokami. 
A  co się dzieje, gdy popijamy leki moc-
ną herbatą albo kawą? Garbniki zawarte 
w tych napojach zmieniają właściwości le-
ków. Nie są one wtedy wchłaniane z prze-
wodu pokarmowego. Szczególnie dotyczy 
to tych leków, w których występują ma-
gnez, lit i wapń.

KWIATY CIĘTE
Kwiaty dłużej zachowują świeżość, jeśli:
•  do wazonu wrzucimy odrobinę soli i cukru 

(pół łyżeczki na litr wody) lub tabletkę aspiryny
•  w wazonie będziemy utrzymywać niski poziom 

wody
•  codziennie zmienimy im wodę i umyjemy 

naczynie, w którym stoją
•  ich łodygi obetniemy ukośnie i pod wodą; wtedy 

nacięte komórki roślin natychmiast wchłoną 
wodę

•  przed wstawieniem do wazonu usuniemy 
wszystkie zbędne liście z dolnych łodyg 
oraz boczne rozgałęzienia
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ZAUFAJ AUTORYZOWANEMU DYSTRYBUTOROWI:
l nawozów mineralnych Grupy Azoty, Anwil Grupa Orlen, Luvena
l melasowanych wysłodek Tofi wolnych od GMO
l wysłodek mokrych i w balotach
l śruty sojowej i rzepakowej

Szanowni Państwo,
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

Pszczoły w mieście – konieczność czy moda?  

Forum współtworzyli: n Regent War-
saw Hotel X Stowarzyszenie „Pol-
ska Ekologia” n Deutsche Bank 

– pierwszy bank w Polsce z własną pasie-
ką na dachu n Pszczelarium.pl – Agniesz-
ka i Kamil Bajowie, założyciele oraz opie-
kunowie stu uli w Warszawie n architekt 
Kinga Żurek z Kuryłowicz & Associates, 
pracowni architektonicznej kreującej 
przestrzeń w mieście przyjaźnie dla śro-
dowiska n dr Arkadiusz Kapliński, lekarz 
wykorzystujący apiterapię w swojej prak-
tyce zawodowej.

W Warszawie znajduje się już kilkaset 
uli, a każdy z nich jest niezwykle ważny 
dla jakości życia w mieście. – Zależy nam 
na podkreśleniu roli miejskich pszcze-
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ian  Dyrekcja Instytutu Ekonomiki rolnic-

twa i Rozwoju Wsi PIB – na semina-
rium „Dochody, wydatki, wykluczenie 
społeczne w krajach Unii Europejskiej”
n  Instytut Polityczny im. Macieja 

Rataja – na seminarium” 
60. Rocznica Traktatów Rzymskich  
– przyszłość Unii Europejskiej”

n  Towarzystwo Rozwoju Sadów 
Karłowych – na konferencję „Europa 
– rynkiem naszych jabłek”

n  Klub Inteligencji Polskiej – na spotka-
nie „Biologizacja – odnowa zdrowego 
życia. Koncepcja Jednego Zdrowia”
n  Wójt Gminy Lipnica Murowana 

oraz Gminny Dom Kultury w Lipnicy 
Murowanej – na 59. Konkurs Lipnic-
kich Palma i Rękodzieła artystycznego 
im. Józefa Piotrowskiego
n  Gospodarstwo Ogrodnicze Bogdan 

Królik – na tradycyjne Targi Tulipa-
nów w Chrzypsku Wielkim

Dziękujemy!

Firma Bayer uzyskała nowe zezwolenie rozszerzające zakres stosowania fungicydu  
Luna Experience 400 SC.

Skuteczna Luna Experience 400 SC

larzy w dbaniu o środowisko w mieście. 
Chcemy dotrzeć z ideą miejskiego pszcze-
larstwa do mieszkańców, władz miasta 
czy mediów, podkreślając rolę pszczół w 
każdym aspekcie życia człowieka. – mó-
wiła Magdalena Jaworska, dyrektor ds. 
marketingu Regent Warsaw Hotel, go-
spodarz i inicjator spotkania. W  trakcie 
Forum zabierali głos eksperci z  zakresu 
pszczelarstwa, ekologii, medycyny i  ar-
chitektury. Mówili o historii pasiek w 
Warszawie i roli pszczół  w mieście. Za-
prezentowali też badania jakości miodu 
miejskiego oraz opowiadali o znaczeniu 
miodu i produktów pszczelich 
dla zdrowia człowieka. 

Zakładanie w miastach uli i 
niewielkich pasiek na dachach 
biurowców, centrów handlo-
wych i obiektów użyteczno-
ści publicznej czy w parkach, 
a  także pasiek edukacyjnych 
w szkołach – to działania obli-
czone na zwiększenie świado-
mości mieszkańców miast na 
temat roli pszczół w otaczają-
cym nas świecie. Pszczoły za-

Luna Experience 400 SC jest fungicy-
dem o działaniu układowym i kon-
taktowym do stosowania zapobie-

gawczego i interwencyjnego w ochronie 
drzew owocowych, malin, winorośli, lesz-
czyny i wielu gatunków warzyw. Dzięki 
wieloletnim badaniom Bayer, prowadzo-
nym m.in. wspólnie z Instytutem 
Ogrodnictwa w Skierniewicach, 
potwierdzono, że Luna Experience 
400 SC przewyższa standardy ryn-
kowe w zwalczaniu chorób grzybo-
wych, często powyżej najlepszych 
standardów rynkowych. Skutecz-
ność przejawiała się w ogranicza-
niu porażenia owoców i warzyw 

w okresie wegetacji. Jednocześnie także 
podczas przechowywania plony wykazy-
wały wysoką trwałość. Wyższa ilość i ja-
kość zebranych z pola plonów przekłada 
się to na wymierne korzyści finansowe 
dla producenta oraz dla wszystkich firm 
zajmujących się dystrybucją i przetwór-
stwem owoców i warzyw. 

Zalety stosowania środka Luna Expe-
rience 400 S.C. to: wyższa skuteczność 
w zwalczaniu najważniejszych chorób, 
szeroki zakres stosowania w wielu 
uprawach, poprawa zdrowotności ro-
ślin, bezpieczeństwo dla środowiska 
i  konsumenta oraz dłuższe przecho-

wywanie plonów po zbiorze.

20 marca br. w Warszawie odbyło się 1. Forum Pszczelarzy Miejskich pod hasłem „Pszczoły 
w mieście – konieczność czy moda?”. Do tego wyjątkowego spotkania doszło z inicjatywy 
Regent Warsaw Hotel, pierwszego hotelu w Polsce z ulami na dachu, zamieszkałymi przez 
ok. 350 tys. pszczół, które produkują 300 l miodu rocznie.

pylają bowiem aż 80 proc. roślin jadal-
nych i w naturalny sposób zwiększają 
plony o 40 proc.. 

Miejscy pszczelarze spotykają się czę-
sto z pytaniami o jakość i smak miejskich 
miodów. Dlatego opiekunowie pasieki 
Deutsche Bank, który w 2016 r. na dachu 
swojej siedziby postawił dwa ule, zdecy-
dowali się zbadać w Laboratorium Za-
kładu Pszczelnictwa w Puławach próbki 
miodu pochodzące od swoich pszczół. 
Okazało się, że zawartość metali ciężkich 
w nich jest niższa od normy dopuszczal-

nej, a w części próbek zawar-
tość metali ciężkich zbliżona 
jest do granicy mierzalności. 
Doskonałe wyniki miejskiego 
miodobrania spowodowane 
są bowiem dłuższym okresem 
wegetacyjnym roślin w mieście 
niż na wsi, oraz dużą bioróżno-
rodnością warszawskiej roślin-
ności. Miejski miód jest także 
zaskakująco czysty. 

Źródło – Regent-Warsaw.com
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