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WorldFood WarsaW 2017: sukces targowy i biznesowy

B
lisko 300 wystawców z 25 krajów z interesującymi 
ofertami, duże zainteresowanie  kupców z sieci 
handlowych i sektora HoReCa oraz producentów 
i dystrybutorów, ponad 20 paneli tematycznych 
z udziałem ekspertów branży spożywczej, praktyków, 

właścicieli, prezesów i menagerów firm, 16 pokazów kulinarnych 
prowadzonych przez znanych i lubianych szefów kuchni polskiej, 
tajskiej, meksykańskiej, brytyjskiej, włoskiej, ekologicznej 
i fit, niekonwencjonalne warsztaty kulinarne, prezentowane 
w specjalnych strefach pokazów i warsztatów, degustacje potraw 
różnych kuchni świata, win polskich i zagranicznych oraz  alkoholi 
i nalewek regionalnych, non stop „okupowana” specjalna strefa 
rozmów handlowych B2B dla wystawców i odwiedzających branży 
spożywczej, wreszcie – tłumy zwiedzających. Wszystko to złożyło się  
na sukces IV edycji Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów 
WorldFood Warsaw, które w dn. 11-13 kwietnia 2017 r.  miały miejsce 
w warszawskim Expo XXI.

Agnieszka Szpaderska, manager Targów WorldFood Warsaw 2017: 
– W naszej ocenie jako organizatorów – tegoroczne  wiosenne targi branży  
spożywczej w stolicy spełniły oczekiwania wystawców, handlu oraz osób  
zwiedzających. Zrobimy wszystko, aby każda kolejna edycja targowa była jeszcze 
większa, nowocześniejsza, lepsza i ciekawsza.
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Szanowni Czytelnicy!

Do Państwa rąk trafia majowe wydanie AGRO, a w nim wiele informacji 
ważnych dla ludzi przedsiębiorczych w rolnictwie i agrobiznesie. Uwadze 

Czytelników polecamy także – tym razem wyjątkowo liczne – przedruki z mie-
sięczników Ośrodków Doradztwa Rolniczego w naszym specjalnym dziale 
AgroPlatforma ODR.

Redakcja AGRO

n Trwa szacowanie strat w rolnictwie 
i sadownictwie wywołanych wiosen-
nymi przymrozkami. MRiRW zapo-
wiada, że po ich zakończeniu i okre-
śleniu zakresu potrzebnego wsparcia, 
pomoc zostanie udzielona w zależno-
ści od uprawy i regionu.

n Na ok. 25,3 mld euro szacuje tego-
roczne wpływy z eksportu produktów 
rolno-spożywczych IERiGŻ. Nadwyż-
ka eksportu na importem może wzro-
snąć do 8 mld euro wobec 7,1 mld 
euro w 2016 r. 

n Wartość eksportu polskiego  mle-
czarstwa wynosi ok. 1,5 mld euro 
rocznie, zaś udział wyrobów mlecz-
nych w eksporcie wszystkich produk-
tów rolno-spożywczych sięga 6,6 proc. 
Największymi odbiorcami polskich 
produktów mlecznych są niezmien-
nie kraje Unii Europejskiej (łącznie 
80,7 proc. całego eksportu), głównie: 
Niemcy, Wielka Brytania i Czechy.

n Polska jest nie tylko liderem w pro-
dukcji drobiu, ale także w jego eks-
porcie, mimo ognisk ptasiej grypy. 
W 2016 r. na zagraniczne rynki sprze-
daliśmy 1,2 mln ton mięsa drobiowego 
(o 19 proc. więcej niż rok wcześniej), 
z czego 80 proc. trafiło do krajów Unii 
Europejskiej, głównie do Niemiec, 
Wielkiej Brytanii i Francji. Na począt-
ku 2017 r. produkcja mięsa drobio-
wego wzrosła w Polsce o 11,5 proc., 
podczas gdy w  całej UE zaledwie 
o  1,6 proc. Z prognoz UE wynika, że 
produkcja  drobiu w Polsce w 2017 r. 
wzrośnie o  17 proc., a brojlerów ku-
rzych o 19,2 proc.

n Trwający rok 2017 może się okazać 
rekordowym dla firm wytwarzających 
piwa rzemieślnicze, których dotych-
czasowy udział w całkowitej sprzedaży 
piwa szacuje się na 2-4 proc. W 2016 r. 
w Polsce funkcjonowało ponad 150 
małych browarów. Przewiduje się, że 
w tym roku powstanie kilkadziesiąt 
nowych browarów rzemieślniczych, 
a  łączna liczba marek przekroczy 
1,5 tys.

AgroZnaki

Agroprzedsiębiorca RP 2017

W niniejszym numerze przedstawiamy ko-
lejnych nominatów w naszym redakcyj-

nym konkursie Agroprzedsiębiorca RP 2017: 
w kategorii Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 
2017 – Grzegorza Gańko, prezesa Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu, woj. mazo-
wieckie, zaś w kategorii Wzorowy Agroprzedsię-
biorca RP 2017 – Igora Szamiłowa, właściciela 
Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego Igor Sza-
miłow w Rakowie (woj. wielkopolskie), specjali-
zującego się w produkcji drobiu i hodowli zwie-
rząt futerkowych – norek.

Przypominamy, że w tym roku zaprezentowaliśmy już w kategorii:
n Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2017 – Teresę Kośmicką, prezes Zarządu 
Spółdzielni Produkcji Rolnej AGROFIRMA w Skórzewie, woj. wielkopolskie 
(AGRO 3), Wojciecha Bednarczuka, właściciela 300-hektarowego gospodar-
stwa ogrodniczego, prezesa i głównego udziałowca dwóch spółek z o.o., w tym 
Greengrow w Wikrowie oraz prezesa i udziałowca dwóch grup producenckich, 
woj. warmińsko-mazurskie (AGRO 4), a także Józefa Sztorca, właściciela Tar-
nowskich Zakładów Osprzętu Elektrycznego ,,Tarel’’ w Woli Rzędzińskiej, woj. 
małopolskie i większościowego udziałowca spółki Hortino w Leżajsku, woj. 
podkarpackie (AGRO 4)
n Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2017: Ryszarda Błaszkiewicza, współwła-
ściciela gospodarstwa rolnego specjalizującego się w towarowej produkcji 
trzody chlewnej w Rakowie, woj. kujawsko-pomorskie (AGRO 2), Zbigniewa 
Nowińskiego, twórcę i właściciela Składnicy Opałowej i Przemysłowej AGRO-
MAX w Brodnicy, woj. kujawsko-pomorskie (AGRO 2) oraz Michała Gąsiorka, 
głównego hodowcę w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym AGROPOL 
Sp. z o.o. w Sokołowie woj. wielkopolskie (AGRO 3).

patrz – prezentacje na str. 4-7

AgroTelegram AgroTelegram
20 czerwca br. podczas Gali 
AgroLiga 2016 w Ogrodach Pałacu 
Prezydenckiego i specjalnej  
uroczystości W MRiRW poznamy  
Mistrzów Krajowych AgroLigi 
2016!

Kolejny numer AGRO, tym razem 
w formie albumowej, ukaże się 
w lipcu z obszerną foto-relacją 
z uroczystości w MRiRW i Gali 
AgroLigi w Ogrodach Pałacu  
Prezydenckiego.
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Dla Polski ważne jest, aby unijna po-
lityka rolna po 2020 r. zapewniała 
równe warunki konkurencji na jed-

nolitym rynku. Wsparcie udzielane rolni-
kom powinno być zgodne z traktatową 
zasadą równego traktowania obywateli 
Unii Europejskiej i nie powinno naruszać 
zasady niedyskryminacji między produ-
centami wewnątrz UE. W  trakcie dal-
szych prac na forum unijnym będą po-
jawiać się różne propozycje zmian WPR, 
dlatego w dokumencie określono kryte-
ria, jakimi Polska będzie się kierować w 
ich ocenie. Stanowisko Polski będzie ak-
tualizowane na kolejnych etapach unij-
nego procesu uzgadniania tej polityki.

Polskie stanowisko wobec wspólnej po-
lityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. za-
wiera następujące zapisy:
 Wspólna polityka rolna Unii Europej-

skiej także w przyszłości powinna zapew-
niać społeczeństwu UE bezpieczeństwo 
dostaw żywności wysokiej jakości, wspie-
rać konkurencyjność rolnictwa, a także 
zapewniać stabilne warunki do prowa-
dzenia działalności rolniczej i zrównowa-
żonego rozwoju obszarów wiejskich.
 Budżet na WPR powinien odzwier-

ciedlać korzyści, jakie przynosi ona całej 
Unii Europejskiej oraz jej cele publiczne. 
Jego wysokość powinna gwarantować 
pełną wspólnotowość tej polityki w wy-
miarze finansowym.
 Przyszła WPR powinna zapewniać 

równe warunki konkurencji na jednolitym 
rynku UE. Dlatego Polska domaga się wy-
równania płatności bezpośrednich między 
państwami członkowskimi.
 Należy wzmocnić finansowanie 

i  zachować dotychczasowe kryteria po-
działu środków na wsparcie rozwoju 
obszarów wiejskich (tzw. II filar WPR) i 
jednocześnie zapewnić większe zaanga-
żowanie pozostałych polityk unijnych na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
 Obecne rozwiązania wspólnej polityki 

rolnej stanowią dobrą podstawę do reali-
zacji jej celów także po 2020 r., choć istnieje 
potrzeba dokonania w niej wielu szczegó-
łowych modyfikacji i uproszczeń.
 Należy utrzymać dotychczasowe trzy 

komponenty WPR: wspólną organizację 

rynków rolnych, płatności bezpośrednie 
oraz wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.
 Instrumenty wspólnej organizacji 

rynków rolnych powinny być aktywnie 
wykorzystywane, aby skuteczniej prze-
ciwdziałać sytuacjom kryzysowym na 
tych rynkach (obecne nie są wystarcza-
jąco skuteczne).
 Konieczne jest wzmocnienie siły prze-

targowej producentów rolnych i przetwór-
ców w łańcuchu żywnościowym. Należy 
zwiększyć zachęty do tworzenia grup i or-
ganizacji producentów oraz spółdzielni, 
tak aby zwiększyć ich udział w rynku.
 Należy skuteczniej wspierać alterna-

tywne kanały dystrybucji, w tym krótkie 
łańcuchy dostaw oraz lokalne rynki, które 
sprzyjają rozwojowi produkcji ekologicz-
nej i tradycyjnej oraz wzmacniają więzi 
między rolnikami a konsumentami.
 Rozwiązania dotyczące wspólnej 

organizacji rynków rolnych powinny w 
większym stopniu wykorzystywać już do-
stępne instrumenty kształtujące popyt na 
unijne artykuły rolno-spożywcze i zdrowe 
nawyki żywieniowe konsumentów. Powin-
ny być kontynuowane programy promują-
ce zdrowe odżywianie, które funkcjonują 
w ramach WPR (np. „Mleko w szkole”, 
„Owoce i warzywa w szkole”).
 System płatności bezpośrednich po-

winien być ukierunkowany na podstawo-
we funkcje polityki rolnej i nowe wspólno-
towe wyzwania, przy jego jednoczesnym 
uproszczeniu.
 Należy zachować możliwość preferen-

cji (ukierunkowanego wsparcia) dla ma-
łych i średnich gospodarstw rolnych.
 Należy utrzymać możliwość stoso-

wania płatności bezpośrednich powiąza-
nych z produkcją w wybranych sektorach.
 System jednolitej płatności obsza-

rowej SAPS sprawdził się i powinna być 
możliwość jego stosowania w przyszło-
ści we wszystkich państwach UE. SAPS 
to uproszczony system płatności bezpo-
średnich.
 Należy dążyć do wprowadzania real-

nych uproszczeń systemu płatności bez-
pośrednich dla rolników i administracji.
 Drugi filar WPR powinien pozostać 

ważnym elementem systemu zintegro-

wanych i komplementarnych działań 
wielu polityk UE (w tym polityki spój-
ności i I-go filaru WPR), wspierających 
rozwój obszarów wiejskich i realizację 
rozwojowych, spójnościowych oraz śro-
dowiskowych celów UE.
 Ważnym elementem rozwoju obsza-

rów wiejskich (tzw. II filar WPR) powinno 
pozostać zwiększanie konkurencyjności 
i innowacyjności szeroko definiowanego 
sektora rolno-żywnościowego. W ramach 
II filaru konieczne jest wspieranie transfe-
ru innowacyjnych rozwiązań do praktyki 
rolniczej, które pozwolą godzić krótko- 
i długofalowe cele ekonomiczne oraz pu-
bliczne, w tym związane z ochroną środo-
wiska i klimatu.
 Drugi filar WPR jest ważnym narzę-

dziem realizacji europejskich celów w ob-
szarze ochrony środowiska i przeciwdzia-
łania zmianom klimatu.
 Instrumenty finansowe powinny mieć 

rolę uzupełniającą wobec grantów.
 Niezbędne jest uproszczenie zasad 

wdrażania programów rozwoju obszarów 
wiejskich.
 Konieczna jest koordynacja WPR 

i  innych polityk unijnych (m.in. han-
dlowej, środowiskowej, klimatycznej, 
energetycznej, rozwojowej, spójności, 
konkurencji, zdrowotnej), które w coraz 
większym stopniu wpływają na rolnic-
two i produkcję żywności. Jednocześnie 
osiągnięcie celów wyznaczonych w ob-
szarach innych polityk wspólnotowych 
nie będzie możliwe bez realizacji w pełni 
wspólnotowej polityki rolnej.

Propozycje polskich priorytetów doty-
czące przyszłego kształtu WPR sformu-
łowano na podstawie: dotychczasowych 
doświadczeń, analiz i ocen dotyczących 
wdrażania wspólnej polityki rolnej w Pol-
sce, badań krajowych i zagranicznych 
instytucji naukowych, a także wniosków 
z toczącej się debaty na forum UE. Za-
proponowane przez Polskę priorytety 
uwzględniają strategiczne cele rozwojo-
we kraju, określone w „Strategii na rzecz 
odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 
(z perspektywą do 2030 r.)”, w której „żyw-
ność wysokiej jakości” wskazano jako je-
den z 10 sektorów strategicznych.

Źródło – MRiRW

Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku – polskie priorytety
16 maja 2017 r. posiedzeniu Rady Ministrów minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przedstawił polskie 

priorytety w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020, ważne nie tylko dla rolników i producentów  
żywności, ale także dla mieszkańców obszarów wiejskich i konsumentów. Szczegółowe propozycje rozwiązań  

dla WPR na lata 2021-2028 będą zaprezentowane przez Komisję Europejską na przełomie 2017 i 2018 r.,  
najpierw w komunikacie, a następnie w projektach aktów prawnych. Na ich podstawie o nowym kształcie WPR 

zadecydują rządy państw członkowskich (Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa) oraz Parlament Europejski.

AgroPolityka
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Prezes Golec przedstawił szczegółowe 
dane dotyczące dopłat obszarowych 
za 2016 r. – W porównaniu z  ubie-

głym rokiem tempo ich przekazywania 
jest szybsze – powiedział. Do 16 maja br. 
Agencja wypłaciła w ramach płatności 
bezpośrednich 13,63 mld zł, co stanowi 
91,9 proc. puli środków przeznaczonych 
na ten cel. I jest to kwota wyższa o ponad 
2 mld zł od kwoty wypłaconej w tym sa-
mym okresie za rok 2015. 97,56 proc. rol-
ników wnioskujących o dopłaty za 2016 r. 
ma już wydane decyzje, w ub.r. ich odse-
tek wynosił 94,10 proc.   Sprawniej niż w 

n Co to znaczy, że umowa ma być za-
warta przed dostawą? Czy zawarcie umo-
wy w momencie, gdy producent przyje-
dzie z towarem można uznać, że też jest 
zawarta przed dostawą, czy np. umowę 
należy zawrzeć dzień wcześniej. W prak-
tyce często wygląda to tak, że przyjeż-
dża rolnik z towarem i chce go sprzedać. 
Wówczas umowa zawierana jest w chwili 
sprzedaży. Czy to już jest źle? Jak udo-
wodnić, że umowa została zawarta przed 
a nie w chwili sprzedaży?

– Z preambuły (motyw 138) rozpo-
rządzenia (UE) nr 1308/2013 wynika, że 
system umów na dostarczanie produk-
tów rolnych ma na celu uniknięcie pew-
nych nieuczciwych praktyk handlowych, 
a  także służyć poprawie transmisji cen 
i dostosowaniu podaży do popytu. Wpro-
wadzenie regulacji z pewnością ma zapo-
biegać sytuacji, gdy rolnicy są zmuszeni 
przyjechać pod bramę zakładu skupu-
jącego i  zawrzeć umowę na warunkach 
narzuconych przez zakład skupujący. 
Za optymalną należy uznać sytuację, 
gdy rolnik zawiera umowę o dostarcze-
nie produktów rolnych przed rozpoczę-
ciem produkcji, gdyż może ocenić: czy 
jego produkty znajdą nabywcę i za jaką 
cenę. Świetnym przykładem może być 

kampanii 2015 odbywa się także wypłata 
środków ONW z PROW 2014-2020.  Do 16 
maja br. ARiMR przekazała z tego tytułu 
1,20 mld zł. Stanowi to 91,5 proc. kwoty 
całkowitej puli na te płatności. Stan re-
alizacji płatności rolnośrodowiskowej, 
rolno-środowiskowo-klimatycznej i eko-
logicznej za 2016 r. jest także lepszy niż w 
kampanii 2015.  Na konta bankowe rolni-
ków trafiło do tej pory ponad 0,5 mld zł, 
rok wcześniej ta kwota była o niespełna 
0,3 mld niższa.   

– Z faktami trudno dyskutować – pod-
sumował te dane wiceminister Zarudzki, 

podkreślając raz jeszcze, że wszyscy pol-
scy rolnicy do końca czerwca otrzymają 
należne im pieniądze za 2016 r. Wiceszef 
resortu rolnictwa podkreślił, że niezagro-
żona jest także realizacja płatności ob-
szarowych za rok 2017.  Do 16 maja br. 85 
proc. rolników złożyło wnioski o dopłaty, 
a mają na to czas do 31 maja, gdyż termin 
ich składania został wydłużony, decyzją 
resortu rolnictwa, o dwa tygodnie. Z kolei 
we wrześniu, jak zaznaczył min. Ryszard 
Zarudzki, resort rolnictwa ma podjąć 
decyzję o tym, czy,   kiedy i w jakiej wy-
sokości mają być wypłacane zaliczki na 
poczet dopłat bezpośrednich za 2017 r. 

 Prezes ARiMR Dariusz Golec poinfor-
mował także, że Agencja przygotowuje 
system informatyczny do ewentualnych 
wypłat tych środków. Przedstawił tak-
że dane obrazujące skalę oraz złożoność 
systemu IT Agencji. Swą wielkością jest 
on porównywalny do systemu, którym 
dysponuje ZUS.  Obsługuje 1,355 mln rol-
ników, tyle co łącznie we Francji, Niem-
czech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Por-
tugalii, Austrii, Holandii, Danii i Belgii, 
a wnioski o dopłaty obejmują 14,1 mln ha, 
położonych na ponad 10 mln działek.

Źródło – ARiMR

Prosto z ARiMR

Umowy na dostarczanie produktów 
rolnych. Pytania i odpowiedzi.

System informatyczny ARiMR działa, wypłaty płatności ob-
szarowych za rok 2016 zostaną zrealizowane w ustawowym 
terminie, czyli do końca czerwca 2017 r. 85,5 proc. rolników 

złożyło wnioski o dopłaty za 2017 r.  i nie ma aktualnie zagrożeń związanych 
z wypłatą ewentualnych zaliczek na ich poczet i płatności końcowych z kam-
panii 2017 – zapewnili prezes ARiMR Dariusz Golec oraz wiceminister rolnictwa 
i rozwoju wsi Ryszard Zarudzki podczas konferencji prasowej w dn. 16 maja br.

Agencja Rynku Rolnego przygotowała zestaw najistotniejszych pytań  
i odpowiedzi dotyczących umów na dostawy produktów rolnych.  
Oto niektóre z nich.

rynek tytoniu, gdzie przedmiotowa kwe-
stia została uregulowana przepisem art. 
38q ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o  Agencji Rynku Rolnego i organizacji 
niektórych rynków rolnych, który stano-
wi, że „umowa dotycząca dostarczania 
tytoniu zawierana jest w terminie do dnia 
15 marca roku zbiorów” (a produkcja za-
czyna się zwykle w połowie kwietnia). 
Z kolei z art.168 ust.2 lit. c rozporządzenia 
(UE) nr 1308/2013 wynika, że w umowie 
należy określić m.in. czas jej obowiązy-
wania, terminy dostarczania produktów, 
ustalenia dotyczące odbioru produktów, 
skutków wystąpienia siły wyższej. Takie 
elementy umowy nie są potrzebne, jeśli 
umowa miałaby być zawierana tuż przed 
jej wykonaniem. W związku z tym nie 
można z góry wykluczyć zawarcia umowy 
z rolnikiem stojącym pod bramą zakładu 
skupującego. Jednak z pewnością może 
to być tylko wyjątek od zasady i umowa 
na pewno będzie poddana kontroli jej 
ważności w  świetle art. 58 Kodeksu cy-
wilnego. Obowiązek przedstawienia do-
wodu ciąży na nabywcy, a przepisy prawa 
nie zawierają katalogu takich dowodów. 
Nie należy mylić daty zawarcia umowy 
z datą realizacji umowy, która może na-
stąpić w późniejszym terminie.

n Co może być czynnikiem zmiennym 
wpływającym na cenę?

– Umowa musi zawierać cenę do za-
płaty za dostarczone produkty, która 
jest niezmienna lub jest obliczana przez 
połączenie różnych czynników określo-
nych w umowie. Czynnikami tymi mogą 
być np.: jakość lub skład dostarczanych 
produktów rolnych, wskaźniki rynku 
odzwierciedlające zmiany warunków na 
rynku, np. notowania giełdowe, kursy 
walut, itp. 

n Jak określić ilość w umowie w przy-
padku, gdy umowa zwierana jest np. 
rok przed dostawą i ma charakter zo-
bowiązania do zakupu każdej dostar-
czonej ilości owoców, a ilość ta będzie 
zależała od urodzaju w danym roku?

– Umowa musi zawierać informację 
o ilości produktów rolnych. W przypadku 
umów – strony w umowie mogą zawrzeć 
informację np. „o minimalnej ilości”, 
„o maksymalnej ilości”, „każdej ilości wy-
produkowanej w danym gospodarstwie 
lub na określonych działkach nierucho-
mości rolnych”, itp.

n Czy obowiązek zawierania umów jest 
ograniczony jakąś kwotą lub ilością, tzn. 
poniżej którego nie ma obowiązku zawie-
rania umów? 

– Obowiązek zawierania umowy nie do-
tyczy sprzedaży bezpośredniej, czyli do-
stawy małych ilości produktów rolnych 
dokonywanych przez producenta tych 
produktów na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej do konsumenta końcowego 
lub lokalnego zakładu detalicznego bez-
pośrednio zaopatrującego konsumenta 
końcowego. 

więcej – na www.arr.gov.pl
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OSM Sierpc  
– ręka w rękę z konsumentami

Rozmowa z Grzegorzem Gańko, prezesem Zarządu Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Sierpcu, nominatem do tytułu Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2017

 Panie Prezesie, czy to prawda, że Pan o kierowa-
nej przez siebie firmie wie dosłownie wszystko?

– Zanim w 2008 r., po przejściu na eme-
ryturę mojego wielkiego poprzednika Zbi-
gniewa Charzyńskiego, powierzono mi 
obowiązki prezesa Zarządu OSM w Sierp-
cu, przez 21 lat „zaliczyłem” niemal wszyst-
kie szczeble zarządzania w naszej spół-
dzielni. Według mnie – to jak najbardziej 
słuszna i uczciwa droga kariery bizneso-
wej, i nie tylko. Z jednej strony - pozwala 
to na wyjątkowo dokładne poznanie firmy, 
z drugiej zaś – należycie przygotowuje do 
coraz większych wyzwań, które w dzisiej-
szych czasach przed każdym podmiotem 
gospodarczym stawia rynek. W moim 
przypadku to wszystko się sprawdziło. 
Miałem bowiem sposobność brać czynny 
udział we wszystkich ważnych przedsię-
wzięciach przekształcających naszą spół-
dzielnię w prawdziwego zdarzenia firmę. 
Więcej – wiele z nich inicjowałem i za wiele 
ponosiłem osobistą odpowiedzialność. 
Tak było z  wprowadzaniem w latach 90. 
kolejno: programu bezpośredniego od-
bioru mleka z gospodarstw rolnych (jako 
pierwsi w Polsce zainwestowaliśmy wten-
czas w schładzarki zbiornikowe), syste-
mów ISO 9001 i HACCP, a także – wszel-
kich niezbędnych w spółdzielni działań 
organizacyjnych, modernizacyjnych i in-
westycyjnych, które stały się możliwe dzię-
ki zaangażowaniu w te przeobrażenia ca-
łej załogi OSM Sierpc, dobrej współpracy 
z Radą Nadzorczą i skorzystaniu z dotacji 
unijnych na łączną kwotę ponad 20 mln zł. 
Udało się nam tez uruchomić własne kre-
dyty inwestycyjne na modernizację i me-
chanizację gospodarstw hodowlanych, na 
zakup jałówek, na zwrot połowy kosztów 
kontroli użytkowości obór.

 Jest Pan znany z wyjątkowo rzetelnego podejścia 
do rolników – dostawców mleka do OSM w Sierpcu…

– Producenci mleka to nasi najwięksi 
sojusznicy. Od samego początku pracy 
w OSM Sierpc, dużą wagę przywiązywa-
łem do partnerskiej współpracy z rolnika-
mi, a tym samym do tworzenia racjonalnej 

bazy surowcowej. Cały czas staramy się 
godziwie płacić dostawcom za wysokiej ja-
kości mleko. Cena mleka skupowanego za 
2016 r. była wyższa od średniej krajowej o 
20 gr./l. Stało się to możliwe, głównie dzięki 
temu, że nasze wyroby przez lata wyrobiły 
sobie markę na rynku i osiągają w handlu 
wyższe ceny. A po drugie – w związku ze 
specjalizacją produkcji – koszty własne na-
szej spółdzielni są niższe niż u konkuren-
cji. Zatem interesy naszego zakładu prze-
twórczego, i rolników jako współwłaścicieli 
spółdzielni, jak rzadko gdzie, współgrają. 
To sytuacja wręcz wymarzona.

 Z dostawcami mleka OSM w Sierpcu jest w sym-
biozie. A jak radzi Wasza spółdzielnia na rynku pro-
duktów mlecznych?

– W realiach gospodarki rynkowej, która 
w Polsce rozwija się od 27 lat, nie wystar-
czy wyprodukować dobry towar. Nawet 
taki, za którym ludzie będą się oglądać na 
półkach sklepowych. Ale trzeba jeszcze 
umieć go sprzedać i zainkasować stosow-
ne pieniądze. Nie jest to wcale łatwe zada-
nie. Nasze wyroby są stosunkowo szeroko 
dostępne na rynku krajowym, m.in. w:skle-
pach sieci handlowych, hurtowniach i, 
rzecz jasna, w handlu detalicznym. I się 
sprzedają! Sprzedają się dzięki odbiorcom 
końcowym – konsumentom. To konsu-
ment, wydając własne pieniądze, potwier-
dza to, że z naszymi produktami mleczny-
mi trafiamy w jego potrzeby i smak. Tak 
naprawdę żaden produkt mleczarski nie 
będzie sprzedawać się, gdy nie znajdzie 
swojego konsumenta. Gusty smakowe i 
upodobania bywają różne – my cały czas 
próbujemy, jak dotąd z dobrym skutkiem, 
iść ręka w rękę z konsumentami naszych 
wyrobów. Wzrastające obroty sprzedaży 
ułatwiają trudne rozmowy z wielkimi sie-
ciami handlowymi i hurtownikami -   każ-
dy przecież chce zarabiać możliwie, jak 
najwięcej i najłatwiej. Najłatwiej się han-
dluje wtedy, gdy konsument upomina się 
o określone produkty. Tworzenie oferty 
zgodnej z oczekiwaniami konsumentów 
jest podstawą działania naszej spółdzielni 
w ostatnich kilkunastu latach. 

 Z pozycji prezesa jednej z najbardziej nowocze-
snych i najefektywniej zarządzanych spółdzielni 
mleczarskich w Polsce, łączącej bogate tradycje z 

najnowocześniejszymi technologiami, jak Pan po-
strzega wyzwania rynkowe stojące przed polskim 
mleczarstwem?

– Według mnie, rynek wchodzi w kolejną 
fazę cyklu, która z pewnością nie będzie 
trwała wiecznie. Jeszcze kilka lat temu 
konsumenci kierowali się w stronę hiper-
marketów, dziś obserwujemy sukces dys-
kontów – które już praktycznie przestają 
być dyskontami. Jutro pewnie będziemy 
przeżywać boom e-handlu albo wrócimy 
do osiedlowych sklepów i bazarków, w 
których ofercie znajdzie się żywność eko-
logiczna i marki producenckie. Czy  i jak 
sprawdzi się moja prognoza - zdecyduje 
konsument, stan jego kieszeni i styl życia.

Wydaje się, że najbardziej pożądanym 
kierunkiem rozwoju branży mleczarskiej 
w Polsce powinna być dziś, oprócz pro-
dukcji serowarskiej,  produkcja wyrobów 
galanteryjnych. Cechują się one bowiem 
wysokim stopniem przetworzenia i są go-
towe do bezpośredniej konsumpcji. Zwy-
kle z tą grupą produktów związane są też 
stabilne ceny i dobre marże. Jeśli jednak 
uwzględnimy słaby wzrost konsumpcji 
i silną konkurencję, zwłaszcza ze strony 
marek własnych sieci handlowych, to  nie 
jest to takie jednoznaczne. Wyroby ma-
sowe, takie jak mleko w proszku i masło, 
są jednakże niezbędnym w gospodarce 
buforem, który pozwala zagospodarować 
sezonowe nadwyżki mleka. Popyt i ceny 
tych wyrobów podlegają światowym cy-
klom koniunkturalnym i cechują się dużą 
zmiennością, która jest przenoszona na 
dostawców surowca. Swoistym złotym 
środkiem jest w branży mleczarskiej pro-
dukcja serowarska, która w jakimś stop-
niu łączy cechy produktów galanteryj-
nych i masowych oraz ma wciąż, według 
większości prognoz, duże szansę rozwoju. 
Systematycznie doskonalimy nasze sery i 
zdobywamy nowe segmenty rynku. Wpro-
wadzamy też nowe produkty. Jako przy-
kład mogę podać nasze serki dla dzieci 
Pikserki, które nie zawierają żadnych do-
datków chemicznych, w swoim składzie 
nie mają cukru oraz laktozy, a ich opako-
wania wyróżniają się wyjątkowo atrak-
cyjną szatą graficzną. Nie ukrywam, że 
na rozwój konsumpcji serów, jako prezes 
OSM w Sierpcu, niezmiennie liczę.

Rozmawiał:  Leon Wawreniuk 

Grzegorz Gańko, od 2008 r. prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu, z którą związany zawodowo od 30 lat. Był odpowiedzialny służbowo i zaan-
gażowany osobiście w najważniejsze działania organizacyjne, modernizacyjne i inwestycyjne, których zadaniem było przygotowanie zakładu do spełnienia wymagań 

stawianych przez UE. Z OSM Sierpc współpracuje obecnie ok. 2000 dostawców, od których skupowane jest rocznie ok. 300 mln litrów mleka wyłącznie najwyższej jakości, 
spełniającego wymogi UE.  W 2016 r. do OSM Sierpc została przyłączona SM w Żurominie, która znalazła się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Produkcja w zakładzie odbywa 
się zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO, HACCP oraz Systemem BRC. OSM Sierpc specjalizuje się w produkcji serów (roczna produkcja ponad 18 tys. ton): typu 
szwajcarskiego (Królewski, Studencki, Magnat, Markiz) oraz typu holenderskiego (Kasztelan, Smakosz, Śmietankowy, Gouda, Edamski, Cygański), a także serów włoskich 
(Capri) i twarogów (Krajanka, Królewski, Wyborny). Wysoką jakość sierpeckich serów potwierdzają coroczne liczne nagrody. Produkty z OSM Sierpc są dostępne w całej Pol-
sce, z czego ponad 50 proc. sprzedaży krajowej rozprowadzana jest poprzez sieci handlowe i to wyłącznie pod własną marką. OSM w Sierpcu 20-30 proc. swojej produkcji 
eksportuje, głównie do Czech, Słowacji, na Węgry, Ukrainę, ale także do USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Izraela. OSM Sierpc, która regularnie plasuje się w ścisłej krajowej 
czołówce najlepszych spółdzielni i spółdzielczych eksporterów, wspiera finansowo lokalny sport, kulturę oraz inicjatywy miejscowych organizacji społecznych.
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Igor Szamiłow
WZOROWY AGROPRZEDSIĘBIORCA RP 2017

REKOMENDUJE
Włodzimierz Fiszer

Były rektor Akademii Rolniczej w Poznaniu
Współtwórca konkursu

„Wielkopolski Rolnik Roku”
Honorowy Agrobiznesmen Roku 1999:

Igor Szamiłow prowadzi w Rakowie i Głożynie 
(pow. gnieźnieński) oraz w Orlinie Dużej (pow. 
pleszewski) 102-hektarowe Gospodarstwo 
Rolno-Hodowlane Igor Szamiłow, od 2002 r. 
fermę norek (na stanie 45 tys. matek, rocz-
na produkcja 180 tys. młodych zwierząt) oraz 
od 2015 r. fermę drobiu SEDKOR, złożoną z 15 
kurników o rocznej produkcji ponad 6 mln broj-
lerów kurzych. Obie fermy, w których znajduje 
zatrudnienie łącznie 140 osób, pozostają pod 
stałą kontrolą służb weterynaryjnych, sanitar-
no-epidemiologicznych i ochrony środowiska 
i są systematycznie modernizowane. Bazą pa-
szową dla zwierząt futerkowych jest własna 
produkcja roślinna oraz tzw. kuchnia karm, 
należąca do spółki NORDAN (Igor Szamiłow 
jest udziałowcem i prokurentem), wyposażona 
w chłodnie do przetrzymywania półproduktów, 
silosy zbożowe oraz silosy do karmy i produ-
kująca karmę ze składników nabywanych od 
dostawców zewnętrznych, takich jak: produkty 
poubojowe drobiowe i produkty uboczne rybne, 
pszenica i pszenżyto, śruta sojowa, olej sojowy 
i premiksy. Bazę paszową dla drobiu stanowią 
własne silosy paszowe (30 szt. o pojemności 26 
ton każdy), w których gromadzona jest i prze-
trzymywana pasza dla kurcząt kupowanych od 
dostawców zewnętrznych. Skórki norek Igora 
Szamiłowa są sprzedawane na giełdach w To-
ronto i Kopenhadze, zaś drób odbierają ubojnie 
firm: StorteBoom Group i Konspol w Słupcy. 
Igor Szamiłow, który pochodzi z Rosji (w 1999 
r. przyjechał do Polski i od 2012 r. posiada oby-
watelstwo polskie), wspiera finansowo różno-
rakie przedsięwzięcia lokalne, współpracując 
każdorazowo w tej mierze z władzami samo-
rządowymi. W marcu 2017 r. za swą działalność 
gospodarczą i społeczną został uhonorowany 
zaszczytnym tytułem Wielkopolski Rolnik Roku 
i w nagrodę otrzymał statuetkę Siewcy z rąk 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Dobrostan zwierząt  
dla mnie najważniejszy

Może to zabrzmi zbyt patetycznie, ale z pełnym przekonaniem powiem: Polska to druga 
moja ojczyzna. Przyjechałem tutaj przed blisko 18 laty i na dobre zapuściłem swoje ko-
rzenie. Ponieważ wcześniej w Rosji, począwszy od 1989 r., pracowałem w branży zwierząt 
futerkowych, zdecydowałem się na hodowlę norek. Oczywiście, początki nie należały 
do łatwych, ale w Polsce w porównaniu z Rosją zastałem bardzo budującą dla mnie 
sytuację: dużo ludzi chętnych do pracy, możliwość odbierania odpadów z ubojni drobiu, 
sprzyjająca wobec moich poczynań gospodarczych postawa władz lokalnych.

P
ierwszą swoją fermę w Rakowie 
w gminie Czerniejewo zakupiłem 
w 2002 r. od Agencji Własności 
Rolnej Skarbu Państwa. W 2011 r. 
przejąłem od prywatnej spółki 

fermę zwierząt futerkowych w pobliskiej 
Głożynie. W dwa lata później poszerzy-
łem swoją działalność o zakup od Agencji 
Nieruchomości Rolnych sąsiadującego 
z  moją fermą terenu po byłej bażanciar-
ni. Ponadto swoją działalność prowadzę 
w  Orlinie Dużej na terenie gminy Gizał-
ki: od 2006 r. hodowlę norek, a od 2015 r. 
na wielką skalę produkcję brojlerów ku-
rzych, którą sukcesywnie powiększam.

Żeby dojść do takiego poziomu gospo-
darowania, jaki stał się po kilkunastu 
latach moim udziałem, ciężko pracowa-
łem. Ja i  moi współpracownicy, których 
za kompetencję i solidne podchodzenie 
do swoich obowiązków bardzo cenię i 
szanuję, i którym przez 17 lat ani razu nie 
spóźniłem się z wypłatami. Jest to tym 
bardziej dla mnie ważne, gdyż staram 
się do każdej wprowadzanej innowacji 
na moich fermach – a mam ich dużo – 
podchodzić z należytym rozsądkiem, po 
długich przemyśleniach i konsultacjach. 
Zanim na przykład zdecydowałem się na 
podjęcie produkcji brojlerów, zwiedziłem 
wiele ferm kurzych  na Zachodzie Europy 
– w Niemczech, Holandii, Belgii, Danii… 
Wszędzie zwracałem uwagę na wszystkie 
szczegółowe rozwiązania organizacyjne i 
techniczno-technologiczne, które mogą 
mieć znaczący wpływ na prawidłowy tucz 
drobiu. Zanim postawiłem na duński sys-
tem, w tejże Danii brałem udział w szko-
leniach na fermach po to, aby w praktyce 
przekonać się, jak on funkcjonuje, jakie 
ma plusy i minusy. To właśnie stamtąd 
wyniosłem przekonanie, żeby utrzymać 
dobrostan zwierząt – kurnik musi być 
suchy, zarówno w momencie, kiedy wsta-
wiamy pisklęta, jak i kiedy brojlery wyjeż-
dżają do ubojni. Dla hodowcy utrzymanie 
dobrostanu zwierząt – w równym stopniu 
dotyczy to drobiu i norek – to mniejsze 
zużycie paszy na przyrost wagowy, to 
mniej chorób u zwierząt i mniej upadków, 
co rzecz jasna rzutuje na opłacalność i do-
chodowość produkcji.

Z satysfakcją podkreślam, że w hodow-
li drobiu udało mi się wprowadzić jeden 
z  najnowocześniejszych systemów wen-

tylacji i ogrzewania wodnego kurników 
oraz karmienia i pojenia kurcząt sprowa-
dzanych z duńskich firm LANDMECO 
i SKOV, co zapewnia najwyższy standard 
warunków klimatycznych do hodowli 
brojlera. Zastosowałem także nowy rodzaj 
ściółki – ściółkę słomiano-torfową, zapew-
niającą suche podłoże w całym cyklu ho-
dowlanym. Ogromny nacisk położyłem 
również na wprowadzenie szczelnych ba-
rier ochronnych zabezpieczających moją 
hodowlę przed chorobami z zewnątrz, 
tym samym zwiększając standard pracy 
zatrudnionych osób. Żeby dostać się na 
swoje miejsce pracy, nasi pracownicy mu-
szą kilkakrotnie przechodzić przez maty 
dezynfekujące stopy i punkty mycia rąk 
stosownym płynem. Muszą przed wej-
ściem i przy wyjściu zmieniać ubrania, 
obuwie i rękawice. Powyższe zasady i ry-
gory przyczyniły się do uzyskania przez 
nas certyfikatu jakości I.K.B oraz QS. 

Nasze kurniki  dzięki zastosowaniu tylu 
nowoczesnych rozwiązań technologicz-
nych są znacznie wydajniejsze (średnio 
hodowcy w Polsce, zwłaszcza w muro-
wanych kurnikach, są w stanie średnio 
uzyskać 5, 5 rzutów brojlerów, my mamy 
8  rzutów), a jakość naszych kurczaków 
też zdecydowanie przewyższa średnią 
krajową. Wprawdzie obiekty inwentarskie 
i zastosowane w nich nowoczesne wypo-
sażenie kosztowały mnie jako inwestora 
znacznie więcej pracy i pieniędzy w  po-
równaniu z dominującymi w kraju trady-
cyjnymi kurnikami, ale to per saldo dla 
mnie się opłaca.

Co do hodowli norek, którą z powo-
dzeniem rozwijam od kilkunastu lat, nie 
jestem w stanie zrozumieć tej swoistej 
nagonki na polskich hodowców norek. 
Każda norka to przecież naturalny czy-
ściciel przyrody. Zwierzę to zjada w ciągu 
swego życia ok. 45 kg odpadów z rzeźni, 
a to, co po niej zostaje, to raptem 1,5 kg, 
które trzeba utylizować.  Łatwiej chyba 
i taniej przerobić 1,5 kg niż 45 kg? Ponad-
to zważyć trzeba na interes gospodarczy 
dla kraju, jaki niesie ze sobą hodowla 
zwierząt futerkowych. To dochodowy biz-
nes, choć w ostatnich latach mniejszy niż 
w  okresach prosperity, który dostarcza 
Polsce dużo dewiz, a dziesiątkom tysięcy 
ludzi daje zatrudnienie.

– Igor Szamiłow to wyjątkowy agroprzedsię-
biorca. Choć jest samoukiem, przez kilkanaście 
lat ciężkiej pracy posiadł ogromną wiedzę fa-
chową, którą pozwala Mu realizować bardzo 
ambitne plany produkcyjno-rozwojowe w za-
kresie hodowli zwierząt futerkowych i dro-
biu. Igor Szamiłow przywiązuje dużą wagę do 
dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska 
naturalnego. Jest niezwykle uporządkowany, 
pedantyczny i precyzyjny w tym, co robi. Do 
wszystkiego podchodzi z wielką pasją, a do 
swoich podwładnych z należytym szacunkiem. 
Godne podkreślenia jest też Jego szlachetne 
zaangażowanie w sprawy środowiska lokalnego 
i wspomaganie lokalnych inicjatyw oraz ludzi 
będących w potrzebie. 

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Igor Szamiłow, Rakowo 59, 62-250 Czerniejewo
Ferma Drobiu SEDKOR, Orlina Duża 8, 63-308 Gizałki, tel. 62 720 99 16



W naszych fermach drobiu i norek:
–  stosujemy najnowsze rozwiązania organizacyjne  

i techniczno-technologiczne
–  hodowane przez nas zwierzęta mają zapewniony należyty dobrostan 

i pozostają pod stałą kontrolą weterynaryjną  
i sanitarno-epidemiologiczną

–  przywiązujemy dużą wagę do higieny i bezpieczeństwa pracy,  
a także estetyki otoczenia

–  mamy zainstalowany system monitoringowy
–  osiągamy bardzo wysokie efekty produkcyjne

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Igor Szamiłow, Rakowo 59, 62-250 Czerniejewo
Ferma Drobiu SEDKOR, Orlina Duża 8, 63-308 Gizałki, tel. 62 720 99 16
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Grillowanie czas zacząć

Nabiał od szczęśliwych kóz 

Zaczyna się pora grillowania,  warto więc w  trakcie przygotowań  wybrać dobry ruszt 
i dobre paliwo. Najważniejsza jednak jest technika, m.in. odpowiednia temperatura 
rozpalania i czas wykorzystania żaru po wypaleniu węgli. No i receptury domowe. 
Najlepiej też będzie, jeśli wielkość  rusztu będzie zgodna z wielkością grona naszych 
stołowników. Dobrze jest także dobrać rodzaj węgla drzewnego do charakteru gril-
lowanego jedzenia.

W Rodzinnym Ekologicznym Gospodarstwie „Figa” w Mszanie, prowadzonym od ponad 
20 lat przez  Waldemara, Tomasza i Wawrzyńca Maziejuków i zrzeszonym w Stowarzy-
szeniu „Polska Ekologia”, wytwarza się prostymi metodami tradycyjny ser kozi wołoski 
naturalny oraz wędzony. Ponadto  – 14 innych ekologicznych rodzajów (10 z nich zostało 
wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych). Wszystkie o oryginalnym, pełnym mlecz-
nym smaku, uzyskanym dzięki użyciu niepasteryzowanego mleka oraz wykorzystaniu 
starych receptur. Powstaje tu także EKO masło i śmietana.

AgroKulinaria

Wszystko o technice przypiekania 
wie Leszek Kosarzecki – ekspert, 
juror konkursów, wielokrotny me-

dalista wielu festiwali, członek Polskiej 
Reprezentacji Narodowej i Stowarzysze-
nia „Polska Ekologia”, także konstruktor 
grilli  Smoker wyposażonych w panel wę-
dzarniczy:

– Po pierwsze – unikajmy drewna so-
snowego. Po drugie – podczas rozruchu 
grilla w pierwszej  fazie należy dokładać 
dużo opału w celu rozgrzania urządzenia 
i wytworzenia żaru; najlepiej stosować 
drewno uzyskujące w trakcie spalania 
wysoką temperaturę np. dąb, buk, jesion. 
W dalszej części  należy zastosować drew-
no najlepiej liściaste – olchę czy buk lub 
drewno owocowe niezbędne do prawidło-
wej obróbki: mięs, ryb, warzyw.

Dla dbających o zdrowie – koniecz-
nym elementem wyposażenia są tacki 
z metalowe z głębokim rowkowaniem, 
co pozwala unikać bezpośredniego kon-

Rodzinne Gospodarstwo Ekologiczne 
„Figa” dysponuje 130 hektarami te-
renów wypasowych na granicy Be-

skidu Niskiego i Bieszczadów, obszarem 
zaliczanym do najczystszych przyrodni-
czo miejsc w Polsce. Mleko od stada 300 
szczęśliwych kóz, jest przerabiane z wiel-
ką atencją na miejscu: 

– Dla nas kozie sery to życie – mówi 
Wawrzyniec Maziejuk. – Nie tylko dlate-
go, że lubimy je jeść. My lubimy je robić. 
Kozy to wspaniałe stworzonka. Produku-
jąc sery kozie, pomagamy także ludziom 
ze skazą białkową. Tego smaku i charak-
teru nie da się opisać żadnymi słowami. 
Obojętnie, czy będzie to bryndza, która 
według mnie jest królową serów, czy ser 
farmerski, fantastycznie komponujący się 
z czerwonym winem, czy w końcu twaro-
żek, który podlany sorbetem malinowym 
dostarcza wrażeń wprost obłędnych. Dla 
mnie najważniejsze jednak jest to, że ama-
torzy sera koziego to wspaniali ludzie, cie-

ły uszlachetniacz wędzonych produktów 
poprawiający walory smakowe. Dym 
otrzymywany podczas reakcji spalania 
drewna podstawowego (olcha, buk) może 
być dodatkowo aromatyzowany suszo-
nymi ziołami, drewnem owocowym, olej-
kami eterycznymi czy alkoholem. Ilość 
dymu oraz rodzaj związków chemicznych 
są zależne od rodzaju drewna, stopnia 
wysuszenia oraz warunków podczas spa-
lania. Podczas wędzenia eliminuje się 
niekorzystne reakcje w trakcie obróbki 
termicznej potraw: tłuszcz nie kapie – jak 
podczas przypiekania – bezpośrednio na 
żar, przez co nie wytwarzają  się niepo-
żądane rakotwórcze związki szkodliwe 
dla zdrowia. Konstruując wielofunkcyjne 
urządzenie Smoker, dążyłem do tego, aby 
w modelu „Wiking” można było stosować 
pod przykryciem obróbkę termiczną w ni-
skich temperaturach.  I w zależności od 
wyboru technologii, mieć pod ręką także 
klasyczny grill”.

Można jednocześnie korzystać też 
z  obu urządzeń i przygotować potrawy 
od razu do jedzenia, a równolegle uwę-
dzić mięso czy ryby na czas późniejszy. 
Zapewne będzie to trochę wyższa klasa 
kulinarna, ale dająca wiele zadowolenia.

Leszek Kosarzecki: – Z tanich ogólno-
dostępnych surowców, dobrze obrobio-
nych mięs czy  świeżych ryb można zrobić 
trwałe produkty, doskonałe  jakościowo 
i o niepowtarzalnym smaku, za które 
w sklepie płaci się bardzo drogo.
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taktu mięsa z żarem, powodującym wy-
twarzanie szkodliwych związków. Rowki 
zaś pomagają gromadzić tłuszcz. Ide-
alne rozwiązanie odprowadzania tłusz-
czu i zbierania w specjalnym pojemniku 
zostało zastosowane w panelu wędzar-
niczym w modelach „Wiking”. A samo-
dzielne wędzenie – stosowane przecież  
od wieków – może być inną formą przy-
gotowania produktów. Czy lepszą?

Leszek Kosarzecki: – Dym – to wspania-

kawi świata, mający wiele ciekawego do 
powiedzenia. Tworzymy wcale niemałą 
rodzinę i rozumiemy się bez słów.

Nie bez racji naukowcy zaliczają kozi 
nabiał do żywności funkcjonalnej. Ma on 
wysokie notowania ze względu na walo-
ry odżywcze: łatwo przyswajalne białka  
zawierają wszystkie niezbędne amino-
kwasy, których ludzki organizm sam nie 
wytwarza. Do tego trzeba uwzględnić za-
wartość witamin A, D, E, C, B oraz B 13 
(kwas orotowy wpływający na krążenie, 
usprawniający pamięć i koncentrację), 
dużo soli mineralnych, fosforu, wapnia, 
potasu, łatwo przyswajalnego żelaza, 
witamin i kwasu foliowego. Kozi nabiał 
polecany jest pacjentom ze skazą biał-
kową i  nie tolerującym laktozy zawartej 
w krowim mleku. Wielu konsumentów 
ceni go m.in. za to, że jest lekko strawny. 
Zawartość zaś kwasu kaprylowego po-
prawia nastrój oraz zwiększa odporność 
organizmu.

Ręcznie wytwarzane sery otrzymały 
miano serów zagrodowych, a liczbę ma-
łych i większych serowarni w Polsce sza-
cuje się na 600 – 1000. Tylko część z nich 
uzyskała certyfikaty ekologicznej pro-
dukcji. Do tej elity zaliczana jest „Figa”. 
Jej wyroby są znane nie tylko w Polsce, 
ale i poza granicami naszego kraju. Ich 
wyśmienity mogli poznać m.in. uczest-
nicy targów in.in. w Niemczech (BIO-
FACH w Norymberdze) i w Kanadzie 
(SIAL w Toronto). 

Wyroby kozie (szczególnie te ekologicz-
ne) awansowały do poziomu półki z pro-
duktami luksusowymi, także z racji wyszu-
kanych zastosowań kulinarnych. Zdaniem 
Wawrzyńca Maziejuka – na wzrastające 
zainteresowanie produktami kozimi mają 
wpływ liczne programy telewizyjne o te-
matyce kulinarnej i ekologicznej, a  także 
fakt, że coraz więcej ludzi podróżuje po 
świecie i poznaje tam nowe smaki.



Jest, czy nie jest, oto jest pytanie
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W obszarze prawa publiczne-
go istotne znaczenie mają 
dwa akty prawne. W pierw-
szej kolejności jest to usta-
wa o kształtowaniu ustroju 

rolnego, która zawiera definicję rolnika 
indywidualnego, gospodarstwa rolnego 
(także rodzinnego) i prowadzenia dzia-
łalności rolniczej. Definicje te są jednak 
aktualne wyłącznie w świetle tej ustawy.

Ustawa o działalności gospodarczej
Istotniejsze jest z punktu widzenia 

rozważań na temat statusu prawne-
go rolnika w świetle prawa, ustawa o 
swobodzie działalności gospodarczej. 
Art.2 tej ustawy definiuje działalność 
gospodarczą, a art. 4 ust. 1 definiuje 
przedsiębiorcę na potrzeby tej ustawy. 
Natomiast art. 3 wyłącza zastosowa-
nie ustawy do działalności wytwórczej 
w rolnictwie w zakresie upraw rol-
nych oraz chowu i hodowli zwierząt, 
ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnic-
twa i rybactwa śródlądowego, a także 
wynajmowania przez rolników pokoi, 
sprzedaży posiłków domowych, świad-
czenia w gospodarstwach rolnych in-
nych usług, związanych z pobytem 
turystów oraz wyrobu wina przez pro-
ducentów, będących rolnikami wyra-
biającymi mniej niż 100 hektolitrów 
wina w ciągu roku gospodarczego. 

Diabeł tkwi w interpretacji
Problem tkwi w interpretacji treści 

art. 3, a w zasadzie w odpowiedzi na 
pytanie, czy prowadzenie działalności 
rolniczej nie jest działalnością gospo-
darczą? Dylemat, czy rolnik to przed-
siębiorca i czy prowadzi działalność go-
spodarczą, rozstrzygnął Sąd Najwyższy 
uchwałą z 26 lutego 2015 r. (Sygn. Akt. 
IIICZP 108/14). Sąd podjął uchwałę o 
następującej treści: „Sprawa z powódz-
twa producenta rolnego – rolnika indy-
widualnego prowadzącego działalność 
wytwórczą w zakresie produkcji zwie-
rzęcej i roślinnej przeciwko przedsię-
biorcy o roszczenie wynikające z umowy 
kontraktacji jest sprawą gospodarczą” i 
ma być powierzona do rozpoznania są-
dowi gospodarczemu. Wynika z tego, że 
sąd uznał rolnika za przedsiębiorcę.

W uzasadnieniu sąd przywołał treść 
art. 43 kodeksu cywilnego, z którego 
wynika, że przedsiębiorcą jest m.in. 
osoba fizyczna prowadząca we własnym 

AgroPlatforma ODR

imieniu działalność gospodarczą lub za-
wodową; zatem cechuje tę działalność 
cel zawodowy lub zarobkowy, działanie 
we własnym imieniu, ciągłość tego dzia-
łania oraz uczestnictwo w obrocie go-
spodarczym. Cechy te może mieć także 
działalność rolnicza i jeżeli je spełnia, to 
jest działalnością gospodarczą. 

Zorganizowany, zawodowy, stały
Sąd uznał, że skoro rolnik prowadzi 

swą działalność w sposób zorganizowa-
ny, zawodowy i stały, w celu osiągnięcia 
zysków, uczestniczy w obrocie gospo-
darczym - to nosi ona cechy działal-
ności gospodarczej. SN przyjął także 
(powołując się na stanowisko NSA), 
iż wyłączenie zawarte w art. 3 niczego 
w tej mierze nie zmienia – działalność 
rolnicza pozostaje działalnością gospo-
darczą, a jedynie nie stosuje się do niej 
uregulowań ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej. 

Traktowany jak przedsiębiorca
Uchwała Sądu Najwyższego sprowa-

dza się do jednoznacznego przesądze-
nia, że co do zasady rolnik indywidualny 
powinien być uznawany za przedsię-
biorcę na gruncie materialnego i pro-
cesowego prawa cywilnego. W uzasad-
nieniu znalazła się sugestia, że zawarcie 
przez producenta umowy kontrakta-
cji zazwyczaj oznacza, że prowadzi on 
działalność gospodarczą i jest uczest-
nikiem obrotu gospodarczego. Wynika 
to z faktu, iż umowa taka najczęściej 
dotyczy dużej ilości produktów rolnych 
i jest charakterystyczna dla obrotu go-
spodarczego. W świetle tej uchwały SN 
każdy rolnik powinien być traktowany 
jak przedsiębiorca. 

Brak kryteriów
Niestety uchwała SN problemu do 

końca nie rozwiązała. Nie wskazano 
kryteriów, za pomocą których możemy 
uznać danego rolnika za przedsiębiorcę. 
Innymi słowy, chodzi o odpowiedź na py-
tanie, kiedy działalność rolnicza jest już 
na tyle zorganizowana, że staje się dzia-
łalnością gospodarczą. Realia życia go-
spodarczego wskazują, że są producenci 
rolni, których gospodarstwa stanowią 
świetnie prosperujące przedsiębiorstwa 
oraz tacy, którzy gospodarują na kilku 
hektarach czy posiadają 2-3 krowy. W 
tym drugim przypadku jest to często 
„działalność uboczna” obok pracy za-
wodowej i stanowi jedynie dodatkowe 
źródło dochodu. Nie można wrzucać do 
jednego worka wszystkich rolników. 

Czy każdy rolnik to przedsiębiorca? 
Wątpliwości pozostały mimo uchwały 

SN i powinny być rozstrzygane w każ-
dym przypadku indywidualnie. W uza-
sadnieniu SN przypomniał, że prawo 
cywilne przyjmuje materialno-prawną, 
a nie formalną definicję przedsiębiorcy. 
Oznacza to, że przedsiębiorcą jest się 
niezależnie od spełnienia jakichkolwiek 
formalności (np. wpis do rejestru dzia-
łalności gospodarczej nie jest tu warun-
kiem), lecz już po spełnieniu określo-
nych prawem przesłanek.

Praktyczne konsekwencje
Wbrew pozorom problem „zaliczenie 

lub niezaliczenie producenta rolnego 
do grona przedsiębiorców”, to nie tyl-
ko teoretyczne dywagacje prawnicze. 
Uznanie, że osoby fizyczne prowadzące 
gospodarstwo rolne wykonują działal-
ność gospodarczą, czyli są przedsiębior-
cami, niesie ze sobą ważne konsekwen-
cje praktyczne. Powoduje konieczność 
stosowania przepisów dotyczących 
tej grupy uczestników obrotu cywil-
noprawnego. Przykładowo, dotyczy 
to m.in. skrócenia ogólnych terminów 
przedawnienia z dziesięciu do trzech lat 
(art. 118 k.c.), czy też nakazu rozpozna-
nia sprawy przez wydziały gospodarcze 
sądów; rodzi też obowiązek wpisu do 
ewidencji (CEIDG), a idąc dalej, chyba 
także przyznanie zdolności upadłościo-
wej i naprawczej. 

Regina Hołda 
„Twój Doradca – Rolniczy Rynek”

DODR Wrocław

Status prawny rolnika indywidualnego w Polsce nie jest oczywisty. Jest on przedsiębiorcą  
w świetle prawa prywatnego. Oficjalnie nie ma jednak takiego statusu w prawie publicznym. 

PODATKI. Czy rolnik indywidualny to przedsiębiorca?



Pomocna giełda kooperacyjna
Opolszczyzna branżą rolno-spożywczą stoi. O tym jak skutecznie konkurować z dużymi podmiotami i dlaczego 

ważny jest element zaskoczenia, rozmawiali w Kluczborku przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej. 

AgroPlatforma ODR

– W północnej części Opolszczyzny, 
firmy z branży rolno-spożywczej stano-
wią dużą część rynku, dlatego kieruje-
my do nich program pomocy, którego 
częścią jest giełda kooperacyjna – mó-
wił Paweł Wąsiak, dyrektor Kluczbor-
skiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 

Na giełdzie, poza firmami rolno-spo-
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żywczymi z subregionu Kluczbork – Na-
mysłów – Olesno, pojawili się również 
przedstawiciele firm spoza woj. opol-
skiego, zajmujący się m.in. produkcją 
wędlin czy tworzeniem oprogramowa-
nia dla sklepów spożywczych. Dzięki 
temu spotkanie było okazją do nawią-
zania nowych kontaktów biznesowych, 

Branża rolno-spożywcza spotkała się w Kluczborku

poznania swoich możliwości, a także 
inspirujących rozmów dotyczących in-
nowacji w branży.

– W moim sklepie pszczelarskim sprze-
daję produkty pochodzenia pszczelego, 
które obecnie robią furorę, ponieważ 
apiterapia została uznana za oficjal-
ny dział medycyny. Leczenie przy po-
mocy miodu nie wywołuje skutków 
ubocznych, a sam miód jest łatwo przy-
swajalny przez organizm – przekony-
wał Henryk Nosewicz, właściciel firmy 
„Pszczółka” z Ligoty Górnej.

W trakcie giełdy przedsiębiorcy mogli 
się również spotkać z przedstawicielami 
opolskich instytucji otoczenia biznesu 
(Izba Gospodarcza „Śląsk”, Opolskie 
Centrum Rozwoju Gospodarki) oraz 
porozmawiać na temat możliwości do-
finansowania działalności gospodarczej 
i leasingu dla firm. Gościem spotkania 
był Tomasz Gabor, bloger znany z tele-
wizyjnych programów kulinarnych, któ-
ry opowiadał o cieszących się niezwykłą 
popularnością szkoleniach kulinarnych.

Szansą rozwoju dla małych przedsię-
biorstw z branży rolno-spożywczej są 
produkty tradycyjne i regionalne, o czym 
przekonywali przedstawiciele Stowarzy-
szenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski 
Koszyk” – organizacji zrzeszającej lokal-
nych producentów żywności.

– Produkowana przez OSM Olesno 
śmietankówka, czyli likier na bazie 
30% śmietany, stała się jedną z naj-
większych atrakcji promujących re-
gion. Nie może jej zabraknąć na tar-
gach i festynach, gdzie jest doceniana 
za smak i sposób produkcji – podkreślał 
Lesław Wypych.

Giełda kooperacyjna dla branży rolno-
spożywczej odbyła się w ramach projektu 
„Wsparcie innowacyjności MŚP Subre-
gionu Kluczbork – Namysłów – Olesno”. 
Celem projektu jest zwiększanie konku-
rencyjności firm z sektora MŚP z trzech 
powiatów: kluczborskiego, namysłow-
skiego i oleskiego, które działają na lokal-
nym rynku przez co najmniej dwa lata, 
w jednej z trzech kluczowych branż: bu-
dowlanej, drzewno-papierniczej, w  tym 
meblarskiej oraz rolno-spożywczej. Ko-
lejna giełda, tym razem dla branży bu-
dowlanej, jest zaplanowana na drugi 
kwartał tego roku.

Katarzyna Szmyrska
„Kurier Rolniczy”

OODR Łosiów
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i technologie dla poprawy jakości gleb
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Ziemia nigdy nie oddaje 
bez procentu tego, co otrzymała
Marek Tulliusz Cyceron
(106 p.n.e. – 43 p.n.e.)
 

M
ateria organiczna jest naj-
istotniejszym wskaźnikiem 
jakości gleby i pomimo, że 
stanowi znikomą objętość 
jej poziomu wierzchnie-

go, to ona właśnie decyduje o niemal 
wszystkich właściwościach fizycznych, 
chemicznych i biologicznych gleby. 

Materia organiczna zawiera większość 
organicznych związków syntezowanych 
przez żywe organizmy. Stwarza warun-
ki umożliwiające wzrost i rozwój roślin, 
poprawiając stabilizację oraz strukturę 
agregatową gleby, ułatwia też jej napo-
wietrzenie i infiltrację wody. Jest stymu-
latorem aktywności biologicznej, będąc 
źródłem pożywienia i energii dla żyją-
cych w niej organizmów, których istnie-
nie jest uzależnione od związków węgla. 
Ale jest także zasobem przyrody, który 
tworzy się bardzo powoli i jednocześnie 
takim, który może być złą decyzją czło-
wieka szybko zniszczony. 

Według danych Europejskiego Insty-
tutu Środowiska i Zrównoważonego 
Rozwoju zawartość materii organicznej 
gleb w Europie maleje w zastraszają-
cym tempie. Jej ubytek wynosi ok. 1% 
rocznie, co oznacza, że w porównaniu 
z latami 80. ubiegłego stulecia jej zawar-
tość zmniejszyła się o ok. 30%. W niemal 
połowie gleb Europy zawartość mate-
rii organicznej mieści się w przedziale 
1,7 –  3,2%, niebezpiecznie zbliżając się 
do zawartości 1,5%, która uznana jest 
przez Komisję Europejską ds. Środowi-
ska za początek pustynnienia. Średnia 
zawartość materii organicznej w pol-
skich glebach użytkowanych rolniczo 
wynosi ok. 2%, czyli wg Europejskiej 

AgroPlatforma ODR

Bazy Danych jest to zawartość niska.
W obecnych czasach, gdy przed świa-

tem stoi zadanie dostarczenia odpo-
wiedniej ilości pożywienia prawie 7-mi-
liardowej populacji ludzkiej, w dodatku 
w sposób nie zagrażający bioróżnorod-
ności środowiska i jego równowadze, 
dbałość o utrzymanie materii orga-
nicznej gleby na odpowiednim pozio-
mie stała się pilną potrzebą, na którą 
odpowiedzieli m.in. naukowcy z Insty-
tutu Ogrodnictwa w Skierniewicach 
z  Zakładu Mikrobiologii. Zespół pod 
kierownictwem dr hab.  Lidii Sas Paszt, 
prof. IO przeprowadził badania w tema-
cie: „Warzywnictwo, w tym uprawa ziół 
metodami ekologicznymi – badania w 
zakresie innowacyjnych rozwiązań dla 
towarowej uprawy ekologicznej warzyw 
i ziół. Opracowanie innowacyjnych bio-
produktów i technologii dla poprawy 
jakości gleb w ekologicznych uprawach 
roślin warzywnych”. 

Chociaż zadanie dotyczyło upraw 
ekologicznych, to jego rezultat będzie 
mógł mieć zastosowanie w przyszłości 
do każdej produkcji rolniczej. Celem 
badań było bowiem opracowanie inno-
wacyjnych technologii poprawy jakości 
gleb z zastosowaniem bioproduktów 
i  pożytecznych mikroorganizmów gle-
bowych, a ich wyniki zostały zapre-
zentowane na konferencji pt. „Podsu-
mowanie zadań badawczych z zakresu 
rolnictwa ekologicznego realizowanych 
w roku 2016”, jaka obyła się w dniach 
7-8 marca br. w Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Ra-
domiu. 

W ich efekcie stworzono nowe kon-
sorcja bakteryjne, które weszły w skład 
biopreparatów. Oceniono ich wpływ na 
poprawę jakości gleby, tj.: odczyn, roz-
miar populacji pożytecznych mikroor-
ganizmów oraz skład mineralny przed 
i po ich aplikacji. Opracowano także na 

ich podstawie nowe bionawozy. Następ-
nie prowadzono doświadczenia nad 
ich efektywnością, sposobem aplikacji 
i  korzyściami ze stosowania. Rezulta-
tem był wzrost zawartości materii or-
ganicznej w glebie oraz dominacja po-
żytecznej mikroflory, a co za tym idzie 
– zwiększenie stabilności mechanicznej 
gleby, poprawa jej zdolności sorpcyjnej, 
zwiększenie dostępności składników 
mineralnych dla roślin. Biopreparaty 
korzystnie oddziaływały na wzrost i plo-
nowanie roślin, wzmacniały ich odpor-
ność na stres związany z brakiem wody 
(co ma znaczenie zwłaszcza w przypad-
ku upraw nienawadnianych), pozwala-
ły też na zmniejszenie dawek nawozów 
mineralnych i organicznych. Najsku-
teczniej działały, jeśli były aplikowane 
podczas sadzenia roślin i na początku 
uprawy. Stymulowały bowiem wzrost 
i rozwój systemu korzeniowego, który 
był zdrowy, silny i kilkakrotnie większej 
objętości niż w kontrolnych roślinach. 

Zaproponowana innowacja jest prze-
łomowa w skali kraju i świata, a bada-
nia nad stworzonymi biopreparatami 
i technologią ich stosowania nadal trwa-
ją. W Polsce istnieje duży popyt na tego 
typu bioprodukty, dlatego w kolejnych 
latach zostaną one przekształcone już 
w produkty handlowe. Pozwoli to pod-
jąć producentom nawozów organicz-
nych produkcję nowych bioprepara-
tów wzbogaconych mikrobiologicznie, 
poprawiających wzrost i plonowanie 
roślin. Znajdą one także zastosowanie 
jako skuteczne i ekonomicznie opłacal-
ne metody nawożenia i ochrony roślin. 
Będziemy śledzić rezultaty tych badań i 
poinformujemy czytelników o przedsię-
wzięciach w tej dziedzinie. 

Izabela Pijanowska
„Śląskie Aktualności Rolnicze” 

ŚODR Częstochowa

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

Według danych Europejskiego Instytutu Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju zawartość materii organicznej gleb  
w Europie maleje w zastraszającym tempie. Jej ubytek wynosi ok. 1% rocznie, co oznacza, że w porównaniu z latami 80. 
ubiegłego stulecia jej zawartość zmniejszyła się o ok. 30%. 
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T
eren, z którego będziemy zbie-
rać zioła, powinien znajdować 
się z  dala od: pól uprawnych 
spryskiwanych środkami ochro-
ny roślin, ruchliwych dróg, 

nasypów kolejowych czy zakładów 
przemysłowych, ponieważ szkodliwe 
substancje kumulują się w tkankach ro-
ślin. Przystępując do zbioru ziół, należy 
upewnić się, czy nie są one chronione. 
W Polsce wiele ziół znajduje się pod cał-
kowitą ochroną (np. barwinek pospoli-
ty) lub ochroną częściową (np. marzan-
ka wonna). 

Do zbioru potrzebne są odpowiednie 
narzędzia i akcesoria – sekator, nóż, no-
życzki. Przeważnie nie zbiera się całych 
roślin, a obcina tylko potrzebne części, 
dlatego należy być uważnym i ostroż-
nym, by podczas zbioru niepotrzebnie 
nie uszkodzić rośliny.

Kiedy zbieramy zioła?
Okres zbioru surowca zielarskiego 

zależy od jego rodzaju (liście, korzenie, 
kwiaty, owoce) oraz od gatunku rośliny.
n Kwiaty (np. rumianek, nagietek, 

arnika) zbiera się na początku zakwi-
tania, a czasem w okresie pełnego kwit-
nienia rośliny (np. dziewanna). Zebrane 
w innym terminie mogą tracić swoje 
lecznicze właściwości. Nie należy zry-
wać kwiatów już przekwitłych, uszko-

Zasady zbioru ziół
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Podstawowym warunkiem, od którego zależy jakość surowca, jest zbiór 
ziół we właściwym czasie. Zasady zbioru ziół są ściśle określone i na-
leży ich przestrzegać, gdyż warunki uprawy, pogoda i czas zbioru mają 
wpływ na wartość surowca i zawartość substancji czynnych. 

dzonych i zwiędłych. Najlepszą porą do 
zbioru jest słoneczne popołudnie.
n Liście (np. melisa, rozmaryn, szał-

wia) zbiera się przed kwitnieniem rośliny, 
najlepiej w ciepły poranek tuż po obe-
schnięciu rosy, gdyż są one wtedy naj-
bardziej aromatyczne i wartościowe. Do 
zbioru nadają się tylko zdrowe, zielone 
listki bez przebarwień i szkodników. Li-
ście roślin zimozielonych można zbierać 
przez cały rok.
n Owoce i nasiona – owoce mięsiste 

(np. bez czarny, rokitnik, dzika róża) 
zbiera się, zanim osiągną pełną dojrza-
łość, kiedy są jeszcze twardawe, w dni po-
godne, bezdeszczowe. Owoce przejrzałe 
dają niepełnowartościowy surowiec. Na-
siona (np. kminek, kozieradka) zbiera 
się, kiedy dojrzeją, ale zanim zaczną się 
rozsiewać, najlepiej w pochmurny dzień 
lub z poranną i wieczorną rosą. Zwilżone 

rosą torebki mniej pękają i nasiona nie 
zdążą się rozsypać.
n Pączki zbiera się pod koniec zimy 

lub wczesną wiosną, gdy tylko zaczynają 
nabrzmiewać. Najwięcej jest w nich wte-
dy substancji czynnych. Pąki obrywamy 
ręcznie lub obcinamy nożem.
n Kora (np. kruszyna, wierzba, dąb) 

– zbiera się ja zwykle wczesną wiosną, 
wyłącznie ze ściętych młodych gałęzi. 
Wybiera się korę gładką, jak najmniej 
spękaną. Nie należy zbierać kory poprzez 
zestrugiwanie jej nożem, gdyż surowiec 
zanieczyszczony zostanie drewnem.
n Korzenie i kłącza (np. lukrecja, pię-

ciornik, pietruszka) – najczęściej zbiera-
ne są po utracie części nadziemnych lub 
przed wypuszczeniem nowych pędów 
(późną jesienią, zimą lub bardzo wcze-
sną wiosną), kiedy gromadzą w sobie 
największą ilość związków czynnych. Ko-
rzenie i kłącza można zbierać niezależnie 
od pogody. Po zbiorze należy otrząsnąć je 
z resztek piasku i ziemi, a następnie opłu-
kać wodą.
n Ziele (np. tymianek, pokrzywa, pio-

łun) zbiera się po rozpoczęciu kwitnienia, 
co gwarantuje pełne nagromadzenie się 
substancji czynnych. Najlepszą porą do 
zbioru jest pogodne, późne popołudnie, 
przed pojawieniem się rosy. Części zielo-
ne ziół jednorocznych ścinamy na wyso-
kości ok. 5-8 cm nad ziemią, natomiast 
w przypadku ziół wieloletnich ścinamy 
tylko jedną trzecią wysokości.

Zebrane zioła należy umieszczać w pła-
skich koszykach lub drewnianych skrzy-
niach, luźno je układając. Nie powinno 
zbierać się ziół do toreb z tworzywa 
sztucznego, gdyż zaparzą się i staną się 
bezużyteczne.

Karolina Kiewlicz
„Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy”

ZODR Barzkowice

O środki ubiegać się 
będą mogli rolnicy 
posiadający gospo-
darstwa, w którym 
co najmniej 1 ha 

trwałych użytków zielonych i 
pastwisk trwałych położonych 
jest na obszarze Natura 2000.  
Pomoc będzie przyznawana na 
inwestycje przyczyniające się do utrzy-
mania i użytkowania trwałych użytków 
zielonych położonych na Naturze 2000 

pod warunkiem, że inwe-
stycje te nie będą nega-
tywnie oddziaływać na cele 
ochrony obszaru tego ob-
szaru i nie będą sprzeczne 
z działaniami ustalonymi 
w  planach zadań ochron-
nych lub planach ochrony 
dla obszaru Natura 2000.

Koszty kwalifikowalne (za które przy-
sługuje zwrot) – jak podaje resort – obej-
mą zarówno koszty produkcji roślinnej, 

jak i zwierzęcej. Do kosztów tych zaliczą 
się m.in. zakup maszyn, urządzeń i sprzę-
tów stosowanych na trwałych użytkach 
zielonych, a także budowa (przebudo-
wa, remont połączony z modernizacją) 
obiektów inwentarskich lub budowli wy-
korzystywanych do produkcji zwierząt 
trawożernych wraz z zakupem instalacji 
technicznej i wyposażenia.

Limit pomocy w okresie realizacji wy-
nosił będzie na jednego beneficjenta 
i na jedno gospodarstwo 500 tys. zł (jeśli 
obejmuje inwestycje budowlane) i 200 
tys. zł. bez inwestycji budowlanych. Po-
ziom refundacji kosztów kwalifikowal-
nych ustalono na 50%, a w przypadku 
operacji realizowanych przez młodych 
rolników – na 60%.

Projekt rozporządzenia jest obecnie 
w trakcie konsultacji. Planowany ter-
min naboru wniosków przewidywany 
jest na III kwartał 2017.

           Ryszard Śmiechowski
       „Aktualności Rolnicze”

ŚODR Modliszewice

Bez szkody dla Natury 2000
Rozpoczęła się debata publiczna nad nową propozycją resortu  
rolnictwa, który chce w III kwartale wprowadzić możliwość inwestowa-
nia na obszarze Natura 2000. Dla rolników jest to coś nowego. Będzie 
to związane z rolniczym  wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją 
zwierzęcą (dot. zwierząt trawożernych).



 Pani Beato, koło gospodyń wiejskich prze-
kształciłyście w Balkowie w stowarzyszenie…

– Przeszło rok temu – w lutym zalega-
lizowałyśmy działalność; mamy wpis do 
KRS, czyli działamy już legalnie. Do tej 
pory pracowałyśmy na bazie koła gospo-
dyń wiejskich. Nasze koło gospodyń też 
działało bardzo prężnie już od bardzo 
dawna, od 1956 r. Naprawdę aktywne 
koło, panie mają spore osiągnięcia, faj-
nie działały. A my teraz w związku z tym, 
że powstały dla stowarzyszeń możliwo-
ści starania się o środki zewnętrzne i o 
dotacje, postanowiłyśmy nasze koło 
przekształcić w stowarzyszenie i po nie 
sięgnąć. 

 Stowarzyszenie się nazywa…
– Stowarzyszenie „Razem dla Balko-

wa”. Tworzy je trzydzieści pięć dziew-
czyn. Działamy w różnych dziedzinach. 
Wspieramy dzieci. Jeszcze jako grupa 
nieformalna aplikowałyśmy o grant „Na 
lepszy start”. Otrzymałyśmy dofinan-
sowanie w kwocie 5 tys. zł. Poprzednio 
również dla dzieci robiłyśmy „Naturę 
2000 – Co w trawie piszczy”. Bardzo uda-
na akcja. Była wycieczka. Przyjechali też 
do nas policjanci z komendy powiatowej, 
opowiadali, jak bezpiecznie poruszać się 
po drogach. Były warsztaty plastyczne 
dla dzieci, które m.in. ja prowadziłam. 
A potem była wystawa podsumowują-
ca projekt, zaprosiłyśmy mamy, babcie, 
był zespół Witaszewiacy, który uświetnił 
spotkanie. To było bardzo barwne, pełne 
emocji działanie. Teraz zakończyłyśmy 
ten najważniejszy projekt, który wydaje 
nam się, że warto rozpropagować w wiej-
skim środowisku, żeby panie wiedziały 
o takich działaniach, żeby wiedziały, że 
można coś takiego zrobić i że odnosi to 
znakomity skutek. Był to grant „Na lep-
szy start”. 

 Czyli…
– Profilaktyka nowotworu piersi, no-

wotworu szyjki macicy, a przy okazji 
jeszcze instruktaż udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Dzięki Po-
l-Centrum ze Strykowa otrzymałyśmy 

kwotę 5 tys. zł. Ponieważ działałyśmy 
już dla dzieci, działałyśmy dla seniorów, 
chciałyśmy zrobić coś dla siebie. Doszły-
śmy do wniosku, że nie ma u nas takiej 
tradycji czy nawyku, by badać piersi, a 
przecież ciągle się słyszy o ciężkich za-
chorowaniach. Wciąż słyszymy o raku, 
ale często dowiadujemy się o nim dopie-
ro, jak choroba jest zaawansowana i nie 
można już wiele chorej pomóc. Postano-
wiłyśmy więc przeznaczyć te pieniądze 
właśnie na taki cel.

 Bardzo ważny cel…
– Bardzo ważny! Napisałyśmy wniosek 

o grant, udało się. Byłyśmy wysoko na 
liście, bo na 6. miejscu na 50. aplikują-
cych. Myślę, że ci, którzy oceniali wnio-
ski, docenili to, na jak ważną sprawę 
chcemy pieniądze przeznaczyć. 

 Gdzie składałyście panie ten wniosek?
– Do Pol-Centrum do Strykowa. Z nim 

współdziałamy, oni rozdają ciekawe 
granty. Myślę, że warto było. Odbyło się 
spotkanie szkoleniowe. Znalazłam przy-
padkiem w internecie organizację, do 
której zwróciłyśmy się o wsparcie. Była 
to Fundacja „Kocham życie” z Łodzi. Za-
łożyły ją dwie panie, które zachorowały 
na raka piersi. Przeszły leczenie, chemię. 
Teraz mają się dobrze. Chcą pomagać 
innym kobietom przetrwać ten bardzo 
ciężki okres, zajmują się też profilakty-
ką, uczą, jak badać piersi. Panie są przy-
gotowane do prowadzenia tego typu 
warsztatów. Mają fantomy, dla nas to 
było najważniejsze. 

 Żeby praktycznie poćwiczyć…
– Sama teoria nie wystarczy. Teorię 

znamy z telewizji i nic z tego nie wynika. 
Na tym spotkaniu prowadzące zapyta-
ły, które z pań regularnie badają piersi. 
Okazało się, że na grupę sześćdziesięciu 
osób rękę podniosły tylko cztery panie. 
Już samo to dawało nam pewność, że 
taki właśnie grant był potrzebny. Orga-
nizatorki poprosiły też jedną z uczestni-
czek, by na fantomie pokazała, jak bada 
się pierś. Proszę sobie wyobrazić, że ko-
bieta, która się zgłosiła, zbadała pierś 
i niczego nie znalazła. A okazało się, że w 
tej piersi były cztery guzy. Podejrzewam, 
że każda z nas postąpiłaby tak samo, 
bowiem nie umiemy badać piersi. Panie 
w bardzo przystępny sposób oswoiły nas 
z tym tematem. Co ważne – nie nastra-
szyły, tylko właśnie oswoiły, nauczyły 
nas prawidłowej techniki badania, żeby 
było wiarygodne i skuteczne. Napraw-
dę było to bardzo owocne spotkanie 

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

„Innowacyjne rozwiązania w przygotowywaniu, 
przetwarzaniu i przechowywaniu żywności”, 
praca zbiorowa, wydawca – PODR Szepietowo

Kompleksowe opra-
cowanie poświęcone 

innowacyjnym rozwią-
zaniom organizacyjno-
technologicznym stoso-
wanym we wszystkich 
etapach łańcuchu żyw-
nościowego – w okresie 

przygotowania, wytwarzania i przecho-
wywania żywności, a także stworzenia 
strategii budowania marki produktu 
i tworzenia sieci producentów.

„Hodowla i chów gęsi Białych Kołudzkich  
w realiach XXI wieku”, praca zbiorowa,  
wydawca – K-PODR Minikowo

Interesująca publikacja 
na temat gęsi Białej 

Kołudzkiej – jej efektyw-
ności chowu i prawidło-
wego użytkowania oraz 
m.in.  projektu Szlak 
Polskiej Gęsiny i działal-
ności Fundacji Hodow-
ców Polskiej Białej Gęsi. 

„Kwiaty w domu i w ogrodzie”,  autorka  
– Beata Janiszewska, wydawca  
– ZODR Barzkowice

Znakomity porad-
nik dla tych, którzy 

przywiązują wagę do 
harmonijnego upięk-
szenia swego otoczenia: 
roślinami cebulowymi, 
kwitnącymi bylinami 
z organami przetrwal-

nikowymi (bulwy, kłącze), kwiatami 
jednorocznymi i dwuletnimi, drzewami 
i krzewami kwieciem obsypanym oraz 
kwiatami balkonowymi.

Okładki miesiąca

Za najbardziej 
efektowne strony 

tytułowe spośród 
czasopism ODR wyda-
nych w kwietniu 2017 
r. uznaliśmy okładki 
miesięczników: „Wieś 
Mazowiecka” (wydaw-
ca – MODR Warszawa) 
i „Kurier Rolniczy” 
(wydawca – OODR 
Łosiów).

Z Beatą Gawryszczak, prezes 
Stowarzyszenia „Razem dla  
Balkowa” w gminie Piątek  
– rozmawia Grażyna Bożyk

Było warto
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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 IV rundzie
n  „Kurier Rolniczy” OODR Łosiów – 16 pkt.
n  „Wiadomości Rolnicze” 

PODR Szepietowo – 16 pkt.
n  „Aktualności Rolnicze” 

ŚODR Modliszewice – 15 pkt.
n  „Wieś Kujawsko-Pomorska” 

K-PODR Minikowo – 15 pkt.
n  „Zachodniopomorski Magazyn 

Rolniczy” ZODR Barzkowice – 14 pkt.
n  „Rada” ŁODR Bratoszewice – 13 pkt.
n  „Twój Doradca – Rolniczy Rynek” 

DODR Wrocław – 13 pkt.
n  „Lubelskie Aktualności Rolnicze” 

LODR Końskowola – 11 pkt. 
n  „Pomorskie Wieści Rolnicze” 

PODR Lubań –11 pkt. 
n  „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” 

PODR Boguchwała – 8 pkt.
n  „Śląskie Aktualności Rolnicze” 

ŚODR Częstochowa – 8 pkt.
n  „Wieś Mazowiecka” MODR Warszawa 

– 8 pkt.
n  „Lubuskie Aktualności Rolnicze” 

LODR Kalsk – 7 pkt.
n  „ Bieżące Informacje” W-MODR 

Olsztyn – 5 pkt. 

w przyjaznej miłej atmosferze. Tu też 
ukłony dla pani Krystyny Grabowskiej 
ze szkoły podstawowej w Piątku, bo ona 
wypożyczyła mojemu stowarzyszeniu 
fantoma, na którym ćwiczyłyśmy udzie-
lanie pierwszej pomocy przedmedycznej 
i reanimację. Dwóch strażaków z Piątku 
Tomasz Machałowski i Dominik Paster-
ski pokazało nam także, jak udzielać 
pierwszej pomocy. Panie chętnie ćwi-
czyły. Fajna sprawa, bo znów – wszyst-
kie znałyśmy teorię, ale żadna chyba nie 
podjęłaby akcji reanimacyjnej. Potem 
jeszcze pojechałyśmy do Uniejowa i re-
laksowałyśmy się na basenach. 

 Czyli bardzo udana inicjatywa…
– Naprawdę cieszę się z tej akcji, tym 

bardziej, że miało miejsce też takie zda-
rzenie. Przyszła do mnie jedna z pań, 
która brała udział w szkoleniu. Przyszła 
podziękować, bo dzięki temu, że była na 
spotkaniu i nauczyła się badać piersi, 
wykryła u siebie guza. Mówiła, że nigdy 
by jej do głowy nie przyszło (bo to mło-
da dziewczyna), że ona może mieć raka. 
A jednak. Jest już po leczeniu. I dla tej 
jednej młodej dziewczyny warto było 
całą tę akcję zorganizować. Fajne jest to, 
żeby kobietom dać możliwość korzysta-
nia z doświadczeń innych, żeby mądrze 
myślały, żeby nie tylko wycieczki organi-
zowały, ale też tego typu akcje. Profilak-
tyka bowiem to nie mit, to bardzo ważne 
działanie, które - jak widać na przykła-

dzie tej młodej dziewczyny – ratuje życie. 
Chciałam opowiedzieć o naszej inicjaty-
wie, by zachęcić inne panie czy organiza-
cje do pójścia w nasze ślady.

 Proszę powiedzieć słów kilka o dziewczynach 
z pani stowarzyszenia…

– Są to panie w wieku od trzydziestu 
do pięćdziesięciu lat. Ciężko pracują, bo 
mają swoje gospodarstwa, duże gospo-
darstwa. U nas w Balkowie teren wa-
rzywniczy, więc pracy wiele, ale mimo 
to jesteśmy bardzo aktywne. Bierzemy 
udział we wszystkich naszych lokalnych 
wydarzeniach, typu nowalijka, dożynki, 
bierzemy udział w konkursach kulinar-
nych. Wcześniej działały nasze mamy 
i  babcie, teraz my… Ja, co prawda, je-
stem w Balkowie od niedawna, bo dopie-
ro od dwudziestu lat, ale jestem sołty-
sem i radną w gminie, może dzięki temu 
mam więcej możliwości dotarcia do pań, 
szybciej się dowiaduję o możliwościach 
korzystania z różnych funduszy…

 Czytelnicy RADY poznali  panią jako znakomi-
tą malarkę. Maluje pani nadal?

– Cały czas maluję i prowadzę warsz-
taty dla dzieci i młodzieży. 

                                                                                                                                           
„RADA”

ŁODR Bratoszewice

Fot. Archiwum Stowarzyszenia „Razem dla Balkowa”
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W
iele gatunków roślin ma wą-
ski zakres tolerancji w sto-
sunku do określonych wła-
ściwości gleby. W  związku 
z tym są one swego rodzaju 

bio-testem warunków siedliskowych. 
Monitoring jakości gleby to nieodzowny 
element racjonalnego gospodarowania 
użytkami rolnymi. Badania parametrów 
gleby możemy wykonać w specjalistycz-
nych laboratoriach. Mniej znaną i zara-
zem alternatywną metodą oceny jakości 
gleby jest bioindykacja florystyczna, czy-
li określenie właściwości gleby na pod-
stawie rosnących na niej roślin (głównie 
chwastów). 

Rośliny wskaźnikowe to najczęściej 
gatunki kosmopolityczne, o dobrze po-
znanych wymaganiach siedliskowych, 
małej zmienności genetycznej i łatwo 
rozpoznawalne. Powinny występować na 
danym terenie w dużej ilości – wyklucza 
to wtedy ich przypadkowe pojawienie się 
w danym siedlisku. Z perspektywy rolni-
czej znaczenie mają rośliny wskazujące 
na poziom wilgotności, odczyn i obec-
ność określonych składników pokarmo-
wych. Te parametry pozwalają bowiem 
na dobór odpowiednich do warunków 
upraw oraz zaplanowanie odpowiednich 
zabiegów agrotechnicznych. 

Nawożenie gleby jest niezbędną czyn-
nością w uprawie roślin. Objawy niedo-
boru składnika są powodem tego, że 
nie spełniają norm jakościowych; sama 
roślina cierpi z powodu chorób fizjolo-
gicznych. W fitomonitoringu bierze się 
pod uwagę zarówno występowanie ro-

ślin wskaźnikowych, jak też ich wygląd. 
Pojawiające się u wrażliwych gatunków 
zmiany, nekrozy, chlorozy mogą wskazy-
wać na obecność w podłożu określonych 
zanieczyszczeń lub niedobory troficzne 
(degradacja chemiczna gleby). W tym 
wypadku roślinami wskaźnikowymi są 
nie tylko chwasty, ale też rośliny upraw-
ne. 

W monitoringu „wizualnym” – opartym 
na obserwacji roślin możemy wyłonić kil-
ka grup:
n rośliny gleb ciężkich i gliniastych 

(komosa biała, kurzyślad polny, bylica 
pospolita, szczaw kędzierzawy)

n rośliny gleb piaszczystych i ubogich 
w próchnicę (turzyca piaskowa, przy-
miotno kanadyjskie, koniczyna polna, 
babka wąskolistna)
n rośliny gleb bogatych w próchnicę 

(bodziszek drobny, maruna bezwonna, 
gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, 
pokrzywa zwyczajna i żegawka)
n rośliny gleb bogatych w azot (przy-

tulia czepna, komosa biała, pokrzywa 
zwyczajna)
n rośliny gleb ubogich w azot (wyka 

drobnokwiatowa, wyczyniec polny, bab-
ka zwyczajna, koniczyna biała, babka 
lancetowata)
n rośliny gleb kwaśnych (fiołek trój-

barwny, iglica pospolita, rumian polny, 
szczaw polny, wrzos zwyczajny, skrzyp 
polny)
n rośliny gleb zasadowych (cykoria po-

dróżnik, owies głuchy, jasnota biała, mak 
polny, tobołki polne)
n rośliny gleb podmokłych (jaskier 

rozłogowy, mydlnica lekarska, szalej ja-
dowity, żywokost lekarski)

Należy pamiętać, że chwasty są tyl-
ko wskaźnikiem i nie mogą służyć jako 
jedyny wykładnik zasobności gleby. Są 
dla nas tylko sygnałem do podjęcia sto-
sownych kroków w celu stworzenia opty-
malnych warunków pod uprawę roślin. 
Dlatego niezbędne jest monitorowanie 
i  sukcesywne przeprowadzanie kom-
pleksowych analiz chemicznych gleby.

Grażyna Mikołajewska
„Wieś Kujawsko-Pomorska”

K-PODR Minikowo i K-PIR Przysiek
Fot. Archiwum redakcji

Co powiedzą Ci chwasty
Chwasty od wieków są utrapieniem dla ogrodników i rolników. Są dużą konkurencją dla roślin 
uprawnych, roznoszą choroby oraz są środowiskiem bytowania wielu szkodników. Dlatego ich  
niekorzystna działalność jest niezaprzeczalna i należy je usuwać z upraw. Jednakże czasami  
istnieją takie sytuacje, że właśnie ta grupa upraw informuje nas, czego brakuje bądź czego mamy 
nadmiar w glebie.
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 Pani Małgorzato, od kiedy prowadzi Pani 
Galerię?

– Maluję i zdobię od 1984 roku, Ga-
leria i Pracownia Sztuki powstała 
zaś w  1999 r. Mieści się ona przy ul. 
Zawadzkiego 65. Można tu zobaczyć 
moją kolekcję pisanek (największą 
w Polsce), a także malarstwo na płót-
nie, szkle i ceramice. 

 Prowadzi Pani również indywidualne i grupo-
we warsztaty zdobnictwa.

– Takie warsztaty, przeznaczone 
dla dzieci oraz dla dorosłych, cieszą 
się dużym zainteresowaniem. Zajęcia 
obejmują spotkanie z artystą, krótki 
wykład z historii malarstwa na szkle, 
malowanie na szkle wzorów regional-
nych Dolnego Powiśla, zdobienie figu-
rek gipsowych (zajączków, mikołajów, 
aniołków, domków), malowanie pisa-
nek i zwiedzanie mojej Galerii.

 Czy uczestniczy Pani w plenerach?
– Tak, klimat plenerów sprzyja spo-

tkaniom artystów, którzy część swo-
jego życia poświęca-ją na rozwijanie 
pasji twórczej. Malowałam m.in. na 
Ogólnopolskim Plenerze Plastycz-

W Galerii i Pracowni Sztuki  
„Artystyczna Przystań”

magazyn ludzi przedsiębiorczych  ||  17

Dużo mówi się o kultywowaniu tradycji kultury ludowej, a właśnie 
tu jest takie miejsce, które przyciąga ludzi nie tylko z Polski,  

ale i z całego świata. Jest to Galeria i Pracownia Sztuki „Artystyczna 
Przystań” Małgorzaty Krause w Dzierzgoniu w pow. sztumskim.

nym „Bliżej Natury” w Bronikowie. 
W 2016 r. uczestniczyłam w III Ple-
nerze Malarskim „Pędzlem i Dłutem” 
w Lubawie. Cenię też udział: w III Po-
wiatowym Plenerze Malarsko-Rzeź-
biarskim w Gościcinie, w plenerze 
w Postolinie, a ostatnio – w styczniu 
br. wzięłam udział w plenerze w Raj-
skiej Górze. Ciągle staram się dosko-
nalić swoją sztukę malarską i zdobni-
czą.

 Widzę podziękowania za pomoc w realizacji 
konkursów i projektów.

– Przygotowałam i objęłam opieką 
merytoryczną laureatów I Konkursu 
Tradycji i Kultury Szlacheckiej w Wa-
plewie. Pomagałam też w realizacji 
projektu „Pokonać bariery – dworek 
sztuki i radości: Powiśle nasza mała 
ojczyzna”.

 Uczestniczy Pani w turniejach i wystawach 
sztuki ludowej. W Muzeum Etnograficznym 
w Gdańsku-Oliwie ma Pani swoją wystawę.

– W muzeum wystawiam pisanki 
strusie (emu, nandu, afrykańskie), 
kacze i gęsie malowane oraz zdobio-
ne różnymi technikami i wzorami. 
Są to też hafty richelieu wykrawane 
w jajkach i szkatułkach z jaj strusich. 

Na skorupkach uwieczniam portre-
ty osób, zwierzęta, sceny rodzajowe, 
pejzaże i zabytki narodowe. Wyko-
nałam też wiele pisanek z motywa-
mi patriotycznymi. Stosuję również 
technikę rytowania. Maluję na szkle 
i ceramice, gdzie wykorzystuję wie-
dzę zdobytą w  szkole ceramicznej, 
w Zakładzie Porcelany Stołowej „Lu-
biana”. Oprócz wystaw, cenię sobie 
uczestnictwo w Turnieju Kół Go-
spodyń Wiejskich oraz w Pomorskim 
Stole Wielkanocnym organizowanym 
w Starym Polu.

 W książce Aleksandry Baltissen „Całuj życie” 
Pani obrazy są ilustracjami do jej wierszy. W jed-
nym z nich poetka pisze: „Jest w Tobie łąka, pole 
i las, strumienie, ziemia oraz czas…”. To ilustruje 
Pani obraz, który powstał nie tylko dzięki pasji 
malarskiej, ale i niezwykłemu talentowi.

– To dla mnie wyróżnienie i za-
szczyt, że moje obrazy znalazły się 
w kolejnych tomikach z poezją. 

 W księgach pamiątkowych widnieją serdecz-
ne i entuzjastyczne wpisy nie tylko Polaków, 
ale również osób zwiedzających Galerię z wie-
lu krajów świata: z USA, Chile, Wielkiej Bryta-
nii, Niemiec, Francji, Holandii, Rosji, Australii, 
Portugalii, Szwajcarii, Ukrainy, Gruzji, Republiki 
Mołdowy. Są życzenia, wiersze, miłe słowa, któ-
re zachęcają do dalszej pracy. Na jednym z setek 
zdjęć Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Jest też Medal 
Honorowy w uznaniu zasług dla powiatu sztum-
skiego i niezliczona ilość dyplomów. Wszystko to 
świadczy o Pani sukcesie. Z całego serca gratu-
luję Pani Małgorzato!

– Serdecznie dziękuję i życzę każ-
demu, żeby wykonywał swoją pra-
cę zgodnie z zamiłowaniem i pasją, 
a przy okazji zapraszam do odwiedza-
nia mojej Galerii w Dzierzgoniu oraz 
strony internetowej www.krause.de-
cora.biz.

Rozmawiała: 
Zdzisława Kosek-Mukeev

„Pomorskie Wieści Rolnicze”
PODR Lubań



18  ||  magazyn ludzi przedsiębiorczych

AgroPlatforma ODR

Opryskiwacze muszą być sprawne
„Sprawny i wyregulowany opryski-

wacz to połowa sukcesu w ochronie 
roślin, zwiększona wydajność pracy, 
obniżenie kosztów, a co najważniejsze – 
ograniczenie zagrożenia dla zdrowia lu-
dzi, zwierząt i środowiska. Sprzęt użyty 
do stosowania środków ochrony roślin 
powinien być przebadany i zarejestro-
wany przez jednostki upoważnione. Na 
opryskiwacz winien być naklejony znak 
kontrolny. Stosowanie środków ochro-
ny roślin sprzętem niesprawnym, a tak-
że uchylanie się od obowiązku podda-
wania tego sprzętu badaniom w celu 
stwierdzenia sprawności technicznej 
- podlega karze grzywny.” – Grzegorz 
Bochniak, „Podkarpackie Wiadomości 
Rolnicze”, PODR Boguchwała

Strefy buforowe
„Mimo stosowania technik ogranicza-

jących znoszenie, użytkownicy środków 
ochrony roślin są ustawowo zobowią-
zani do zachowania stref buforowych. 
(…) Zalecenia co do szerokości stref 
buforowych znajdują się na etykietach 
nowo rejestrowanych środków ochro-
ny roślin. Jeżeli instrukcja na etykie-
cie środka ochrony roślin nie zawiera 
informacjo o strefach buforowych, to 
użytkownik jest zobowiązany do zacho-
wania minimalnych stref buforowych: 
20 m od pasiek, 3 m od krawędzi dróg 
publicznych (z wyłączeniem dróg gmin-
nych i powiatowych), 1 m od zbiorników 
i cieków wodnych oraz terenów nieużyt-
kowanych rolniczo w przypadku stoso-
wania opryskiwaczy polowych, a  także  
3 m od zbiorników i cieków wodnych 
oraz terenów nieużytkowanych rolniczo 
w przypadku stosowania opryskiwaczy 
sadowniczych.” – Stanisław Leń, „Twój 
Doradca – Rolniczy Rynek”, DODR 
Wrocław  

Ważne międzyplony
„Specjalizacja produkcji i stosowane, 

wcale nierzadko, uproszczenia w płodo-
zmianie i zabiegach uprawowych – powo-
dują zmniejszenie żyzności gleby. Można, 
a nawet należy, łagodzić to poprzez upra-
wę dobrze dobranych międzyplonów. 
Pełnią one również rolę fitosanitarną, 
przyczyniając się do znacznego ograni-
czania szkodników i chorób. Pole upraw-
ne „przykryte” międzyplonem lub ozimi-
nami zapobiega wymywaniu składników 
mineralnych, głównie azotu. Często, 

z uwagi na krótki okres po zbiorze plonu 
głównego, należy zasiew międzyplonu 
wykonać szybko, ponieważ późniejsze 
siewy dają słabe pokrycie gleby runią i 
mniejszą ilość masy zielonej.” – Krystyna 
Saganowska, „Wieś Mazowiecka”, MODR 
Warszawa

Żywienie koni 
„Żywienie jest jednym z najważniej-

szych elementów opieki nad koniem, 
ponieważ wpływa na jego zdrowie, za-
chowanie oraz wygląd. Rodzaj i ilość 
podawanej paszy powinny być dosto-
sowane do: rasy, charakteru, wzrostu, 
masy ciała i rodzaju wykonywanej przez 
konia pracy. Posiłki powinny być po-
dawane o stałych godzinach. Należy 
pamiętać, że każdy koń jest indywidu-
alnością i każdy potrzebuje innego ro-
dzaju paszy w różnych ilościach. Żołą-
dek konia jest stosunkowo niewielki w 
stosunku do masy jego ciała, dlatego 
należy podawać mu paszę często, ale w 
małych ilościach. Konie żyjące na wol-
ności pasą się przez około 16 godzin na 
dobę, pobierając małe ilości pokarmu.” 
– Władysław Tyllo, „Bieżące Informa-
cje”, W-MODR Olsztyn

Olej rzepakowy pod specjalnym nadzorem
„Głównym czynnikiem, który wpły-

wa na to, że olej rzepakowy stał się 
towarem wykorzystywanym w prze-
stępstwach podatkowych, jest zmiana 
struktury jego przeznaczenie. Wzrosło 
zapotrzebowanie na olej rzepakowy 
jako surowiec wykorzystywany w  pro-
dukcji biodiesla, przy relatywnym 
spadku jego zużycia na cele spożyw-
cze. Producenci paliw zostali bowiem 
zobowiązani do określonego udziału 
biokomponentów w wytwarzanych pa-
liwach. Powoduje to, że popyt na olej ze 
strony wytwórców estrów metylowych 
(biopaliw) wzrasta, przy jednoczesnym 
wzroście zainteresowania kupnem tego 
surowca po jak najniższych cenach. Wy-
korzystują to oszuści podatkowi, którzy 
wprowadzają do obrotu olej po niskich 
cenach, od sprzedaży którego nie zo-
stał zapłacony podatek należny VAT 
na wcześniejszym etapie obrotu. Ska-
la wyłudzeń VAT w obrocie olejem jest 
ogromna. W 2015 r. do budżetu trafiło 
jedynie 83 mln zł z tytułu VAT od estrów 
metylowych, podczas gdy pozostała 
kwota potencjalnych wpływów w  wy-
sokości 378 mln zł była bezpowrotnie 

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.

utracona.” – Jolanta Decka-Baran, „Lu-
belskie Aktualności Rolnicze”, LODR 
Końskowola

Zapylanie pszczele
„Obecność owadów entomofilnych, 

czyli zapylających kwiaty roślin kwit-
nących w zasięgu ich lotu, jest waż-
na nie tylko w odniesieniu do roślin 
uprawnych, ale także dzikorosnących, 
które stanowią cenny element natu-
ralnego środowiska, w jakim żyje czło-
wiek. O tym, jaka jest wartość zapylania 
wykonywanego przez pszczoły, mówi 
wyliczona przez Unię Europejską kwo-
ta 1070 euro rocznie przypadająca na 
jedną rodzinę pszczelą. Należy zatem 
wiedzieć, że zasięg efektywnego lotu 
pszczół to ok. 2 km wokół pasieki, czyli 
obszar 12,56 km2 (1256 ha). Wobec cze-
go, dla korzystających z usługi zapyla-
nia ważne jest, aby odległość między 
pasiekami nie przekraczała zasięgu ich 
lotu.” – dr Ryszard S. Pałach, „Bieżące 
Informacje”, W-MODR Olsztyn

Ostoje bioróżnorodności 
„Intensyfikacja produkcji rolnej nie-

sie ze sobą chęć włączania coraz więk-
szych obszarów gruntów pod uprawę. 
W Polsce od ok. 30 lat obserwuje się eli-
minację z rolniczego krajobrazu śród-
polnych zadrzewień, zakrzaczeń, miedz 
śródpolnych i oczek wodnych na rzecz 
krajobrazów uproszczonych. Pamię-
tajmy jednak o bardzo licznych korzy-
ściach, jakie wynikają z zachowania nie-
produktywnych wysp środowiskowych. 
(…) Zadrzewienia, miedze, oczka wod-
ne oraz inne elementy będące wyspami 
środowiskowymi są w dużym stopniu 
odpowiedzialne za utrzymanie wysokiej 
przyrodniczej wartości krajobrazu rol-
niczego i właściwego środowiska życia 
człowieka. Są nie tylko ostoją bardzo 
wielu gatunków wspierających w na-
turalny sposób ograniczanie występo-
wanie agrofagów, ale także ograniczają 
procesy erozyjne, stanowią strefy bu-
forowe ograniczające wpływ na środo-
wisko zanieczyszczeń punktowych ge-
nerowanych przez rolnictwo. Stanowią 
korytarze ekologiczne umożliwiające 
migrację wielu gatunków zwierząt.” 
–  Wawrzyniec Wichrowski, „Aktualno-
ści Rolnicze”, PODR Szepietowo

Okiem konsumenta
„Dzisiaj mam wrażenie, że to ktoś za-

czyna kształtować moje przyzwyczajenia 
i gust konsumencki. Nie mając wyboru, 
będę zmuszona kupować to, co jeszcze 
najlepszego da się wyłuskać z lad skle-
powych. Ucieczką od tych niechcianych 
smaków było przerzucenie się na mięsa 
pieczone. W momencie, kiedy nie otrzy-
mam dobrej, chudej, nie poprzerastanej 
wieprzowiny, zostanie mi przerzucenie 
się na drób. Czy to będzie z korzyścią dla 
mnie, nie wiem. Słuchając jednak ludzi 
wokół, odnoszę wrażenie, że wielu już to 
uczyniło, a młodzi są cali fit; już dawno to 
robią.” – Iwona Ćwiek, „Lubuskie Aktual-
ności Rolnicze”, LODR Kalsk



Domowe recepty
•  jeżeli do tłuszczu, na którym smażymy filety rybne, dodamy soku cytrynowego, 

zlikwidujemy charakterystyczny zapach smażonej ryby oraz zredukujemy dym
•  smażony bekon nie będzie się zwijał, jeśli przed smażeniem ponakłuwamy plastry widelcem
•  szczypta soli dodana do zmielonej kawy, wzmocni jej aromat
•  jeśli chcemy tylko trochę soku, nie przekrawajmy cytryny; wystarczy nakłuć ją szpikulcem 

i wycisnąć tyle soku, ile potrzebujemy

KurKuma w Kuchni

JaK się pozbyć Komarów w ogroDzie
Stojąca woda Nie pozwólmy, aby deszczówka zbierała się w donicach, koszach, garnkach 
czy rynnach. Zbiorniki stojącej wody są bowiem wylęgarnią komarów. 
Miętowy płyn do płukania uSt Do spryskiwacza wlejmy płyn do płukania ust i rozpylmy 
go w swoim ogrodzie. Spryskajmy nim kwiaty i krzewy, a komary będą się trzymały od nich  
z daleka. 
olej w Sprayu Aby zabić larwy i zapobiec rozmnażaniu się komarów, spryskajmy 
powierzchnię wody olejem w sprayu. Olej powstrzyma je od rozmnażania.
Świece citronella Używajmy w ogrodzie świec citronella (o zapachu trawy cytrynowej). 
Komary ich nie lubią i będą się trzymać z daleka.
czoSnek Komary odstrasza zapach czosnku. Jedzmy zatem 1 ząbek czosnku (lub 1 kapsułkę 
czosnkową) dziennie.
witaMina B1 Nadaje potu specyficzny zapach, który odstrasza komary.
roŚliny i zioła Posadźmy w ogrodzie oraz w pobliżu okien oraz drzwi domu rośliny i zioła 
odstraszające komary, takie jak: mięta, bazylia, kocimiętka, rozmaryn, aksamitki, pelargonie, 
czosnek czy melisa.

AgroPorady Domowe
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Kurkuma jest naturalnym środkiem antyseptycznym i antybakte-
ryjnym. Może zapobiec powstawaniu czerniaka oraz wyniszczyć 
istniejące już jego komórki. Zmniejsza ryzyko białaczki u dzieci 

i jest naturalnym środkiem odtruwającym wątrobę. Może zapobiegać 
i spowolnić postęp choroby Alzheimera, usuwając nagromadzone 
w  mózgu płytki amyloidu. Może również zapobiegać wystąpieniu 
przerzutów różnych form raka. Jest to silny i zarazem naturalny śro-
dek przeciwzapalny, który działa jak wiele leków tego 
typu, jednak bez skutków ubocznych. Przyspiesza 
gojenie się ran i pomaga w przebudowie uszko-
dzonej skóry. Może pomóc w leczeniu łuszczycy 
i  innych chorób zapalnych skóry. Kurkuma 
ma podobny zapach do imbiru oraz silny, 
gorzkawy i korzenny smak. Jest składni-
kiem wielu orientalnych dań, a curry to 
chyba najbardziej popularna potrawa 
z jej dodatkiem. Najczęściej możemy 
kupić ją w sproszkowanej wersji i właśnie 
w  takiej postaci króluje w naszych kuchniach. 
Jest świetnym dodatkiem do każdego dania. Już nie-
wielka jej ilość nada charakterystyczny smak rosołowi, po-
trawom rybnym i drobiowym. Doskonale łączy się z marmoladą 
jabłkową, kalafiorem na parze, fasolką szparagową czy cebulą. Do-
pełnia smak dań zawierających soczewicę, ale także ciast, galaretek 

i owoców. Odrobina kurkumy dodana do sosów sałatkowych nadaje 
im piękny, złocisty kolor. Wymieszana z roztopionym masłem będzie 
doskonałym dodatkiem do gotowanych warzyw, makaronu lub ziem-
niaków, a wymieszana z jogurtem naturalnym stworzy pyszny sos do 
pieczonego mięsa. Łyżeczka tej przyprawy dodana do gotującego się 
ryżu, może nadać mu piękny kolor oraz ciekawy smak. Jednak należy 
uważać z  ilością tej przyprawy – jeśli przesadzimy, danie może stać 
się gorzkie. Warto wiedzieć, że aby korzystać z pełni właściwości tej 

przyprawy, należy spożywać ją razem z czar-
nym pieprzem - zwiększa to jej przyswajanie. 

Wybierając świeżą kurkumę, należy zwró-
cić uwagę na jej zapach – powinien być 

ostry i pikantny. Wygląd korzenia także 
sporo mówi o kurkumie – jeśli gołym 
okiem widać ubytki, lepiej odłożyć taki 
okaz z powrotem na półkę. Nieobraną 

kurkumę należy szczelnie zawinąć w fo-
liowy woreczek i włożyć do lodówki. Tak 

zabezpieczoną można przechowywać do 3 
tygodni. Używając kurkumy w kuchni, należy zacho-

wać ostrożność, ponieważ brudzi dłonie i farbuje ubrania. 
Sproszkowaną kurkumę najlepiej kupować w niewielkich ilościach 
(z czasem wietrzeje) i przechowywać w szczelnie zamykanych toreb-
kach lub buteleczkach.

oleJ KoKosowy
Jeśli chodzi o zdrowie i urodę, olej ko-
kosowy jest skutecznym i naturalnym 
składnikiem, do tego posiadającym 
szeroki zakres zastosowań i zapewniają-
cy niesamowite efekty.
odżywka do rzęS Olej kokosowy 
należy nanieść na rzęsy przed pójściem 
spać. Pozwoli to zwiększyć ich wzrost 
i zapobiec uszkodzeniu.
pielęgnacja twarzy Używanie 
oleju kokosowego na twarz przed snem 
sprawi, że będzie ona czysta i odświeżo-
na. Olej wnika głęboko w skórę, czyniąc 
ją miękką, elastyczną i odżywioną.
odżywka do włoSów 3-4 łyżeczki 
oleju (w zależności od długości włosów) 
wcieramy w lekko zamoczone włosy, 
szczególnie w zniszczone kosmyki. 
Zawijamy głowę ręcznikiem i pozosta-
wiamy tak na parę minut, a następnie 
spłukujemy i myjemy szamponem. Dzię-
ki takim zabiegom końcówki będą mięk-
kie i lśniące, a włosy bardziej nawilżone 
i łatwiejsze do rozczesania. Olej również 
dobrze działa na suchą skórę głowy, 
a także skutecznie walczy z łupieżem.
kreM do rąk Nasmarowanie suchych 
rąk olejem kokosowym sprawi, że ręce 
będą bardziej miękkie i gładkie.

oczyszczaJąca herbatKa!
Składniki:
2 szklanki wody
1/4 łyżeczki kurkumy
plasterek świeżego imbiru
sok z jednej cytryny
szczypta pieprzu np. cayenne
ksylitol, stewia lub miód
Plaster imbiru należy zalać szklanką wrzątku, przykryć talerzykiem i odstawić na 15-20 minut. 
Po tym czasie dolać szklankę wody w temperaturze pokojowej, sok z cytryny, dodać kurkumę, 
szczyptę pieprzu i ksylitol (lub inny naturalny środek słodzący) do smaku. Całość wymieszać. 
Do napoju można dodać więcej soku z cytryny. 
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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

Wozy paszowe INTERMIX – nowość w ofercie Master Agro

Oferta Intermix obejmuje wozy 
paszowe o pojemności już od 
1 m3 do 20 m3 (na specjalne za-

mówienie nawet do 30 m3). Wśród nich 
znajdują się zarówno wozy paszowe ze 
ślimakami pracującymi w  układzie po-
ziomym, jak i wozy pionowe oraz stacjo-
narne. Do ich budowy użyto markowych 
zachodnich komponentów, m.in.: prze-
kładnie Brevini (Włochy), układy hy-
drauliczne Brevini i Casappa (Włochy) 
oraz systemy wagowe LC (Włochy). 

Wozy paszowe Intermix, które obję-
te są 24-miesięczną gwarancją, produ-
kowane są pod indywidualne potrzeby 
i  uwarunkowania gospodarstwa, z do-
pasowaniem „pod wymiar” budynków, 
w  których będą pracować. Charakte-
ryzują się też najlepszą ceną na rynku, 
przy zachowaniu najwyższych standar-
dów i  markowości podzespołów. Kom-
pletacja standard wozów Intermix jest 
bardzo bogata. Obejmuje wyposażenie 
będące w  innych markach za dopłatą, 
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ian  Dyrekcja Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB 

– na seminarium „Kwestia agrarna w Polsce – wczoraj, dziś, jutro”
n  Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego – na uroczyste ogłoszenie nominacji 

w 27. edycji konkursu „Teraz Polska”
n  Bayer Sp. z o.o. – na konferencję nt. raportu, zrealizowanego w ramach pro-

gramu „Grunt to bezpieczeństwo”
n  Telewizja Interaktywna AgroNews oraz Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa 

Zrównoważonego „ASAP” – na wehinarium „Więcej w kieszeni rolnika”
n  Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego – na konferencję „Polskie 

produkty tradycyjne gwarancją jakości i smaku”
n  Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) wraz z Federacją Zielonych Grupa 

Krakowska – na debatę „Znakowanie żywności wolne od GMO w Polsce – wy-
zwania i perspektywy”
n  Rektor i Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – na 

Dni SGGW i uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. 
Erwinowi Wąsowiczowi, wybitnemu uczonemu z zakresu nauk o żywności i ży-
wieniu człowieka
n  Ambasada Królestwa Niderlandów – na uroczystość z okazji Święta Narodo-

wego Holandii
n  PODR Szepietowo – na Wiosenne Targi Ogrodnicze i Pszczelarskie, połączone 

z otwarciem Centrum Technologii Spożywczych w Szepietowie
n  Ewa i Ryszard Kruzińscy, Wicemistrzowie Krajowi AgroLigi 2014 – na VIII 

Piknik Integracyjny w Okoninie 
Dziękujemy

m.in.: własną niezależną hydraulikę, 
system wagowy z komputerem, hydrau-
liczną stopę podporową, hydrauliczną 
taśmę wysypową, przekładnię nawroto-
wą, podest inspekcyjny ze składaną dra-

W programie Zjazdu, którego otwarcie 
odbędzie się 24 czerwca 2017 r. w miej-
skim Amfiteatrze, zaplanowano m.in.: 
nadanie imienia Janiny Nickowskiej oraz 
Marianny Juchnowicz klasopracowniom 
szkoły, przemarsz ulicami miasta, msza 
święta, złożenie kwiatów pod tablicą po-
święconą pomordowanych mieszkańców 
Bojanowa, odsłonięcie tablicy pamiątko-
wej na stadionie miejskim im. Brunona 
Wawrzyniaka, spotkanie uczestników 
Zjazdu z władzami Miasta i Gminy Boja-
nowo, spotkanie koleżeńskie roczników 
oraz wieczorek towarzyski.

Spółka Master Agro wprowadziła do sprze-
daży na rynek polski kolejną markę maszyn 
rolniczych - wozy paszowe Intermix.

binką oraz zaczep uniwersalny góra-dół.
Sprzedaż i serwis Intermix prowadzą 

punkty Master Agro na terenie całego 
kraju.

więcej – www.masteragro.eu

Komitet Organizacyjny Obcho-
dów 110-lecia Szkolnictwa 

Rolniczego w Bojanowie 
oraz Dyrekcja Zespołu 
Szkół Przyrodniczo-Tech-
nicznych CKU  zapraszają 
na Uroczystość Jubileuszo-

wą połączoną ze Zjazdem 
Absolwentów.
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2maja 2017 r. Danuta i Zbigniew Klimaszewscy, wybit-
ni rolnicy z podzambrowskiej wsi Klimasze obchodzili 
w Zajeździe Leśnym w Wygodzie – w gronie najbliższych 

i przyjaciół – swoje 35-lecie poznania się. Pod adresem wyjąt-
kowo lubianych i podziwianych w środowisku „agroligowym” 
Jubilatów padło wiele serdecznych (w tym wierszowanych 
i śpiewanych) gratulacji i ciepłych życzeń na przyszłość. 
Oczywiście były też prezenty, niektóre dosyć oryginalne… 
A potem rozpoczęła się prawdziwa uczta kulinarna połączo-
na z zabawą taneczną. Na parkiecie – jak zawsze – klasą dla 
siebie była Danka, której kroku starał się dotrzymać Zbyszek.

Uczestnicy uroczystości, w tym przedstawiciele redakcji AGRO, z tego miejsca raz 
jeszcze dziękują Jubilatom za pomysł świętowania 35-lecia poznania się, wspaniałą 
organizację uroczystości oraz okazaną gościnność i serdeczność.

Danki i ZbysZka 35-lecie poZnania się
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IX MIędzynarodowe TargI TulIpanów 2017
 Chrzypsko Wielkie, 1-3 maja

Liczni sympatycy tulipanów, którzy przybyli na tegoroczne IX Mię-
dzynarodowe Targi Tulipanów w Gospodarstwie Ogrodniczym 
Bogdan Królik w Chrzypsku Wielkim, mogli uczestniczyć w pięk-

nej ceremonii nadania nazw dwóm nowym odmianom tulipana. Ich 
patronami zostali: dr Joanna Krause, uczona, która pasjonowała się 
roślinami cebulowymi i skutecznie popularyzowała wiedzę na ich te-
mat oraz Marian Woronin, wybitny sprinter w l. 70. i 80. XX w., rekor-
dzista Europy w biegu na 100 m.
W programie Targów, jak co roku, były cieszące się dużym zaintereso-
waniem: konkursy układania kwiatów, quizy i zabawy „Polska w kwia-
tach”, zwiedzanie plantacji polowych, a także dodatkowo – konkursy 
jeździeckie, biegi lekkoatletyczne, konkursy ujeżdżania byka i dojenia 
krowy, pokazy sprzętu strażackiego i ratownictwa oraz zawody Pu-
charu Europy Strong Man z udziałem gościa specjalnego Mariusza 
Pudzianowskiego.


