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Konkurs agroturystyczny AGRO i Agro News ZAGŁOSUJ I WYGRAJ!

Wybieramy Kwaterę na Medal 2017

Na łamach AGRO zaprezentowaliśmy wizytówki ofertowe 10 gospodarstw agroturystycznych. Zadaniem Państwa 
jest wskazanie spośród nich jednego gospodarstwa, które – Waszym zdaniem – stwarza najlepsze i najciekawsze 
warunki wypoczynku na wsi. Możecie Państwo to uczynić do 13 listopada 2017 r., przesyłając swoje typy mailem 

do redakcji AGRO na adres: agroredakcja@agroredakcja.pl, jak i poprzez udział w sondzie „Kwatery na Medal 2017” 
zamieszczonej w portalu Agro News (www.agronews.com.pl). 

Na uczestników konkursu, oddających głosy mailem na poszczególnych nominatów do redakcji AGRO, czekają 
nagrody książkowe.

O T O  N O M I N A C I  D O  T Y T U Ł U  K W A T E R A  N A  M E D A L  2 0 1 7

Wszystkie gospodarstwa agroturystyczne zakwalifi kowane do konkursu Kwatera na Medal 
2017 zostaną tradycyjnie wyróżnione statuetkami „mądra sówka” i okolicznościowymi 
dyplomami. Ofi cjalne ogłoszenie wyników konkursu i uhonorowanie jego wszystkich 
laureatów nastąpi 29 listopada 2017 r. w Warszawie podczas Gali Agrobiznesu na SGGW.

ANDY
Andrzej Zarębski

Wałcz, woj. zachodniopomorskie
www.andy-walcz.pl  

więcej w AGRO nr 6-7

MIĘDZY ZAMKAMI
Paulina Rutecka
Kotowice, woj. śląskie
www.miedzyzamkami.com 
więcej w AGRO nr 6-7

CHATA MAGODA
Jagoda Miłoszewicz, Maciej Pawlik

Lutowiska, woj. podkarpackie
www.chatamagoda.pl 

więcej w AGRO nr 8

PTASI OGRÓD
Hanna i Roman Bryl 
Mięcierzyn, woj. kujawsko-pomorskie
www.ptasiogrod.pl 
więcej w AGRO nr 8

JESIONOWY DWOREK
Teresa i Grzegorz Wójciccy

Kotki-Budy, woj. świętokrzyskie
www.jesionowydworek.pl 

więcej w AGRO nr 9

UROCZYSKO SOSNÓWKA
Andrzej Pawluczuk
Orzeszkowo, woj. podlaskie
www.chatkababyjagi.pl
więcej w AGRO nr 9

DOBOSZÓWKA
Małgorzata i Marcin Dobosz

Kalenne, woj. lubelskie
www.doboszowka.pl 

więcej w AGRO nr 10

FOLWARK PSZCZEW
Żaneta i Łukasz Robak
Pszczew, woj. lubuskie
www.folwark.pszczew.com.pl 
więcej w AGRO nr 10

W STARYM DOMU
Katarzyna Fiszer

Jemna, woj. dolnośląskie
www.wstarymdomu.pl 

więcej w AGRO nr 9

CEGIELNIA ART.
Letycja Pietraszewska
Nowe Kawkowo, woj. warmińsko-mazurskie
www.letycjaska.wixsite.com/cegielniaart
więcej w AGRO nr 9

AgroKonkurs 2017
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AgroRedakcja

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

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

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

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

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

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

Agroprzedsiębiorca RP 2017 na fi niszu

W niniejszym numerze przedstawiamy 
ostatnich nominatów w naszym redak-

cyjnym konkursie Agroprzedsiębiorca RP 
2017: w kategorii Wzorowy Agroprzedsię-
biorca RP 2017 – Leonarda Murawca i An-
drzeja Krzemińskiego, odpowiednio pre-
zesa i wiceprezesa fi rmy DAMIX w Rypinie 
(woj. kujawsko-pomorskie), zaś w kategorii 
Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2017 
- Krzysztofa Figata, starostę powiatu łowic-
kiego (woj. łódzkie).

Przypominamy, że w tym roku zaprezentowaliśmy już w kategoriach:
 Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2017 – Teresę Kośmicką, prezes Zarzą-
du Spółdzielni Produkcji Rolnej AGROFIRMA w Skórzewie, woj. wielko-
polskie (AGRO 3), Wojciecha Bednarczuka, właściciela 300-hektarowego 
gospodarstwa ogrodniczego, prezesa i głównego udziałowca dwóch spółek 
z o.o., w tym Greengrow w Wikrowie oraz prezesa i udziałowca dwóch grup 
producenckich, woj. warmińsko-mazurskie (AGRO 4), Józefa Sztorca, wła-
ściciela Tarnowskich Zakładów Osprzętu Elektrycznego ,,Tarel’’ w  Woli 
Rzędzińskiej, woj. małopolskie i większościowego udziałowca spółki Hor-
tino w Leżajsku, woj. podkarpackie (AGRO 4), Grzegorza Gańko, prezesa 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu, woj. mazowieckie (AGRO 
5) oraz Monikę Siecińską-Jaworowską, prezes fi rmy Suempol w  Biel-
sku Podlaskim specjalizującej się w przetwórstwie łososia, woj. podlaskie 
(AGRO 8).
 Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2017 – Ryszarda Błaszkiewicza, współ-
właściciela gospodarstwa rolnego specjalizującego się w towarowej pro-
dukcji trzody chlewnej w Rakowie, woj. kujawsko-pomorskie (AGRO 2), 
Zbigniewa Nowińskiego, twórcę i właściciela Składnicy Opałowej i Prze-
mysłowej AGROMAX w Brodnicy, woj. kujawsko-pomorskie (AGRO 2), 
Michała Gąsiorka, głównego hodowcę w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-
Handlowym AGROPOL Sp. z o.o. w Sokołowie, woj. wielkopolskie (AGRO 
3), Igora Szamiłowa, właściciela Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego Igor 
Szamiłow w Rakowie, woj. wielkopolskie (AGRO 5), Grażynę i Andrzeja 
Remisiewicz, właścicieli fi rmy Trans-Rol w miejscowości Kruszewo-Wypy-
chy, woj. podlaskie (AGRO 6-7), Pawła Krzemińskiego, prezesa fi rmy BIN 
w Aleksandrowie Kujawskim, woj. kujawsko-pomorskie (AGRO 9) oraz 
Marzenę i Janusza Zalarskich, współwłaścicieli Przetwórstwa Mięsnego 
„Płatek” Sp.J. w Nowej Wsi Szlacheckiej, woj. małopolskie (AGRO 9).
 Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2017 – prezesa Zarządu Stanisława 
Kacperczyka i członka Zarządu Piotra Malickiego w Polskim Związku Pro-
ducentów Roślin Zbożowych w Radzikowie (AGRO 6-7).
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Badanie nastrojów 
w branży maszyn 

i urządzeń rolniczych 

Najnowsze badanie zostało przeprowa-
dzone przez Polską Izbę Gospodarczą 

Maszyn i Urządzeń Rolniczych we wrześniu 
2017 r. To kolejny cykl badania, które zostało 
zapoczątkowane w czerwcu 2014 r. i powta-
rzane jest co pół roku. Celem badania jest za-
branie opinii przedsiębiorców na temat aktu-
alnej sytuacji w branży oraz przewidywań co 
do przyszłej koniunktury. Końcowym efek-
tem jest współczynnik – barometr nastrojów.

Ocena ogólnych warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej.
Nadal duży odsetek fi rm z branży uważa, że 
prowadzenie działalności w kraju nie jest ła-
twe i warunki stwarzane przez Państwo nie 
sprzyjają rozwojowi biznesu.  Pocieszające 
jest, że odpowiedzi negatywnych w ostatnim 
cyklu badania znacznie ubyło i obecnie jest 
ich 48%, podczas gdy jeszcze rok temu było 
to ponad 62%. O ponad 10 punktów procen-
towych przybyło odpowiedzi neutralnych. 
Sukcesywnie też, choć w niewielkim stop-
niu, przybywa odpowiedzi pozytywnych.
Ocena i oczekiwania w branży maszyn 
i urządzeń rolniczych w 2017 r.
W stosunku do ostatniego badania dwukrot-
nie wzrósł odsetek odpowiedzi, iż koniunk-
tura w branży zdecydowanie się polepszy. 
Obecnie takich odpowiedzi notujemy ponad 
18%, jeszcze pół roku temu było nieco ponad 
9%. To, co jest najbardziej interesujące to 
fakt, jak bardzo zmieniły się postawy w sto-
sunku do ubiegłego roku, gdzie odpowiedzi 
negatywnych, oczekujących pogorszenia ko-
niunktury było ponad 80%. Obecnie jest to 
dokładnie 20%. Podobnie, jak całą branżę, 
również wyniki własnej działalności w 2017 r. 
oceniane są zdecydowanie lepiej niż rok 
wcześniej. Ponad 65% fi rm z branży biorą-
cych udział w badaniu, oczekuje, że rok 2017 
będzie dla nich lepszy od poprzedniego. Tyl-
ko nieco ponad 10% fi rm spodziewa się gor-
szych wyników sprzedaży niż przed rokiem. 
Inwestycje
Odzwierciedleniem lepszych oczekiwań jest 
również zdecydowana większa skłonność do 
inwestycji. Niemal 30% fi rm deklaruje plany 
znacznych inwestycji. To dwukrotnie więcej 
niż rok wcześniej. Równocześnie odsetek 
fi rm, które nie planują żadnych inwestycji, 
zmniejszył się z 37% przed rokiem, do nieco 
ponad 14% w ostatnim cyklu badania.
Podsumowanie
Ostatnie badanie potwierdza oczekiwania, 
które deklarowane były wiosną tego roku, 
na poprawę koniunktury. Firmy prorokują, 
że po ciężkim 2016 r. branżę czeka znaczna 
poprawa wyników sprzedaży. Firmy z na-
dzieją patrzą w przyszłość i liczą na popra-
wę koniunktury, a co za tym idzie kondycji 
własnych fi rm. Wzrost optymizmu w nastro-
jach widać również w indeksie, który wyli-
czany jest na podstawie wyników niniejsze-
go badania. Wartość indeksu, po powrocie 
wiosną 2017 r. w rejony wartości dodatnich, 
ponownie wzrosła, co świadczy o przewadze 
i umocnieniu się nastrojów pozytywnych. 
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AgroNowości

REWOLUCJA W ROLNICTWIE?

W
ieloletnie prace badawcze 
w  zakresie biotechnologii 
dla rolnictwa prowadzone 
przez zespół dr hab. Mag-
daleny Popowskiej, prof. 

UW, pozwoliły wypracować niezwykle 
skuteczne i  obiecujące metody wspo-
magania upraw rolnych. W niedalekiej 
przyszłości mogą one być wdrażane na 
masową skalę, co może zrewolucjoni-
zować stosowane od wielu lat praktyki 
w hodowli roślin uprawnych. Rewolucja 
może się dokonać dzięki pożytecznym 
bakteriom wprowadzanym bezpośred-
nio do gleby dwukrotnie w ciągu roku, 
przed zasiewem i po zbiorach.

Zespół wyselekcjonował różnego ro-
dzaju szczepy występujących w glebach 
bakterii, które pełnią określone funkcje 
wspomagające w procesie rozwoju roślin. 
Bakterie te mają m.in. kluczowe znacze-
nie dla zachowania równowagi w mikro-
florze ziem uprawnych, a tym samym są 
odpowiedzialne za żyzność i produktyw-
ność biologiczną gleb. 

Co dają naturalne szczepy bakterii? 
Według wyliczeń odkrywców z UW od-
powiednio dobrane mieszanki pożytecz-
nych bakterii pozwalają w skali roku 
zredukować nawożenie pól aż do 40%. 
Dzięki bakteriom można również zna-
cząco ograniczyć opryski grzybobójcze 
stosowane po herbicydach. Zidentyfiko-
wane szczepy są też zdolne szybko de-
gradować zalegające w glebie toksyczne 
substancje zawarte w środkach chwasto-

bójczych (herbicydach) – przede wszyst-
kim glifosat. Pożyteczne bakterie również 
skutecznie eliminują z gleby fitopatogeny 
– czyli bakterie niszczące uprawy. Jeszcze 
inne szczepy są zdolne oczyszczać glebę 
z  metali ciężkich i  związków ropopo-
chodnych. 

Wszystkie odkrycia w tym zakresie 
zostały skatalogowane i  przetestowane 
przez zespół Magdaleny Popowskiej, co 
w krótkiej perspektywie pozwoli opraco-
wać gotowe szczepy i preparaty do zasto-
sowania zarówno na otwartych polach 
uprawnych, jak również w szklarniach.

– Wprowadzenie naszych metod do 
produkcji masowej może zrewolucjo-
nizować stosowane od wielu lat meto-
dy uprawy roślin, które są kosztowne, 
niszczą ziemie uprawne i mają nega-
tywny wpływ na jakość plonów i żyw-
ności – wyjaśnia Magdalena Popowska, 
dyrektor Instytutu Mikrobiologii UW. 
- Dziś dysponujemy nie tylko wyodręb-
nionymi szczepami bakterii, ale mamy 
już opracowane gotowe ich kombina-
cje wraz z wyskalowaniem dozowania. 

Jesteśmy w stanie uzyskać różne pożą-
dane rezultaty, np. w ciągu kilkunastu 
dni możemy zdegradować zalegający w 
glebie powszechnie stosowany glifosat. 
Innym efektem jest wyeliminowanie 
bakterii atakujących rośliny uprawne. 
Rozwijają się one intensywnie po zasto-
sowaniu herbicydu. Stosując preparaty 
bakteryjne, przywracamy również wła-
ściwe parametry mikroflory, odbudo-
wując niszczoną przez dekady ziemię 
uprawną. Wszystkie te efekty potwier-
dziliśmy już badaniami i  eksperymen-
tami.

Obecnie trwają procedury związane 
z  uzyskaniem atestów dla poszczegól-
nych preparatów bakteryjnych. Nad 
procesem komercjalizacji czuwa powo-
łana spółka uniwersytecka (spin-off) 
– Bactrem oraz Uniwersytecki Ośrodek 
Transferu Technologii. W najbliższym 
sezonie wegetacyjnym zostaną przepro-
wadzone ostateczne testy na gruntach 
otwartych, po czym będzie można do-
puścić gotowe produkty dla wszystkich 
zainteresowanych producentów płodów 
rolnych. Również w przyszłym roku wy-
nalazki zostaną objęte ochroną paten-
tową. Bactrem przyjął strategię udo-
stępnienia różnego rodzaju preparatów, 
szczepów i rozwiązań, tak –  aby móc 
dopasować wynalazki do specyficznych 
potrzeb rolników, różnych typów upraw 
i cykli produkcyjnych. Magdalena Popo-
wska: – Przed nami ostatnie formalno-
ści domykające proces wprowadzenia 
na rynek gotowych rozwiązań. Są one 
niezbędne do udostępnienia producen-
tom rolnym poszczególnych preparatów 
ukierunkowanych na różne problemy 
związane z hodowlą roślin i jakością 
gleby. Już dziś jednak po dotychczaso-
wych eksperymentach jestem pewna, że 
wszystkie testy na gruntach otwartych 
i w szklarniach zakończą się sukcesem.

Źródło – Uniwersytecki Ośrodek Transferu 
Technologii UW

Naturalne szczepy bakterii 
Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego opracowali metody prowadzenia upraw 
żywności przy znaczącym ograniczeniu toksycznych oprysków i mineralnego na-
wożenia gleb oraz wykorzystaniu występujących w glebach pożytecznych bakte-
rii. Pozwalają one produkować zdrowszą żywność, szybko rekultywować niszczone 
od dekad ziemie uprawne i dodatkowo ograniczyć koszty produkcji.

A
by sprostać trudnym warunkom 
pracy w gospodarstwie, odku-
rzacze NT Tact marki Kärcher 
zostały wyposażone w wytrzyma-
łe obudowy, wzmocnione zbior-

niki na zanieczyszczenia oraz specjalnie 
zaprojektowane zderzaki chroniące je 
przez przypadkowymi uderzeniami. Sys-
tem Tact sprawia, że w stałych odstępach 
czasu, co 15 sekund, filtr odkurzacza jest 
przedmuchiwany silnym podmuchem po-

wietrza zwrotnego. To sprawia, że nie zatyka się on nawet pod-
czas odkurzania dużych ilości drobnego pyłu, jaki spotykamy 
w rolnictwie, a zwłaszcza w procesie uprawy roślin. 

Wszystkie nowe odkurzacze NT Tact posiadają płaski filtr 
falisty w kasecie. Dzięki temu łatwo go bezpyłowo wymie-
nić. Dodatkowo filtr można włożyć do kasety tylko w jeden 
sposób, a jego uszczelka jest zawsze prawidłowo dociśnięta. 
Wszystkie odkurzacze NT Tact są certyfikowane do zbierania 
pyłu klasy L, co oznacza 99% wydajność w filtracji pyłu (zgod-
nie z normą EN 60335-2-69).

Nowe modele: NT 50/1 Tact 
Te L, NT 40/1 Tact Te L, NT 30/1 
Tact Te L – to wydajne, skutecz-
ne urządzenia, które mogą tak-
że zbierać płyny, co sprawia, że 
zakres ich zastosowań zwiększa 
się. Wszystkie modele posiadają 
także gniazdo do podłączenia 
elektronarzędzi i pojemne zbior-
niki odpowiednio 30, 40 i 50 l.

więcej – www.karcher.pl

Odkurzacze NT Tact Kärcher  
w rolnictwie
Uniwersalne odkurzacze NT Tact marki Kärcher są niezastąpio-
ne w rolnictwie, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością pyłu. 
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Pozytywny bilans  
AGRO SHOW 2017

K
ompleksowa oferta, nowocze-
sne technologie W Bednarach, 
jak co roku, rolnicy mogli zapo-
znać się z kompleksową ofertą 
firm oferujących środki produk-

cji i usługi dla rolnictwa. Ponadto mieli 
możliwość spotkania się bezpośrednio 
z przedstawicielami wszystkich liczących 
się instytucji oraz agencji państwowych 
związanych z branżą rolniczą. Maszyny 
i urządzenia rolnicze można było zoba-
czyć nie tylko na stoiskach, ale również 
na pasie startowym i podczas pracy na 
polu. Nie zabrakło też oferty producen-
tów nawozów, środków ochrony ro-
ślin i nasion, a także firm z sektora fi-
nansowego oraz z wielu innych branż 
związanych z rolnictwem. 

Pokazy maszyn i urządzeń na sto-
iskach, na pasie startowym i w rin-
gu podczas pracy Pokazy maszyn 
na żywo, to od lat najbardziej ocze-
kiwany i efektowny element AGRO 
SHOW, cieszący się też niezmien-
nie wysoką frekwencją. W tym roku 
w  dynamicznej akcji w ringu licznie 
zgromadzeni rolnicy mogli na własne 
oczy przekonać się, jak sprawdzają 
się w polu  opryskiwacze wraz z cią-
gnikami oraz ładowarki teleskopowe, 
a także posłuchać profesjonalnych 
komentarzy. Ponadto mieli okazję 
porównać osiągi techniczne zapre-
zentowanych maszyn i urządzeń oraz 
porozmawiać bezpośrednio z produ-
centami i dealerami. 

Konkursy Podczas AGRO SHOW 
2017 odbyły się finały organizowa-
nych przez PIGMiUR ogólnopolskich 
konkursów: „Mechanik na Medal” 
(jego uczestnikami były osoby pełno-
letnie zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę w zakładzie serwisowym maszyn 
rolniczych i wykonujące prace związane 
z naprawą maszyn rolniczych, a także 
przedsiębiorcy prowadzący zakład serwi-
sowy maszyn rolniczych), „Młody Mecha-
nik na Medal” (konkurs adresowany do 

uczniów szkół rolniczych, pragnących roz-
wijać swoje zainteresowania i umiejętno-
ści w zakresie obsługi technicznej maszyn 
rolniczych) i „Serwis na Medal” (konkurs 
skierowany do zakładów prowadzących 
działalność gospodarczą w zakresie ob-
sługi technicznej maszyn rolniczych i dys-
ponujących wydzielonymi i odpowiednio 
wyposażonymi stanowiskami).

Dwie Agro Debaty Podczas pierwszej 
z nich pt.: „Modernizacja gospodarstw 
rolnych przy wsparciu Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Stan i per-
spektywy dla rynku maszyn i urządzeń 

rolniczych”, jej uczestnicy mogli dowie-
dzieć się m.in.: na jakim etapie jest na-
bór wniosków, ile podpisano umów, ile 
wypłacono środków, co w procedurze 
pozyskania środków sprawia najwięcej 
problemów rolnikom, jaki wpływ na ry-
nek maszyn i urządzeń rolniczych ma 

pomoc z PROW 2014-2020, a także – co 
rolnicy kupują najczęściej i jakie nowości 
szykują producenci. Druga debata pt. 
„System ubezpieczeń rolniczych – ko-
rzyści czy straty? Oczekiwania rolników 
i interesy firm ubezpieczeniowych” doty-
czyła m.in.: ostatnich zmian w systemie 
ubezpieczeń, jego skuteczności oraz pro-
pozycjach zmian na przyszłość. 

Udogodnienia i atrakcje dla zwiedzają-
cych Organizatorzy AGRO SHOW, dba-
jąc o komfort zwiedzających, zapewnili 
m.in.: bezpłatny parking, wstęp i katalog 
wystawowy, linie meleksowe kursujące po 

stałych trasach, punkty informacyjne, 
mobilny bankomat, bezprzewodowy 
dostęp do internetu w punktach Wi-
Fi, kanał CB ułatwiający komunikację, 
punkty gastronomiczne oraz specjalne 
kładki i wyłożone ścieżki ułatwiające 
poruszanie się po błocie i podmokłym 
terenie. Zorganizowali także: semi-
naria branżowe, Ścieżkę Edukacyjną 
(nowość), Wioskę Bezpieczeństwa 
oraz Strefę Juniora – plac zabaw dla 
dzieci. W trakcie Ścieżki Edukacyjnej, 
przygotowanej przez z myślą o pogłę-
bieniu wiedzy z zakresu mechanizacji 
rolnictwa przez uczniów i nauczycieli 
szkół rolniczych, 11 firm zaprezen-
towało programy pokazów, szkoleń, 
konkursów i innych edukacyjnych 
aktywności. W Wiosce Bezpieczeń-
stwa, której gospodarzem była firma 
Sobiesław Zasada Centrum, zade-
monstrowano symulator dachowania, 
symulator pasów oraz mini szkolenia 
z  zakresu pierwszej pomocy. Odwie-
dzający mogli się m.in. przekonać dzię-
ki alkogoglom, jak mogłaby wyglądać 
jazda autem po spożyciu alkoholu. Do 

interaktywnego świata wirtualnej rzeczy-
wistości zaprosiła z kolei firma Bayer, któ-
ra zaprezentowała aplikację „Wirtualna 
farma”, pozwalającą dowiedzieć się o bio-
różnorodności i odpowiedzialnym stoso-
waniu środków ochrony roślin.

Źródło: PIGMiUR 
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XI edycja Międzynarodowa Wystawa  
Rolnicza AGRO SHOW w Bednarach   

w dn. 22-25 września 2017 r., zorganizowana  
tradycyjnie przez Polską Izbę Gospodarczą 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych, zgromadziła 
blisko 800 wystawców ( w tym ponad 100 

zagranicznych) na łącznej powierzchni  
136 tys. m2. Wystawę, mimo niesprzyjającej 

pogody, odwiedziło prawie 112 tys. osób.  
Bez wątpienia – AGRO SHOW to obecnie  
największa plenerowa wystawa rolnicza  

w Europie. To także – ważna platforma do 
poszerzania wiedzy, wymiany poglądów,  
kontaktów i doświadczeń w rolnictwie.
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Leonard Murawiec
Andrzej Krzemiński
WZOROWY AGROPRZEDSIĘBIORCA RP 2017

REKOMENDUJE
Zbigniew Zgórzyński

Starosta Rypiński:

Leonard Murawiec, udziałowiec i od 2004 r. pre-
zes Zarządu firmy DAMIX Sp. z o.o. w Rypinie, spe-
cjalizującej się w produkcji wózków sklepowych 
i kompleksowego wyposażenia placówek han-
dlowych. Absolwent Wydziału Ekonomiki i Orga-
nizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu. Zanim w 1997 r. objął funkcję wice-
prezesa, a następnie prezesa Damix-u, powstałe-
go na bazie upadłego Przedsiębiorstwa Produkcji 
Akcesoriów Meblowych, pracował od 1982 r. w 
spółkach BUDKRUSZ i BIN w Aleksandrowie Kujaw-
skim, będąc m.in. głównym księgowym. Andrzej 
Krzemiński, udziałowiec, od 2004 r. wiceprezes Za-
rządu Damix-u, absolwent Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie i podyplomowych 
studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Za 
czasów ich „rządów” Damix stał się największym 
w Polsce i jednym z czołowych w Europie produ-
centów wózków sklepowych (roczna sprzedaż 
grubo ponad 100 tys.), a także wyposażenia dla 
sklepów, marketów, hipermarketów oraz maga-
zynów i stacji paliw. W latach 2012-2017 została 
dokonana gruntowna modernizacja fabryki, zaś 
w latach 2014-2015 podjęta decyzja o powołaniu 
spółek handlowych w Rosji i Czechach, co wydat-
nie przyczyniło się to do wzrostu eksportu (ponad 
40% produkcji). Obecnie odbiorcami wózków  skle-
powych i innych wyrobów sklepowych z Damix-u 
są m.in. sieci: Kaufland, Real, Auchan, Castorama, 
Bauhaus, Hornbach, Rewe, Leroy Merlin, Biedronka, 
Polomarket i Stokrotka. Około trzy czwarte wóz-
ków sklepowych jest eksportowanych i to niemal 
do wszystkich krajów europejskich. W firmie Da-
mix i w spółkach zależnych (Produs Shop Service 
w Sękocinie Nowym, Produs Service w Moskwie, 
Prodar w Czechach i RDR w Rypinie) znajduje 
zatrudnienie ponad 400 osób. Damix podejmuje 
wiele przedsięwzięć na rzecz lokalnych środowisk, 
wspierając finansowo m.in.: kluby sportowe, straże 
pożarne, szkoły, domy dziecka i organizacje wspo-
magające ludzi niepełnosprawnych. W 2014 r. w 
konkursie Złota Setka Pomorza i Kujaw Damix 
wyróżniony został tytułem Najlepsza Duża Firma. 
Może też się pochwalić Nagrodami Marszałka Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego, przynależno-
ścią do klubu Gazel Biznesu, wielokrotnymi wyróż-
nieniami Orzeł Eksportu oraz Diamenty Forbesa.

DAMIX: rozwój, nowoczesność, sukces
Czy w 1996 r. istniał jakiś przepis na to, jak z upadłego przedsiębiorstwa w Rypinie para-
jącego się wytwarzaniem akcesoriów meblowych zrobić firmę z prawdziwego zdarze-
nia, do tego liczącą się w swojej branży i zdolną konkurować na rynkach europejskich? 
Na tak wielokrotnie stawiane nam pytanie, możemy zdecydowanie odpowiedzieć, że 
w przypadku Damix-u nie było jednej cudownej recepty. A jednak udało się! 

P
o przejęciu zakładu w Rypinie, 
zdawaliśmy sobie sprawę, że z 
dotychczasowego profilu pro-
dukcji fabryka pod nową nazwą 
się nie utrzyma. Przestarzały 

park maszynowy, rosnąca konkurencja, 
zarówno wewnątrzkrajowa, jak i ta z Da-
lekiego Wschodu oraz – co najważniej-
sze -  utrata rynków zbytu; wszystko to 
obligowało do szukania zupełnie innych 
produktów. 

Najpierw zapadła decyzja o przesta-
wieniu się na produkcję stojaków rekla-
mowych i tzw. narzędzi wspierających 
sprzedaż towarów w handlu. Potem za-
częliśmy zdobywać pierwsze doświad-
czenia w wytwarzaniu wyposażenia skle-
pów i marketów. Stworzyło to podstawy 
do wyboru kierunków inwestowania 
oraz – obarczonego ryzykiem – zakupu 
za spore pieniądze spółki Siegel Polska 
w Sękocinie Nowym, obecnie funkcjonu-
jącej jako Produs Shop Service. Siegel 
Polska należała do niemieckiego produ-
centa Siegel GmbH, któremu nie uda-
ło się utrzymać na rynku. Jak pokazała 
przyszłość – to była wyjątkowo trafiona 
inwestycja. Przejęliśmy bowiem nie tyl-
ko pracowników, ich wiedzę i kontakty, 
ale też spory kawałek rynku zbytu. Czym 
dysponował wówczas Damix, a czego 
nie miał Siegel? Po pierwsze - mieliśmy, i 
mamy, dobrą kadrę, a po drugie – auten-
tyczny entuzjazm i ambicję tworzenia 
nowego. Niezwykle istotne w tym przed-
sięwzięciu okazało się także, że bracia 
Krzemińscy - główni udziałowcy spółki 
Damix, zainteresowani byli jej rozwojem, 
a nie szybkimi, doraźnymi korzyściami. 
Chcielibyśmy również podkreślić szcze-
gólną rolę, jaką w przekształceniach 
i  przeprofilowaniu produkcji i szybkim 
rozwoju firmy Damix odegrał, i odgrywa, 
nasz kolega z Zarządu Zygmunt Arku-
szewski, wcześniejszy syndyk masy upa-
dłości Przedsiębiorstwa Produkcji Akce-
soriów Meblowych.

Pierwszą poważną próbą i zarazem 
sprawdzianem dla nas okazało się podję-
cie produkcji wózków sklepowych. Pierw-
sze dostawy wózków zrealizowaliśmy na 
terenie kraju do Biedronki, a za granicą - 
do niemieckiej sieci Real. Nowy produkt 
i jego producent zawsze są przyjmowani 
z rezerwą, niekiedy z obawą, czy wózek 
spełni oczekiwania. Barierę tę na rynku 
pomogli nam pokonać przede wszystkim 
byli pracownicy Siegel GmbH. Dobra ja-
kość naszych wózków, terminowość ich 
dostaw i konkurencyjne ceny - pozwoliły 
nam wypracować pozycję lidera na pol-
skim rynku. Z satysfakcją stwierdzamy, 

że wózki z Rypina trafiają też w coraz 
większych ilościach na rynek międzyna-
rodowy. Największych odbiorców mamy 
w państwach Unii Europejskiej. Intere-
sującym kierunkiem stają się też: Rosja, 
Białoruś, Ukraina i kraje Półwyspu Bał-
kańskiego. Ostatnio z wózkami dociera-
my nawet do krajów arabskich. Aktual-
nie udział eksportu w sprzedaży naszych 
wózków przekracza już 76 procent. 

Wysoka jakość naszych wózków, kon-
kurencyjne ceny, krótki czas realizacji za-
mówień oraz certyfikaty ISO i TUV Rhe-
inland - sprawiają, że Damix ma coraz 
lepszą pozycję w kraju i za granicą. Doro-
biliśmy się już 80 modeli wózków i pracu-
jemy nad kolejnymi. Nasze wózki da się 
łatwo odróżnić od wózków konkurencji. 
Przede wszystkim zaopatrzone są w ak-
cesoria światowych liderów - koła Tente 
oraz zamki na monety i rączki produkcji 
Systec. Te ostatnie często spełniają do-
datkowe funkcje, m.in. promocyjne i re-
klamowe. Od niedawna współpracujemy 
z firmą z branży IT nad wózkami z wy-
świetlaczami informacji, dzięki którym 
na zainstalowanym ekranie klienci będą 
mogli przejrzeć gazetkę z produktami 
czy nawet zlokalizować je na terenie 
sklepu. W naszych wózkach sklepowych 
na bocznych uchwytach mocujących 
rączki - jako nasza marka widnieje na-
zwa Produs. Uchwyty te charakteryzu-
ją się unikatowym, owalnym kształtem, 
różniącym się od stosowanych przez 
innych producentów. Przed rokiem na 
targach Retail Show w Warszawie jeden 
z naszych partnerów zaprezentował pro-
totyp wózka z wagą mobilną, wykonany 
we współdziałaniu z Damix. 

Na obecną wysoką pozycję rynkową 
firmy Damix duży wpływ mają jej pra-
cownicy, a zwłaszcza zespół konstruk-
torów i technologów, który przygotował 
i wdrożył już do produkcji blisko 80 wóz-
ków sklepowych i transportowych w kil-
ku rodzinach: wózki sklepowe koszowe 
– MEC, Avant i Classic oraz wózki trans-
portowe: Vario i Carry.

Ostatnie kilka lat to okres moder-
nizacji fabryki w Rypinie. Poprzez ro-
botyzację ulepszyliśmy stanowiska do 
spawania i zgrzewania, zmodernizowa-
liśmy linie galwaniczne, wprowadziliśmy 
zamknięty obieg wody, który daje nam 
znaczne zmniejszenie jej zużycia. Wy-
datnie poprawiliśmy też warunki pra-
cy i warunki socjalne załogi. W planach  
– budowa innowacyjnych linii malowania 
proszkowego i dalsza robotyzacja stano-
wisk do spawania i zgrzewania. Zatem 
jest co robić.

- Spółka Damix, którą od lat zgodnie współkie-
rują Leonard Murawiec i Andrzej Krzemiński, po 
20 latach swej nadzwyczaj owocnej działalności 
stała się swoistą wizytówką miasta Rypin i ca-
łego powiatu rypińskiego. Sukcesy biznesowe 
osiągane przez firmę Damix na arenie krajowej, 
i nie tylko, przynoszą chlubę naszej małej Oj-
czyźnie. Godne podkreślenia jest także wielkie 
zaangażowanie Damix-u w różnorakie społeczne 
i charytatywne inicjatywy lokalne. Z satysfakcją 
więc rekomenduję prezesów Leonarda Murawca 
i Andrzeja Krzemińskiego do zaszczytnego tytułu 
Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2017.
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REKOMENDUJE
Maria Laska

Dyrektor Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Rolnicze Centrum Kształcenia  
Ustawicznego i Praktycznego  

im. T. Kościuszki w Łowiczu:

Krzysztof Figat, od 2012 r. Starosta Łowicki, 
wcześniej przez 3 kadencje był radnym po-
wiatu łowickiego. Posiada gospodarstwo rol-
ne zajmujące się produkcją roślinną (zboża 
i warzywa przemysłowe) i przez ponad 20 lat 
prowadził własną działalność gospodarczą 
(usługi rolnicze, transport). Powiat łowicki, 
którym przyszło mu zarządzać, zajmuje pow. 
987 km2, jest zamieszkiwany przez ok. 80 tys. 
osób i jest rejonem o nasilonej specjalizacji 
rolniczej, zwłaszcza w zakresie warzywnictwa, 
sadownictwa, hodowli żywca wieprzowego 
oraz produkcji mlecznej. Niezależnie od ko-
niunktury, jak podkreśla starosta, łowicki rynek 
gospodarczy jest stabilny. Sukcesywnie też 
rośnie liczba podmiotów gospodarczych, które 
tworzą nowe miejsca pracy i jednocześnie są 
„lokalnymi zwiastunami” nowoczesnej techno-
logii. Największe przedsiębiorstwa na terenie 
powiatu łowickiego wyróżniają się wzrostem 
produkcji i podnoszeniem jakości oferowa-
nych usług i towarów, wykorzystując znako-
mite położenie w centrum Polski oraz bliskość 
dużych i zasobnych rynków zbytu (Łódź, War-
szawa). Ważnym zadaniem  samorządu powia-
towego, jak podkreśla starosta, jest stwarzanie 
korzystnego klimatu dla rozwoju miejscowego 
rolnictwa i biznesu, a także turystyki. O wyjąt-
kowej atrakcyjności Ziemi Łowickiej stanowi jej 
bogactwo kulturowe (m.in.: Zespół Pałacowo-
Parkowy Arkadia w Nieborowie, klasycystyczny 
pałac Walewskich w Walewicach, dawna sie-
dziba arcybiskupów gnieźnieńskich w Łowiczu, 
kaplica wczesnobarokowa w Domaniewicach, 
Muzeum w Łowiczu, unikatowe muzeum ru-
chomych rzeźb w Sromowie, Skansen w Mau-
rzycach).

Zawsze blisko ludzkich spraw
Od urodzenia związany jestem z Ziemią Łowicką. To tutaj się kształciłem i po dziś dzień 
pracuję, jak również czynnie uczestniczę w życiu  lokalnej, łowickiej społeczności. Działania 
na rzecz dobra Ziemi Łowickiej zawsze stanowiły dla mnie znaczącą wartość. 

O
d roku 2012 mam możliwość spra-
wowania funkcji Starosty  Łowic-
kiego, co sprawia, iż w wymierny 
sposób mogę wspierać inicjatywy 
służące rozwojowi tego pięknego 

regionu w sferze przedsiębiorczości, rolnictwa, 
oświaty, czy też wymiarze społeczno–kultural-
nym. Nim objąłem stanowisko Starosty Łowic-
kiego, prowadziłem  i nadal prowadzę gospo-
darstwo rolne ukierunkowane na produkcję 
zbóż i warzyw na cele przemysłowe. Przez po-
nad dwadzieścia lat prowadziłem także własną 
działalność gospodarczą w branży transporto-
wej i okołorolniczej. Znam więc dobrze realia i 
kierunki, które warto obrać, by wesprzeć lokal-
nych przedsiębiorców, czy też rolników. 

Dużą uwagę od lat skupiam na wsparciu 
życia społecznego. Jako starosta staram się 
włączać we wszystkie przedsięwzięcia w tym 
zakresie. Czynnie uczestniczę w działalności 
Ochotniczych Straży Pożarnych na szczeblu 
powiatowym. Obecna działalność samorządo-
wa daje mi możliwość współpracy z osobami, 
dla których, podobnie jak dla mnie, Ziemia 
Łowicka to wartość, o  dobro której należy nie-
ustannie zabiegać.

Jako starostwo mocno inwestujemy w oświa-
tę, drogi i służbę zdrowia, korzystając przy tym 
ze środków własnych i maksymalnie wykorzy-
stując krajowe i unijne fundusze pomocowe.

W 2013 roku wyszedłem z inicjatywą or-
ganizacji „Łowickich Żniw” – wydarzenia 
mającego na celu propagowanie minionego 
dziedzictwa kulturowego Ziemi Łowickiej. 
Zaangażowałem do tego Regionalny Zespół 
„Boczki Chełmońskie”, który w scenerii skan-
senu w Maurzycach w niezwykle wierny spo-
sób odtwarza dawny obrzęd żniwny. W  tym 
roku odbyła się już piąta edycja „Żniw”, w pro-
gramie których – obok elementów związanych 
z tradycją i folklorem łowickim – znajduje się 
również wiele innych atrakcji dla gości odwie-
dzających skansen, jak choćby znamienity 
koncert Zespołu Mazowsze, który uświetnił 
ubiegłoroczne „Łowickie Żniwa”. 

Naszym firmowym produktem jest także 
Biesiada Łowicka, która w tym roku odbyła się 
już po raz osiemnasty. Po objęciu stanowiska 
podjąłem starania, by Biesiada po kilkuletniej 
przerwie mogła powrócić do skansenu w Mau-
rzycach. Sceneria chat krytych strzechą spra-
wia, iż wydarzenie to nabiera szczególnego 
klimatu. Biesiada, to program odbywający się 
na dwóch scenach – pierwszej krytej strzechą, 
w części z elementami folkloru oraz dużej sce-
nie dla gwiazdy Biesiady. 

Zarówno Biesiada, jak i Żniwa ściągają do 
skansenu w Maurzycach tysiące osób. Dzięki 
tym wydarzeniom znacznie zwiększyła się też 
frekwencja osób odwiedzających turystycznie 
skansen w ciągu całego roku. Skansen w Mau-
rzycach stał się miejscem, w którym Powiat 
Łowicki organizuje coraz więcej przedsięwzięć 
kulturalno–społecznych. Przy ich organizacji  
pojawiają się elementy obrzędowe przygoto-
wywane przez łowickie zespoły ludowe, jak np.: 

obrzęd świętojański, obrzęd wesela czy obrzęd 
dożynkowy. Tylko w tym roku zorganizowali-
śmy w skansenie – wspólnie z Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych – wizytę kilkudziesięciu 
szefów misji dyplomatycznych, podjęliśmy 
grupę z Meksyku i Japonii, gościliśmy uczest-
ników Międzynarodowego Festiwalu Folkowe 
Inspiracje. W tym roku także, nie ukrywam, że 
dzięki moim osobistym staraniom, udało się 
przeorganizować karczmę działającą w skan-
senie, tak by w jak najpełniejszy sposób móc 
sprostać oczekiwaniom gości. 

Imprezą, która na trwałe wpisała się już 
w  kalendarz kulturalny Powiatu Łowickie-
go, jest Piknik na Blichu – wydarzenie, które 
w swym programie zawiera zarówno elementy 
związane z łowickim folklorem, jak również – co 
jest niezwykle istotne – ma na celu prezenta-
cję sprzętu i nowych technologii w rolnictwie. 
Piknik staje się miejscem, w którym łowiccy 
rolnicy mają okazję się spotkać i zapoznać się 
z ofertą firm z branży rolnej. Podczas Pikniku 
organizujemy też coroczną akcję „Drzewko za 
makulaturę”. 

Jako Starostwo Powiatowe w Łowiczu dużą 
wagę przywiązujemy do zacieśniania współ-
pracy w szerokim zakresie z lokalnymi przed-
siębiorcami i firmami. Od lat staramy się pro-
mować łowickie produkty, chociażby poprzez 
przygotowywanie pakietów promocyjnych pro-
duktów w formie kuferków opatrzonych logo 
i herbem powiatu, które trafiają do szerokiego 
grona instytucji i urzędów zarówno w kraju, jak 
i poza jego granicami. Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Łowiczu, Agros Nova, Firma 
Urbanek, Steven – to tylko niektóre z przed-
siębiorstw, z którymi udało nam się nawiązać 
i  kontynuować bliską współpracę. Tę współ-
pracę i fakt wspierania przez przedsiębiorców 
inicjatyw podejmowanych przez Powiat Ło-
wicki staramy się doceniać, m.in. poprzez fakt 
honorowania ich nagrodami przyznawanymi 
przez Powiat Łowicki. Takim wyróżnieniem 
jest Marka Regionalna Łowickie – nagroda ma-
jąca na celu promowanie i sygnowanie przed-
sięwzięć, produktów i usług o szczególnym 
znaczeniu dla regionu związanych z dorobkiem 
kulturowym i gospodarczym Ziemi Łowickiej. 
Marką Regionalną Łowickie zostały wyróżnio-
ne firmy związane z regionem łowickim, m.in.: 
Agros Nova, Okręgowa Spółdzielnia Mleczar-
ska w Łowiczu, Steven, Styromax, Firma Bra-
cia Urbanek, PPH Firma oraz Gospodarstwo 
Sadownicze Rodziny Papiernik. 

Inną, równie ważną nagrodą związaną z roz-
wojem lokalnej przedsiębiorczości i przyzna-
waną przez Powiat Łowicki jest Nagroda im. 
Władysława Grabskiego. W kolejnych latach 
zostały nią uhonorowane osoby i firmy ma-
jące szczególne zasługi dla rozwoju łowickiej 
przedsiębiorczości: Bank Spółdzielczy Ziemi 
Łowickiej, Mazowieckie Centrum Hodowli i 
Rozrodu Zwierząt w Łowiczu, Spółdzielnia 
Kółek Rolniczych w Zdunach, Self Company 
Group oraz Kazimierz Urbanek - twórca firmy 
Bracia Urbanek. 

– Starosta Łowicki Pan Krzysztof Figat jest 
bardzo dobrym menadżerem, dbającym o 
interesy całego powiatu. Jest bardzo sku-
teczny w działaniu i zdecydowanie dąży 
do wyznaczonego celu. Rozumie potrze-
bę kształcenia młodzieży na kierunkach 
rolniczych i okołorolniczych oraz dba, by 
kształcenie to odbywało się z pomocą naj-
nowszych pomocy dydaktycznych. Dzięki 
jego życzliwym wsparciu – nasze ponad 
100-hektarowe gospodarstwo rolne każ-
dego roku ma możliwość wzbogacania 
bazy maszynowej poprzez zakupy najnowo-
cześniejszego sprzętu rolniczego. Cenimy 
też naszego Starostę za to, że kiedy są np. 
żniwa czy zbiór kukurydzy, pojawia się na 
naszym polu i staropolskim pozdrowieniem 
„Szczęść Boże” oraz szczerym uśmiechem 
wprowadza dobrą atmosferę oraz poczucie, 
że to, co robimy, nie jest mu obojętne.

Krzysztof Figat
ZASŁUŻONY PROMOTOR  
AGROBIZNESU RP 2017





O
gólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne organizują corocznie, w ramach działań pre-
wencyjnych, których celem jest poprawa bezpie-
czeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rol-
nych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwo-
wą Inspekcją Pracy. 

Rangę konkursu podkreśla zaszczytny Honorowy Patronat 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. – Na ręce przedstawi-
ciela Kancelarii Prezydenta – w imieniu organizatorów kon-
kursu: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowej Inspekcji 
Pracy - składam serdeczne podziękowania Panu Prezydento-
wi Andrzejowi Dudzie – podkreślił Prezes KRUS Adam Woj-
ciech Sekściński.

– Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne cieszy się rok-
rocznie satysfakcjonującym, znacznym zainteresowaniem 
rolników. Chciałbym zapewnić, że KRUS poświęca zarówno 
rolnikom, jak i sprawom polskiej wsi wiele uwagi i troski. 
Wiem, że na drodze ku dobrej przyszłości polskiego rolnictwa 
stoi nadal wiele wyzwań: potrzebne jest szerokie współdziała-
nie wokół strategii dalszego rozwoju, by otwartych przed rol-
nictwem szans nie tracić. Mam nadzieję, że będziemy nad tym 
nadal wspólnie pracowali – zaznaczył w swoim przemówieniu 
Gospodarz Gali, Prezes KRUS.

Największe gratulacje ze strony wszystkich organizatorów, 
uczestników i gości skierowane zostały do zwycięzców tego-
rocznego konkursu, Państwa Beaty i Piotra Kondrackich 
z Górnego w woj. lubelskim. – Uczestnikom i Laureatom XV 
Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 
gratuluję imponujących wyników i życzę, by związane z nim 
uznanie pomagało Państwu w osiąganiu dalszych sukcesów 
w rolnictwie – powiedział na koniec Uroczystości Prezes Kasy.

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

AgroBezpieczeństwo
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22 września br. podczas Międzynarodowych Targów Agro Show  
w Bednarach k. Poznania odbyła się uroczysta gala podsumowująca  
XV Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Uczestniczyli w niej  
przedstawiciele najwyższych władz państwowych, organizatorzy,  
patroni medialni, sponsorzy, a przede wszystkim tegoroczni Laureaci.

Prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński wręcza tegorocznym zwycięzcom, 
Państwu Beacie i Piotrowi Kondrackim z Górnego w woj. lubelskim, symbo-
liczny kluczyk –„klucz do sukcesu” – do głównej nagrody ciągnika Ursus C 380

Na scenie laureaci Konkursu BGR w towarzystwie Prezesa KRUS Adama Woj-
ciecha Sekścińskiego, Z-cy Prezesa KRUS Janiny Pszczółkowskiej, Szefo-
wej Kancelarii Prezydenta RP Haliny Szymańskiej, Dyrektora Departamentu 
Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w MRiRW Ewy Markowskiej-Bzduchy 
oraz wicedyrektora Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu 
Pracy Wojciecha Gonciarza

Państwo Beata i Piotr Kondraccy w towarzystwie Prezesa KRUS Adama Woj-
ciecha Sekścińskiego i Dyrektora Biura Prewencji KRUS Cezarego Nobisa 
na tle głównej nagrody Konkursu, ciągnika Ursus – C 380



– Dla nas bezpieczeństwo uprawy 
i produkcji rolnej jest bardzo ważne. 
Dzięki temu mamy smaczne i zdrowe 
owoce oraz dobrą reputację wśród od-
biorców. W ten sposób dbamy – co rów-
nie ważne - o środowisko naturalne 
i  bioróżnorodność. Zanim się obejrzę, 
nasze gospodarstwo przejdzie w ręce 
synów. Chciałbym, żeby oni przejęli ode 
mnie gospodarstwo w dobrej kondycji, 
zarówno tej ekonomicznej, jak i środo-
wiskowej. To jest w naszym wspólnym 
interesie. – zaznaczył Leszek Pietrzak. 

Ponadto, każde z 16. gospodarstw 
indywidualnych biorących udział w fi-
nale krajowym otrzymało od PSOR 
nowoczesne kombinezony ochronne. 
O nowoczesne, wygodne kombinezony 
ochronne została również uzupełnio-
na baza szkoleniowa Biura Prewencji 
KRUS. KRUS od 2009 r. jest bowiem 
patronem kampanii PSOR „Nie tylko 
plony potrzebują ochrony”, promującej 
najnowsze rozwiązania i najlepsze prak-
tyki dotyczące bezpiecznego i odpowie-
dzialnego stosowania tych środków. 
Obejmuje ona wszystkie etapy pracy z 
produktem – od przygotowania cieczy 
użytkowej do gospodarowania pustymi 
opakowaniami po zużytych środkach. 

– Długofalowym celem współpra-
cy KRUS i PSOR jest zmiana oblicza 
polskiego rolnictwa oraz zmiana jego 
postrzegania. Polscy rolnicy coraz 
częściej zdają sobie sprawę z tego, że 
bezpieczeństwo pracy zależy przede 
wszystkim od postawy człowieka, jego 
chęci i zaangażowania, a także świa-

P S O R  i  K R U S  r a z e m  d l a  b e z p i e c z n y c h  g o s p o d a r s t w

Finaliści konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne pojadą  
do SPA i będą stosować nowoczesne kombinezony ochronne

AgroBezpieczeństwo
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Podczas Gali ogólnopolskiego 
konkursu KRUS Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne nagroda 
specjalna Polskiego  

Stowarzyszenia Ochrony Roślin  
w postaci vouchera  

na pobyt w SPA przypadła 
Państwu Agnieszce i Leszkowi 
Pietrzakom, w których gospo-
darstwie rolnym we Franopolu  

w woj. łódzkim przykłada się 
szczególną uwagę do  

odpowiedzialnego 
 i bezpiecznego stosowania 

środków ochrony roślin. 

domości zagrożeń. KRUS od ponad 20 
lat popularyzuje wiedzę, której stoso-
wanie w praktyce pozwala zminimali-
zować ryzyko wystąpienia wypadków, 
również tych związanych z niewłaści-
wym stosowaniem substancji chemicz-
nych w rolnictwie. Podczas szkoleń czy 
pokazów rolnicy dowiadują się, jak 
właściwie przechowywać środki ochro-
ny roślin, jak bezpiecznie je stosować, 
jaka odzież zabezpiecza przed kontak-
tem ze szkodliwymi substancjami oraz 
jak postępować z resztkami i pustymi 
opakowaniami - powiedział Cezary No-
bis, dyrektor Biura Prewencji KRUS.

Rolnicy mają pełen dostęp do bazy 
wiedzy na temat środków ochrony ro-

ślin. Tworzą ją informacje zawarte m.in. 
na etykietach opakowania, w przepisach 
prawa, w kodeksie Dobrej Praktyki Rol-
niczej. I to od rolnika zależy, czy podczas 
samego zabiegu i prowadzonej przez nie-
go działalności będzie stosował się do za-
leceń producenta oraz obowiązujących 
przepisów. Niemniej branża środków 
ochrony roślin przywiązuje bardzo dużą 
wagę do tego, w jaki sposób stosowane 
są oferowane przez nią produkty. Dlate-
go poprzez liczne szkolenia, publikacje  
i materiały informacyjne szerzy wiedzę 
na temat odpowiedzialnego stosowania 
środków ochrony roślin.

– Producenci środków ochrony roślin 
dokładają wszelkich starań, aby do-
starczać rolnikom specjalistycznej wie-
dzy pozwalającej na odpowiedzialne 
korzystanie z oferowanych produktów. 
Co więcej, nie skupiamy się jedynie 
na udoskonalaniu produktów. Stale 
pracujemy nad innowacjami, które 
zwiększą bezpieczeństwo stosowania 
preparatów – stwierdził Marcin Mucha, 
dyrektor PSOR.

Stosowanie środków ochrony roślin, 
oprócz wiedzy i doświadczenia, wy-
maga użycia skalibrowanego sprzętu i 
certyfikowanej odzieży ochronnej. Naj-
nowsze rozwiązania i najlepsze praktyki 
dotyczące stosowania środków ochrony 
roślin zebrane zostały na stronie inter-
netowej www.bezpiecznie.org – bezpłat-
nej bazie wiedzy, zawierającej praktycz-
ne wskazówki m.in. na temat odzieży 
ochronnej, kalibracji opryskiwaczy, czy 
ewidencji zabiegów.

Agnieszka i Leszek Pietrzakowie z nagrodą PSOR vouchera na pobyt w SPA pozują do wspólnego zdjęcia 
w towarzystwie organizatorów, patronów i sponsorów konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Dyrektor Biura Prewencji KRUS Cezary Nobis i 
dyrektor PSOR Marcin Mucha demonstrują no-
woczesny kombinezon ochronny, który otrzymali 
w nagrodę wszyscy finaliści szczebla krajowego 
konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
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 Wygraliście wszystkie ważne  konkursy or-
ganizowane dla rolników, można by zapytać, co 
dalej, jakie sobie postawicie wyzwania?

Krzysztof Spychalski: – W gospodar-
stwie wszystko musi iść swoim rytmem, 
to że wygramy jakiś konkurs nic nie 
zmienia. Nie robiliśmy tego wszystkie-
go dla konkursów, ale dla siebie, aby 
łatwiej i bezpieczniej nam się pracowa-
ło, i w miłym otoczeniu. Żeby stosować 
najlepsze rozwiązania z zakresu tech-
nologii uprawy i mechanizacji. A nagro-
dy były tak przy okazji. Konkursy trak-
tujemy jako pewną zabawę, a jak udało 
się jeszcze je wygrać, to jest miło i jest 
satysfakcja. Są też koszty wynikające z 
udziałów w konkursach, ale poznaliśmy 
dzięki nim wiele osób, zdobyliśmy nową 
wiedzę i to jest najważniejsze. Według 
nas jest to też promocja gminy, powiatu 
i województwa.

 Właśnie promocja, dzięki Waszemu zwycię-
stwu mogła na spotkanie do Pałacu Prezydenc-
kiego pojechać duża grupa z Brześcia Kujaw-
skiego.

Alicja Spychalska: – Istotnie zorgani-
zowaliśmy wyjazd autokarowy prawie 
40 osób, dla których otrzymaliśmy prze-
pustki. Pojechała m.in. grupa kobiet w 
strojach ludowych, która na stoisku pre-
zentowała w czasie uroczystości w Ogro-
dach Pałacu Prezydenckiego potrawy 
regionalne. Pojechała też Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta „Brestivia” z Centrum 
Kultury w Brześciu, która dała indywidu-
alny występ oraz grała fanfary przy wrę-
czaniu głównych nagród (towarzyszyła 
jej też „nasza” grypa mażoretek). Widzia-
łam, że było to – dla wszystkich zaproszo-
nych przez nas osób na spotkanie z Pre-
zydentem i do udziału w tej uroczystości 
w tak istotnym dla Polaków miejscu – 
duże przeżycie.

MISTRZOWIE nie tylko na pokaz

Od kalkulatora do komputera

Alicja i Krzysztof Spychalscy z Pikutkowa, gm. Brześć Kujawski w pow. włocławskim dokonali rzeczy, której jeszcze żadnym rolnikom 
w Polsce się nie udało. Zostali zwycięzcami w jednym roku dwóch najbardziej prestiżowych konkursów „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne” i „AgroLiga”. Poprosiłem Laureatów oraz ich syna Mateusza o rozmowę.

 A dla Pani? W Gali AgroLigi 2016, w której 
uczestniczyło 700 osób, w tym te najważniejsze 
w państwie, zabierała przecież Pani głos, dzię-
kując w imieniu wszystkich nagrodzonych…

A.S.: – Oczywiście była trema, chociaż 
bywałam w tym miejscu i rozmawiałam 
poprzednio z Prezydentami RP. Uroczy-
stość trwała ponad 3 godziny, a był upał, 
to dodatkowo utrudniało sprawę. Wy-
stąpienie przygotowałam tak od serca, 
dziękowałam organizatorom konkursu, 
w tym ODR-om. Częściowo czytałam, 
były też problemy techniczne i  nerwy, 
ale wystąpienie było dobrze odebrane. 
Potem mieliśmy następną uroczystość 
na SGGW w Sali Kryształowej. Były 
kolejne gratulacje, nagrody, w tym od 
dyrektorów Kujawsko-Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mi-
nikowie. To był naprawdę męczący, ale 
i szczęśliwy dla nas dzień.

 Może przypomnimy Czytelnikom, jak zorga-
nizowane jest Wasze gospodarstwo?

K.S.: – Mamy 82 ha gruntów ornych, 
w tym 60 własnych. Uprawiamy po 15 ha 
cebuli, buraków czerwonych, marchwi i 
pomidorów. Pozostałe ok. 20 ha zawsze 
przesiewamy pszenicą ozimą, ale w tym 
roku wyjątkowy zasialiśmy kukurydzę. 
W tamtym roku na jesieni warunki były 
bardzo trudne, ważniejsze były wykop-
ki warzyw, nie przesiewy i dlatego w 
płodozmianie kukurydza. Mamy do tej 
technologii pełen sprzęt, poza kuku-
rydzą. Wiele jest maszyn teoretycznie 
nieopłacalnych, pracują niekiedy ty-
dzień w roku, ale muszą być, aby zro-
bić wszystko na czas, nawet w  trud-
nych warunkach pogodowych. Dobre, 
sprawdzone, nowoczesne i niezawodne 
maszyny są konieczne, a one są dro-
gie. Może jest też przerost techniki, 

W
łaściwie powinienem zacząć 
artykuł od liczydła. W pierw-
szej mojej pracy liczydła były 
na wyposażeniu, ale byliśmy 
już trochę bardziej nowocze-

śni, mieliśmy kalkulator mechaniczny. 
Fajne to było urządzenie, nazywane przez 
nas pieszczotliwie „kręciołkiem”. Aby wy-
konać podstawowe obliczenia, czyli do-
dawanie, mnożenie i dzielenie (innych, 

bardziej skomplikowanych działań nie 
było potrzeby wykonywać), ustawiało się 
na „bębenku” maszyny odpowiednią licz-
bę i – by ją pomnożyć przez np. 5 – kręciło 
się pięć razy korbką. Dokładnych czynno-
ści potrzebnych do wykonywania innych 
obliczeń już dziś nie pamiętam, ale wiem, 
że nie było to skomplikowane.

Wkroczyła elektronika
Na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego stu-

lecia w biurach zaczęto stosować kalku-
latory elektroniczne. Urządzenia, które 
otrzymaliśmy, były wielkości zeszytu, ale 
znacznie od niego grubsze i wymagały na 
początku bardziej skomplikowanej obsłu-
gi niż kalkulatory mechaniczne. Być może 
dlatego, że produkowane były w ZSRR. 
Późniejsze wersje stały się malutkie i nie 

Dzisiaj obsługę komputera opanowują już przedszkolaki, i to przed nauką czytania oraz 
pisania. Mamy więc komputery, bez których nie wyobrażamy sobie, abyśmy mogli dać 
sobie radę, np. opracowując wnioski dla rolników.
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niki, albo jeszcze nie potrafimy wyko-
rzystać wszelkich możliwości, ale tak 
czy inaczej, bez tej techniki nie byłoby 
takich efektów i wydajności pracy. Ale 
to kosztuje, szczególnie nowości. Jak 
kupuje się urządzenie z  nowym ele-
mentem, to dopiero po pewnym czasie 

w praktyce można je ocenić. Pomocne 
są tu pokazy, które K-PODR organizuje, 
ale też nie do końca na nich się wszyst-
ko wychwyci. A sprzedawca wiadomo 
chce tych nowości i dodatków sprzedać 
jak najwięcej – tak jest przy maszynie 
rolniczej, samochodzie czy każdym in-
nym produkcie.

 Mateuszu, masz 17 lat, jesteś wzorowym 
uczniem znanego technikum rolniczego, widuję 
Cię od lat na spotkaniach z prezydentami, mini-
strami, profesorami uczelni, jest to dla ciebie 
chyba duże przeżycie, powiedz coś o sobie?

Mateusz Spychalski: – Uczę się w II 
klasie w Zespole Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubiń-
skiej w Starym Brześciu. Uprawiam 
też sporty, najbardziej interesuje mnie 
siatkówka plażowa. Istotnie byłem z ro-

dzicami na wielu spotkaniach w Pałacu 
Prezydenckim, Ministerstwie Rolnic-
twa, na uczelni, poznałem wiele zna-
nych i ciekawych osób i było to bardzo 
duże przeżycie, zwłaszcza za pierwszym 
razem, później się trochę już oswoiłem. 
Największe jednak emocje były przy 

odbiorze głównej nagrody, spociłem się 
nie tylko od upału. Na pewno to dodaje 
pewności, ale jakiś stres zawsze jest.

 Podobno na urodziny chciałeś, aby rodzice 
kupili Ci dodatkowe hektary?

M.S.: – To prawda, gdyż planuję swo-
ją przyszłość związać właśnie z tym 
gospodarstwem i rozumiem, że ziemi 
powinno być więcej. Sprzęt mamy naj-
lepszej generacji, pług jest wyposażony 
tak, że zawsze prosto jedzie, podobnie 
opryskiwacze. GPS dla mnie nie stano-
wi większego problemu, to taka lepsza 
komórka, aczkolwiek trzeba się tego 
wszystkiego nauczyć i później stoso-
wać. Generalnie też planuję w przy-
szłości zostać głównie przy warzywach, 
mamy do tego już całą infrastrukturę 
i jakieś większe zmiany są bez sensu. 

 Wasze plantacje wyglądają rewelacyjnie do-
brze. Ale jak się przekonałem ostatnio w Smo-
gorzewie w gminie Lubraniec, gdzie w południe 
oglądałem piękne plantacje cebuli, zbóż, bura-
ków u zaprzyjaźnionych rolników, a po południu 
przyszło gradobicie i zrobiło spustoszenie – nie 
ma co chwalić dnia przez zachodem słońca.

K.S.: – Dzisiaj nie można chwalić 
plonów nawet po zbiorach, bo trzeba 
jeszcze sprzedać i dostać zapłatę. Ale 
na polach faktycznie ładnie, rok na wa-
rzywa dobry, czyste plantacje, środki 
dobrze działały. Ale nie zawsze tak jest. 
Co do pomidora, nie wiem, czy nie odej-
dziemy od jego uprawy, ze względu na 
brak ludzi do pracy i niską cenę. Nie 
wszyscy rolnicy mogą zebrać pomidory 
kombajnem i od razu sprzedać. A zbie-
rać kombajnem, przebierać i sprzedać 
do marketów po cenach przemysło-
wych nie ma sensu. Koszty uprawy ol-
brzymie, a plonowanie nie zawsze też 
satysfakcjonujące.

 Jakie plany macie na przyszłość?
A.S.: – Plany nasze wiążemy z Mate-

uszem. Ale dziewczyna potrafi niestety 
odkochać chłopaka od gospodarstwa. 
Nie możemy być jednak przeciwni jego 
decyzjom co do swojego życia, my od-
chodzimy, on zostanie sam ze zranio-
nym sercem, tego rodzice nie mogą 
chcieć.

K.S.: – Co do najbliższych jednak 
planów, to myślę, że w tym roku uda 
się powiększyć gospodarstwo o 10 ha. 
Możliwości zakupu w okolicy są małe, 
a dzierżawy dochodzą do 3 tys. za ha, to 
już jest bardzo ryzykowna inwestycja. 
Co roku też coś zmieniamy i moderni-
zujemy w obejściu. Niby wszystko jest 
dobrze, ale zawsze można coś popra-
wić, upiększyć, aby się żyło i pracowało 
w lepszych warunkach.

 Dziękuję za rozmowę. Nie wiem czego Wam 
życzyć. Chyba zdrowia i spokoju, to się zawsze 
przyda.

Rozmawiał Leszek Piechocki
„Wieś Kujawsko-Pomorska”

K-PODR Minikowo i K-PIR Przysiek
Fot. L. Piechocki 

nastręczały już żadnych problemów z ob-
sługą. Na tych kalkulatorach obliczaliśmy 
dawki nawozów, ilości składników w daw-
ce paszowej, ale najwięcej pracowały one 
przy comiesięcznych sprawozdaniach z 
wykonanej pracy. Można więc powiedzieć, 
że ułatwiały nam pracę biurową.

W latach 90. pojawiły się pierwsze kom-
putery. Na początku nie bardzo wiedzie-
liśmy, do czego można je wykorzystać. 
Moje pierwsze zastosowanie tego wyna-
lazku polegało na potraktowaniu kom-
putera jako maszyny do pisania oszczę-
dzającej papier. Zaletą było przecież to, 
że błędy można było poprawić przed 
wydrukiem, a w maszynie do pisania zro-
bienie błędu wiązało się z koniecznością 
pisania od nowa. Jednak drobne błędy 
można było zamalować korektorem. Pa-

miętam, zaniosłem do dyrektora pismo 
na druku firmowym z drobną literówką. 
Powiedziałem, że mogę zamalować błąd 
korektorem, ale otrzymałem polecenie 
drukowania od nowa. Komputeryzacja w 
perspektywie czasu okazała się bardziej 
„papierożerna” od prymitywnych maszyn 
do pisania.

Trudne początki
Komputery jako nowość nastręcza-

ły wiele problemów z obsługą. Często 
w  okienkach kas i biur pojawiały się 
komunikaty: „W związku z wprowadze-
niem komputerów, czas oczekiwania na 
załatwienie sprawy będzie dłuższy. Prze-
praszamy”. Dzisiaj obsługę komputera 
opanowują już przedszkolaki i to przed 
nauką czytania oraz pisania. 

Mamy więc komputery, bez których 
nie wyobrażamy sobie, abyśmy mogli 
dać sobie radę np. opracowując wnioski 
dla rolników. Z roku na rok wnioski są 
coraz bardziej skomplikowane i wyma-
gają coraz szybszych i sprawniejszych 
komputerów. Jak będzie za kilka lat? 
Pewnie jeszcze bardziej się skompliku-
ją. Najsmutniejsze jest jednak to, że po-
mimo ogromnego postępu, który doko-
nał się na przestrzeni ostatnich 40 lat, 
zaczynając od liczydła, poprzez kalku-
lator i teraz komputer, wszystkie te wy-
nalazki służyły mi i służą przede wszyst-
kim do... prac biurokratycznych. 

Bogusław Kiedrowski
„Lubelskie Aktualności Rolnicze”

LODR Końskowola



Mleko na topie

O dużych gospodarstwach ho-
dowlanych sytuacja była 
dramatyczna, bo sprzedaż 
poniżej kosztów produkcji 
powodowała ogromne straty. 

W czasie kryzysu w Kombinacie  Rolnym 
Kietrz zaczęto w tamtym czasie budowę 
nowych obór na 3000 szt. bydła. Dziś wia-
domo, że inwestycja się opłaciła. Ci, któ-
rzy przetrwali kryzys, zaczynają moderni-
zować gospodarstwa. Przykładem może 
być OHZ Głogówek.

Poprawa sytuacji cieszy zwłasz-
cza hodowców, którzy zainwestowali 
w zwiększenie wydajności krów mlecz-
nych. Dzięki takim gospodarstwom ho-
dowlanym, Opolszczyzna jest w ścisłej 
czołówce pod względem produkcji mle-
ka przez jedną krowę.

AgroPlatforma ODR

Wilhelm Beker, prezes OSM Olesno: 
– Wcześniejsze lata, w których cena mle-
ka była kiepska, spowodowały, że kilka 
ładnych hodowli zostało zlikwidowa-
nych. Ale wszystko wskazuje na to, że 
sytuacja się stabilizuje, i że producenci 
mleka mogą spać spokojnie. My na ilość 
dostarczanego mleka, ani na jego ja-
kość nie narzekamy. Zresztą poszerzamy 
asortyment, jak i zakres sprzedaży – wy-
chodzimy na dalsze rynki. Bez dobrego 
surowca byłoby to niemożliwe.

Grzegorz Arian, prezes Ośrodka Ho-
dowli Zarodowej w Głogówku: – Na 
pewno rok 2016 był gorszy, biorąc pod 
uwagę koniunkturę na rynku mleka. 
Średnia cena, jaką otrzymujemy obec-
nie za litr mleka, jest o 25 groszy wyższa 
niż rok temu. Możemy patrzeć w przy-

szłość optymistycznie. Ponadto postęp 
genetyczny zwiększa wydajność, praw-
dopodobnie w tym roku uzyskamy po-
nad 10 tys. litrów od krowy. Tak więc 
cena plus wzrost wydajności – dają wy-
niki. Postęp genetyczny dokonywany w 
stadzie całkowicie zabezpiecza nas w 
jałówki wpuszczane do naszego stada. 
Poza tym lipiec był okresem ogromnego 
zainteresowania jałówkami cielnymi, 
bo rolnicy dostawali dotację na zakup. 
Rolnicy do nas wracają, bo są zadowo-
leni z tego materiału genetycznego, jaki 
u nas otrzymali.

Marian Sikora, prezes Kombinatu 
Rolnego Kietrz: – Zgodnie z planem 
nowa obora zostanie oddana i wszyst-
ko wskazuje na to, że tak się stanie. 
Trafiliśmy z nią dobrze, bo ceny mleka 
wracają do normalnego poziomu. Waż-
ne, by była ich stabilizacja. Przy pełnej 
obsadzie będziemy mieli ponad 3 tys. 
krów dojnych i dziennie produkujemy 
ok. 90 tys. litrów mleka.

Mariusz Drożdż (TVP3 Opole)
Oprac. Wit

„Kurier  Rolniczy”
 OODR Łosiów

3 lata temu, po zlikwidowaniu kwot mlecznych,  
mleka zaczęło przybywać, a jego ceny spadać,  
aż doszły do około złotego za kilogram.

PARADOKS: KtO w Mlecznej beSSie inweStOwAł w KROwy – DziSiAj zAczynA SPijAć POżytKi

D
armienia zwierząt odpadami 
gastronomicznymi zabraniają 
m.in. przepisy ujęte w załącz-
niku I rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 142/2011 z dnia 25 lu-

tego 2011 r. i dyrektywy Rady 97/78/WE. 
Odpady gastronomiczne to wszystkie 

odpady żywnościowe, w tym zużyty olej 
kuchenny pochodzący z restauracji, obiektów gastronomicz-
nych i kuchni, łącznie z kuchniami zbiorowymi i domowymi.

W przypadku potwierdzenia przez Powiatowe Inspekcje 
Weterynaryjne podejrzenia, że w żywieniu zwierząt gospodar-
skich są lub były stosowane niedozwolone produkty uboczne 
pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne, Powiato-
wy Lekarz Weterynarii nakaże w drodze decyzji zabicie takich 
zwierząt. Decyzjom tym nadaje się rygor natychmiastowej 
wykonalności. Powyższe wymagania odnoszą się do wszyst-
kich gospodarstw, w których utrzymywane są zwierzęta z 
zamiarem wprowadzenia ich na rynek lub wprowadzenia na 
rynek pozyskanych z nich tkanek z przeznaczeniem do spo-
życia przez ludzi. Tak drastyczne decyzje wynikają z tego, iż 
odpady gastronomiczne (zlewki) są wskazywane jako jeden 
z głównych wektorów rozprzestrzeniania się afrykańskiego 
pomoru świń (ASF).

Krzysztof Duszkiewicz
„Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy”

ZODR Barzkowice

Z jakimi przepisami będą się musieli zmierzyć produ-
cenci rolni? Nawozy organiczne, jak obornik i gnojów-
ka, trzeba będzie przechowywać nie 4 miesiące, a 6 
– to dyrektywa azotanowa. Pociągnie to za sobą kosz-
towne inwestycje, choćby konieczność wybudowania 

płyt obornikowych i zbiorników na gnojowice. Wydatki inwe-
stycyjne w pojedynczym gospodarstwie mają wynieść średnio 
ponad 2,2 tys. zł. Dosięgnie to 355 tys. gospodarstw w kraju. 
Ale komentatorzy z Krajowej Rady Izb Rolniczych obliczyli, 
że jest to kilkakrotne niedoszacowanie.

A co z wodą? Polskie rolnictwo wykorzystuje ok. 10 proc. 
wody. Płatnością objęte zostaną gospodarstwa rolne zuży-
wające więcej niż 5 tys. litrów w ciągu doby. Wymagane będą 
też zezwolenia na studnie. Założyć i zgłosić trzeba licznik do 
pomiaru zużytej wody dla ludzi i zwierząt gospodarskich oraz 
nawadniania upraw. Opłaty obejmą także hodowców ryb. 

EM
„Aktualności  

Rolnicze”
ŚODR  

Modliszewice

nowe Prawo wodne,  
czyli dwie strony medalu

nie dla żywienia odpadami!

Czy będziemy bardziej dbać o wodę? Zapewne tak, 
bo przyjdzie nam za nią płacić więcej. Za wodę  
i inne koszty, które będą ponosić rolnicy zmuszeni 
do przestrzegania nowego Prawa Wodnego. 

Przypominamy hodowcom, że tak popularne  
kiedyś karmienie zwierząt gospodarskich,  
szczególnie świń, odpadami gastronomicznymi jest 
zabronione we wszystkich krajach UE.
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Bioasekuracja  
– jedyny sposób ochrony świń przed ASF
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D
otychczas w Polsce potwier-
dzono 98 ognisk afrykań-
skiego pomoru świń, z czego 
większość pojawiła się w ma-
łych gospodarstwach, w któ-

rych nie przestrzegano podstawowych 
zasad bioasekuracji. W bieżącym roku 
ASF obejmuje swoim zasięgiem coraz 
większy obszar, a głównymi wektorami 
szerzenia się choroby w populacji świń 
są ludzie oraz  dziki. Wirus ASF nie jest 
chorobotwórczy dla człowieka, jednak 
niesie za sobą poważne straty ekono-
miczne. Niestety, problem opracowania 
skutecznej szczepionki przeciw ASF 
jest bardzo złożony, dlatego nie należy 
spodziewać się jej w najbliższym czasie. 
Po uzyskaniu dodatniego wyniku w kie-
runku ASF u jednej świni, całe zagrożo-
ne stado musi zostać zutylizowane. 

Zatem chcąc uniknąć likwidacji hodow-
li, warto przyswoić sobie i wprowadzić w 
życie zalecenia ograniczające możliwość 
wystąpienia ASF: n ogrodzenie fermy w 

sposób uniemożliwiający kontakt świń z 
innymi zwierzętami, a  w  szczególności z 
dzikami n zakup świń jedynie ze spraw-
dzonych, wiarygodnych źródeł, w których 
regularnie prowadzony jest monitoring n 
kwarantanna nowo nabytych świń przez 
okres minimum trzech tygodni (zalecane 
60 dni) w budynkach odizolowanych od 
stada, najlepiej obsługiwanych przez in-
nych pracowników n  zabezpieczenie bu-
dynków przed dostępem ptaków, gryzoni, 
zwierząt domowych (zamknięte drzwi, 
siatki w oknach i wlotach powietrza) n nie-

wpuszczanie na teren gospodarstwa osób 
postronnych n zakaz wjazdu na teren go-
spodarstwa środków transportu, jeżeli to 
konieczne wskazany jest przejazd przez 
maty lub baseny dezynfekcyjne n umiesz-
czenie przed wejściem do budynków in-
wentarskich mat nasączonych środkiem 
dezynfekcyjnym n odpowiednia higiena i 
dezynfekcja obuwia i odzieży n wykorzy-
stywanie narzędzi do obsługi świń tylko 
w jednym gospodarstwie n zakaz karmie-
nia świń odpadami kuchennymi n  zakaz 
wykorzystywania słomy i zielonek zebra-
nych z pól, na których przebywały dziki n 
bezwzględny zakaz zakopywania padłych 
zwierząt n rezygnacja z uczestnictwa w 
polowaniach

Ponadto właściciel powinien codzien-
nie bacznie obserwować swoje świnie 
i informować lekarza weterynarii o nie-
pokojących objawach. Apeluje się rów-
nież do wszystkich osób, które zauważą 
padłe dziki o zgłaszanie tego faktu do 
Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Należy podkreślić, że za wszystkie 
padnięte i zabite świnie przysługuje rol-
nikowi odszkodowanie ze środków bu-
dżetu państwa. Warunkiem przyznania 
rekompensaty jest przestrzeganie pod-
stawowych zasad bioasekuracji.

Tomasz Salach
Magdalena Jakubowska

„Podkarpackie Wiadomości Rolnicze”
PODR Boguchwała 

Fot. Anna Bielańska

Z uwagi na ponowne nasilenie się występowania afrykańskiego  
pomoru świń, przypominamy o prawidłowej praktyce zabezpieczania 
hodowli.

Dzięki badaniom gleby, można stosować nawozy według zasady „ tak 
dużo – jak jest to konieczne, tak mało – jak jest to możliwe”. Przytoczo-
na zasada uwzględnia zarówno prawa przyrodnicze (prawo minimum 
Liebiga, prawo zwrotu wyprowadzonych z gleby składników pokarmo-
wych wraz z plonem roślin, prawo pierwszeństwa wartości biologicznej 
plonu, prawo ograniczania do minimum strat składników pokarmo-
wych z nawozów i gleby), jak i prawa ekonomiczne polegające na tym, 
że należy stosować takie dawki nawozów, których koszt będzie niższy 
od wartości wzrostu plonu na skutek tego nawożenia.

N
ajodpowiedniejszym terminem 
do pobierania prób gleby jest 
okres od sprzętu roślin z pola do 
nawożenia pod rośliny następ-
cze, czyli jesienią bądź wczesną 

wiosną. Duże znaczenie dla prawidłowych 
wyników ma sposób pobierania prób gle-
bowych do analizy. Aby uniknąć błędów 
próby muszą być reprezentatywne. 

Przygotowując się do pobierania prób 
glebowych, należy przestrzegać kilka 
podstawowych zasad:
n sporządzić szkic sytuacyjny pól 

w gospodarstwie z uwzględnieniem za-
sięgu powierzchni  uprawianych roślin
n próba ogólna powinna reprezen-

tować obszar o zbliżonych warunkach 
przyrodniczych (typ gleby, ukształ-
towanie terenu) i agrotechnicznych  

(przedplon, uprawa, nawożenie)
n powierzchnia przypadająca na pró-

bę ogólną, przy wyrównanej pod wzglę-
dem glebowym powierzchni i zbliżonym 
ukształtowaniu terenu, nie może prze-
kraczać 4 ha;
n próbę ogólną powinno się przygoto-

wać oddzielnie dla każdej uprawy (moż-

na też pobrać próbę ogólną z różnych 
upraw,  jeśli mają podobne wymagania 
i podobna jest historia nawozowa pola)
n sporządzając próbę ogólną, należy 

pobrać 15-20 prób pojedynczych z gleb 
mineralnych lub do 40 z gleb organicz-
nych i trwałych użytków zielonych; ca-
łość wymieszać i przenieść ok. 0,5 kg 
gleby do woreczka z oznaczeniem zgod-
nym ze szkicem pól
n próbki glebowe pobiera się z war-

stwy ornej do głębokości 20 cm na gle-
bach ornych i 5-20 cm na łąkach i pa-
stwiskach ( z miejsc pobierania próbek 
należy usunąć 5 cm warstwę darni) za 
pomącą laski glebowej
n próbek nie należy pobierać na obrze-

żach pól, w miejscach po stogach, kop-
cach, pryzmach obornika oraz w  zagłę-
bieniach i ostrych wzniesieniach terenu
n do badania można dostarczyć pró-

bę świeżą, bezpośrednio pobraną z pola 
lub uprzednio wysuszoną w temperatu-
rze pokojowej

Podstawowy zakres badań, jaki po-
winno się przeprowadzić, to badanie od-
czynu gleby i zawartość przyswajalnych 
dla roślin form fosforu, potasu i magne-
zu. Wzrost kosztów produkcji, w tym 
nawozów, powinny skłaniać rolników do 
wykonywania analiz gleby, aby można  
było  uzyskane wyniki uwzględniać przy 
ustalaniu poziomu nawożenia.

Maria Fabianowicz
„Lubuskie Aktualności Rolnicze”

LODR Kalsk

Warto zrobić badania gleby



P
lanując pracę w tym czasie, 
warto zwrócić szczególną uwa-
gę na stan oznakowania ciągni-
ków, maszyn i urządzeń rolni-
czych, które będą się poruszały 

po drogach publicznych. 
Kierujący ciągnikiem po drodze pu-

blicznej, musi stosować się do przepisów 
ruchu drogowego. Ciągnik rolniczy musi 
posiadać odpowiednie oświetlenie oraz 
być wyposażony w odblaskowy trójkąt 
ostrzegawczy. To samo dotyczy przy-
czep transportowych. Oświetlenie ma-
szyn i urządzeń, które są fabrycznie za-
montowane przez producenta, musi być 
sprawne. Wszelkie elementy odblaskowe, 
tablice i trójkąty ostrzegawcze, jeżeli są 
uszkodzone, to należy wymienić na nowe. 
Maszyny i urządzenia, które nie posiadają 
żadnych elementów oświetleniowych lub 
odblaskowych, a poruszają się po zmroku, 
stanowią duże zagrożenie dla użytkowni-
ków dróg.

Aby zminimalizować niebezpieczeń-
stwo podczas przejazdów po drogach 
–  zwłaszcza starszymi maszynami 
– można we własnym zakresie zamonto-
wać na nich światła odblaskowe, tablice 
ostrzegawcze lub naprawić oświetlenie, 
jeśli uległo zniszczeniu.

Na czas przejazdu po drogach pu-
blicznych maszynami czy przyczepami 

rolniczymi można wykorzystać przeno-
śny zestaw świateł lub elementy odbla-
skowe do zamontowania na maszynach 
lub przyczepach. Dotyczy to zwłasz-
cza maszyn, które podczas transportu 
znacznie przekraczają szerokość ciągni-
ka (np.: brony, siewniki, agregaty upra-
wowe). Trzeba pamiętać także o ozna-
kowaniu przewożonych ładunków, 
które wystają  za przyczepą co najmniej 
1 metr.

Maszyny o dużych gabarytach mogą 
całkowicie zasłonić światła ciągnika. 
Dlatego w takich przypadkach należy 
unikać przejazdów po zmroku lub za-
stosować  oświetlenie przenośne.

Nowe maszyny są już odpowiednio 
wyposażone przez producentów w róż-
nego rodzaju oświetlenie oraz elementy 
odblaskowe. Nowe ciągniki rolnicze wy-
posażone są dodatkowo w światło emi-
tujące żółty sygnał błyskowy, tzw. kogut. 

Warto od czasu do czasu sprawdzać 
stan świateł, kierunkowskazów, wymie-
niać przepalone żarówki, gdyż zwięk-
szy to bezpieczeństwo na drogach oraz 
uniknie się przykrych niespodzianek 
podczas kontroli drogowej.

Tomasz Kolankowski
„RADA”

ŁODR Bratoszewice

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

„Kredyty preferencyjne w rolnictwie, 
rybactwie śródlądowym i przetwórstwie 
produktów rolnych, ryb, skorupiaków 
i mięczaków.”, autor – Kazimierz Niegowski, 
wydawca – ZODR Barzkowice

Swoiste kompen-
dium wiedzy 

o kredytach preferen-
cyjnych (z dopłatą 
ARiMR) dla szeroko 
rozumianego rolnictwa 
oraz przetwórstwa 
rolno-spożywczego.

„Prawidłowe wymogi zootechniczne 
w utrzymaniu zwierząt”, oprac. Ewa Kutkowska, 
wydawca – DODR Wrocław

Aby zabezpieczyć 
potrzeby zwierząt 

gospodarskich, należy 
spełnić minimum wy-
magań Zasady Wzajem-
nej Zgodności w zakre-
sie: pomieszczeń dla 
zwierząt, obsługi oraz 
stosowanych technolo-
gii. W publikacji zawarto 

też normy dla poszczególnych zwierząt 
gospodarskich i domowych.

„Pnącza ogrodowe”, autorka – Izabella Dudziń-
ska-Krawczyk, wydawca – ZODR Barzkowice

Przewodnik po 
najbardziej po-

pularnych pnączach 
ogrodowych, takich 
jak: akebia, aktinida, 
bluszcz pospolity, 
chmiel, cytryniec chiń-
ski, glicynia, horten-
sja pnąca, kokornak, 
milin, powojniki, rdest 

aubreta, wiciokrzewy i winobluszcz.  

Okładki miesiąca

Za najbardziej 
estetyczne strony 

tytułowe spośród 
czasopism ODR 
wydanych we wrze-
śniu 2017 r. uznaliśmy 
okładki miesięczników: 
„Wieś Mazowiecka” 
(wydawca – MODR 
Warszawa) i „Wiadomo-
ści Rolnicze” (PODR 
Szepietowo).

wydawca – ZODR Barzkowice

ska-Krawczyk, wydawca – ZODR Barzkowice

wydawca – DODR Wrocław
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Podczas okresu jesiennego, prac polowych nadal jest wiele i bardzo często 
mogą występować gorsze warunki pogodowe, które wpływają na bezpieczeń-
stwo podczas przejazdu maszyn rolniczych po drogach publicznych. 
Zamglenia i opady deszczu pogarszają znacznie widoczność pojazdów 
rolniczych dla innych użytkowników dróg.

UWAGA
– jesienią spada widoczność
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AgroKlasa ODR 2017

AgroKlasa ODR 2017

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

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

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

Tabela po VIII rundzie
n  „Wiadomości Rolnicze” 

PODR Szepietowo – 35 pkt.
n  „Zachodniopomorski Magazyn 

Rolniczy” ZODR Barzkowice – 33 pkt.
n  „Wieś Kujawsko-Pomorska” 

K-PODR Minikowo – 31 pkt.
n  „Lubelskie Aktualności Rolnicze” 

LODR Końskowola – 27 pkt. 
n  „Aktualności Rolnicze” 

ŚODR Modliszewice – 26 pkt.
n  „ Kurier Rolniczy” OODR Łosiów 

– 26 pkt. 
n  „Rada” ŁODR Bratoszewice – 26 pkt.
n  „Twój Doradca – Rolniczy Rynek” 

DODR Wrocław – 22 pkt. 
n  „Wieś Mazowiecka” MODR Warszawa 

– 22 pkt.
n  „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” 

PODR Boguchwała – 21 pkt.
n  „Lubuskie Aktualności Rolnicze” 

LODR Kalsk – 19 pkt.
n  „Pomorskie Wieści Rolnicze” 

PODR Lubań – 19 pkt. 
n  „Bieżące Informacje” 

W-MODR Olsztyn – 16 pkt. 
n  „Śląskie Aktualności Rolnicze” 

ŚODR Częstochowa – 13 pkt.

Z
asadniczo należy odróżnić tu 
dwa możliwe rozwiązania, w za-
leżności od tego, czy umowa 
dzierżawy gruntu rolniczego zo-
stała zawarta na czas nieokre-

ślony czy na czas określony. W przypad-
ku umowy zawartej na czas nieokreślony 
kwestię jej wypowiedzenia reguluje art. 
704 kodeksu cywilnego, który przewi-
duje, że w przypadku braku odmiennej 
umowy dzierżawę gruntu rolnego moż-
na wypowiedzieć na jeden rok naprzód, 
na koniec roku dzierżawnego, inną zaś 
dzierżawę na sześć miesięcy naprzód, 
przed upływem roku dzierżawnego. 
Zatem, o ile zawarta przez nas umowa 
dzierżawy gruntu rolnego nie przewi-
działa innych uregulowań lub w  ogóle 
nie zawiera zapisów dotyczących moż-
liwości rozwiązania umowy poprzez 
wypowiedzenie, stosuje się ww. terminy 
kodeksu cywilnego. 

Podkreślić jednak należy, że ustawo-
we terminy wypowiedzenia mają zasto-
sowanie jedynie do umów dzierżawy za-
wartych na czas nieokreślony.

Inaczej rzecz się ma w przypadku 
umów dzierżawy gruntu zawartych na 

czas określony. Co do zasady określenie 
z góry czasu trwania umowy stanowi 
pewnego rodzaju gwarancję dla obu jej 
stron. Dzierżawca ma bowiem pewność, 
iż będzie mógł korzystać z gruntu przez 
czas określony, co niewątpliwie pozwa-
la na racjonale zaplanowanie sposobu 
upraw. Wydzierżawiający z kolei ma 
np. pewność, iż przez czas określony 
będzie otrzymywał czynsz dzierżawny. 
W związku z tym wypowiedzenie umowy 
dzierżawy gruntu rolnego zawartej na 
czas określony nie może nastąpić w do-
wolnym terminie, gdyż byłoby sprzecz-
ne z celem tak zawartej umowy. Zasadą 
jest rozwiązanie takiej umowy z upły-
wem terminu jej trwania, określonym 
w umowie. 

Niemniej jednak ustawodawca prze-
widział i w tym przypadku możliwość 
wcześniejszego wypowiedzenia umo-
wy dzierżawy gruntu rolnego zawartej 
na czas określony. Wynika ona z treści 
art. 673, § 3 kodeksu cywilnego (który 
stosuje się odpowiednio do dzierżawy, 
na pod-stawie art. 694 k.c.) i stanowi, iż 
jeżeli czas trwania najmu jest oznaczo-
ny zarówno wynajmujący, jak i najemca 
mogą wypowiedzieć najem w wypad-
kach określonych w umowie.

Jak wynika z powyższego, dopusz-
czalność wypowiedzenia  umowy dzier-
żawy gruntu rolnego, zawartej na czas 
określony, uzależniona jest istnieniem 
w  treści tej umowy określonych przy-
czyn przewidujących takie wypowiedze-
nie (np. dzierżawca nie płaci czynszu 
dzierżawnego lub używa rzeczy w spo-
sób sprzeczny z umową lub przeznacze-
niem). Warto wskazać, że samo tylko 
zastrzeżenie możliwości wypowiedzenia 
umowy (bez wskazania jego konkret-
nych przyczyn) nie kwalifikuje się jako 
„wypadki wskazane w umowie”. 

Na koniec warto przypomnieć, iż za-
wsze, niezależnie od tego, czy umowa 
została zawarta na czas określony czy 
nieokreślony, można ją rozwiązać na za-
sadzie porozumienia stron. 

Anna Gucka-Kępińska 
radca prawny PODR w Lubaniu

„Pomorskie Wieści Rolnicze”
PODR Lubań

Kiedy istnieje możliwość  
wypowiedzenia umowy dzierżawy 

gruntu rolnego?
Często można spotkać się z sytuacjami, w których jedna ze stron umowy 

dzierżawy gruntu rolnego z różnych przyczyn podejmuje decyzję  
o wcześniejszym rozwiązaniu umowy niż to wynika z jej treści.
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P
rawidłowo prowadzone są ory-
ginalnym elementem zdobni-
czym, a  niekiedy także uży-
tecznym. Niektóre gatunki są 
bowiem obsypane bogatymi 

w witaminy owocami (róże, głogi, dere-
nie), inne zwabiają pszczoły.

 Rośliny na żywopłoty 
Znakomitym materiałem na szpalery 

i wysokie żywopłoty są: grab pospolity, 
buk pospolity, liguster pospolity, klon 
polny, irga błyszcząca, a  także obsypa-
ne kwiatami: jaśminowiec wonny, krze-
wuszki, pęcherznice, tawuły, berberysy 
i wiele innych gatunków roślin. 

Spośród roślin iglastych szczególnie 
przydatne będą gatunki dające się for-
mować: choina kanadyjska, niektóre ga-
tunki cisów, jałowce, modrzew europej-
ski, świerk oraz najczęściej spotykane 
żywotniki zachodnie odmian Brabant 
i Smaragd. 

Niskie obwódkowe żywopłoty (0,2 – 1 m 
wysokości) z  karłowych krzewów, bylin 
i krzewinek dzielą przestrzeń ogrodu na 
mniejsze fragmenty, podkreślają zary-
sy rabat oraz zaznaczają alejki, ścieżki 
i  drogi wjazdowe. Będą wspaniałą opra-
wą architektoniczną okalającą ławeczki 
czy miejsca spożywania posiłków. Z  ko-
lei niskie strzyżone żywopłoty nadają się 
do dzielenia i  porządkowania przestrze-
ni w ogrodach. Doskonale nadają się do 
tego bukszpan, tawuła, karłowe odmiany 
żywotnika, cisa i pięciornika. 

Oryginalne letnie żywopłoty powsta-
ną z  bylin i  krzewinek – intensywnie 
pachnącej lawendy, przywrotnika, roz-

chodnika okazałego, wilczomlecza czy 
funkii.

Na żywopłoty, oddzielające np. część 
warzywną od ozdobnej, czy do osłonię-
cia mniej ciekawych elementów ogrodu 
(pojemniki na śmieci, kompostowniki,) 
możemy wykorzystać posadzone w for-
mie szpaleru silnie i szybko rosnące ro-
śliny jednoroczne: słoneczniki, ślazówki.    

Różne formy 
W naszych ogrodach często spoty-

kamy żywopłoty naturalne, gdy rośliny 
prowadzone są bez cięcia formującego. 
Rosną swobodnie, zachowując pokrój 
charakterystyczny dla gatunku lub 
odmiany. Takie żywopłoty zakładamy 
w  dużych ogrodach z  jednego gatun-
ku lub odmiany, bądź zestawiamy ze 
sobą różne, co sprawia, że są atrakcyjne 
w różnych porach roku. 

Żywopłoty formowane powstają z ro-
ślin regularnie ciętych. Nadaje im się 
różne kształty brył geometrycznych, 
dzięki czemu tworzą w ogrodzie swoiste 
przestrzenne formy architektoniczne. 
Zakładamy je z  gatunków dobrze zno-
szących cięcie, silnie się po nim zagęsz-
czających. 

W naszych ogrodach spotykamy rów-
nież żywopłoty z pnączy, które łączą 
funkcję ochronną z  ozdobną. Pnącza 
szybko rosną – w bardzo krótkim czasie 
możemy stworzyć z nich zielone ściany. 

Zbyt wybujałe pędy można przyciąć 
lub usunąć. Dodatkową ozdobą pnączy 
są kwiaty np. u powojników, wiciokrze-
wów, glicynii oraz owoce np. u dławisza. 

W małych ogrodach sadzimy karłowe, 

wolno rosnące iglaki i  krzewy ozdobne 
takie, które doskonale znoszą cięcie. 
Szczególnie przydatne będą formy pien-
ne róż, migdałków, wierzb i brzóz, któ-
rych wysokość znamy już w  momencie 
zakupu. 

Warto wziąć pod uwagę niezbyt silnie 
rosnące byliny (funkie, orliki, bergenie, 
żurawki, rozchodniki), a także krzewin-
ki wrzosowate (azalie, wrzosy, wrzośce) 
i  rośliny cebulowe (tulipany, narcyzy, 
szafirki, krokusy). Nie zapominajmy 
o różach.

W dużych ogrodach…
…możemy wykorzystać większą licz-

bę roślin odmiennych pokrojowo i kolo-
rystycznie. Pojedyncze gatunki lub od-
miany sadzimy w dużych jednorodnych 
grupach, dzięki czemu uzyskujemy silne 
akcenty barwne. Drobne rośliny, sadzo-
ne pojedynczo lub w  małych grupach 
„znikają” w takim ogrodzie. 

W dużych ogrodach możemy sobie 
pozwolić na sadzenie potężnych drzew 
osiągających 30 m wysokości. Na dużym 
trawniku ładnie prezentują się lipy, klo-
ny, dęby, jesiony czy buki. 

Wymagania roślin
Jeśli jesteśmy zbyt zapracowani, do-

bieramy do ogrodu rośliny o mniejszych 
wymaganiach np. krwawnik pospolity, 
przegorzan, tamaryszek. Większość ro-
ślin lubi słońce, inne lepiej rosną w świe-
tle rozproszonym, niewiele gatunków 
rozwija się w  głębokim cieniu np. pod 
rozłożystymi, gęstymi koronami drzew, 
przy budynkach od strony północnej, 
przy żywopłotach. Do roślin radzących 
sobie w  trudnych warunkach należą: 
barwinek, konwalia i groszek wiosenny. 
Z roślin cebulowych w cieniu drzew do-
brze rosną: przebiśniegi, krokusy, nie-
cierpki, begonie, bratki, niezapominajki 
i stokrotki. 

Dla zdrowia i piękna
Warto posadzić w  ogrodzie rośliny 

iglaste, byliny i  zioła, które korzystnie 
działają na zdrowie i  samopoczucie lu-
dzi. Rośliny zielne, zwalczające bakterie 
chorobotwórcze, wirusy i grzyby, to: la-
wenda, kminek, majeranek, tymianek, 
mięta i  macierzanka. W  pobliżu miejsc 
wypoczynku, altan, tarasów, ławeczek 
warto sadzić rośliny pachnące. Rośliny 
o dekoracyjnych liściach są szczególnie 
cenne, bo to one przez większą część se-
zonu kształtują wygląd ogrodu – zdobią 
barwnymi młodymi przyrostami, jedno- 
lub wielobarwnymi liśćmi czy jesiennym 
przebarwieniem. Kolorowe drzewa sa-
dzimy zwykle pojedynczo, a  krzewy łą-
czymy w grupy tworząc barwne plamy. 

Smutne i  mroczne zakątki ogro-
du warto ożywić roślinami o  liściach 
pstrych. Pamiętajmy, że powinny do sie-
bie pasować kolorystycznie.

      
Hanna Gaładyk

„Wieś Mazowiecka”
   MODR Warszawa

Dobieramy rośliny do funkcji w ogrodzie
Ważnym kryterium przy doborze określonych gatunków i odmian  
roślin jest funkcja, jaką mają spełniać w ogrodzie. Z reguły na początku 
sadzimy rośliny chroniące ogród przed środowiskiem zewnętrznym.  
Są to zwykle gęste żywopłoty i szpalery oraz luźne grupy drzew i krzewów 
na granicy posesji, które odgrywają rolę żywych ogrodzeń, działają jako 
osłony hamujące siłę wiatrów, chronią przed kurzem, hałasem i wzrokiem 
przechodniów.
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K
obiety często poszukują możli-
wości rozwijania posiadanych 
umiejętności lub nabycia no-
wych, zwłaszcza, jeśli wykorzy-
stają je do zdobycia dodatko-

wego dochodu. PODR w Szepietowie 
wspiera te dążenia poprzez organizację 
szkoleń, pokazów i warsztatów.

Królowa dekoracji
Przypadek sprawił, że Jadwiga Przy-

borowska zajęła się dekoracjami. 
Skończyła liceum plastyczne, potem 
pracowała w zakładzie wytwarzają-
cym ceramikę szlachetną. Po urodze-
niu dziecka, nie mogła znaleźć pracy. 
Zupełnie przypadkowo trafiła na kurs 
wyrobów ze skóry organizowany przez 
PODR w Szepietowie i tak się zaczęło.

– Na początku wcale mnie to nie inte-
resowało, moda na dekoracje ze skóry 
już minęła, ale wróciłam do domu, za-
częłam się zastanawiać – jaką to ramę 
wybrać do mojego pierwszego dzieła ze 
skóry. Zdjęłam ze ściany piękny obraz 
– do dziś żałuję, że go zniszczyłam, ale 
ramę wykorzystałam. Nie było to arcy-
dzieło, ale zrobiłam jeden obraz, potem 
drugi. Przyjechało do mnie małżeń-
stwo, oni jechali do Stanów i szukali 
prezentu – zarobiłam wówczas pierw-
sze pieniądze. Najważniejsze,  że lubię, 
to co robię, a po drugie - siedzę w domu, 
jestem sama sobie szefową. Jeśli mam 
wenę twórczą, to potrafię o trzeciej w 
nocy pracować. Zaczęłam wymyślać 
różne motywy, najczęściej kwiatowe, 
np. róże, słoneczniki, lubię też pejzaże. 
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Robiłam także obraz z koniem, teraz 
mam zlecenie na żubra. Nigdy jeszcze 
tego nie robiłam – ale spróbuję, czekam 
tylko na dzień, w którym będę miała 
natchnienie – opowiada o swojej pasji 
pani Jadwiga.

Jadwiga Przyborowska obrabia też 
skórą  szkło, wykonuje biżuterię. Poza 
skórą, zachłysnęła się papieroplasty-
ką. Wykonuje kwiaty, różne kompozy-
cje. Robi bombki techniką decupache, 
ozdoby wielkanocne, stroiki bożonaro-
dzeniowe. – Takie wyroby w moim sercu 
grają, a dodatkowo jest to źródło moich 
dochodów, ale kocham to co robię. To 
pełnia szczęścia, czego chcieć od życia 
więcej? – pyta artystka.

Spróbować każdy może
Z zaproszenia na warsztaty skorzy-

stały panie z całego woj. podlaskiego. 
Bardzo aktywnie pracowały nad two-
rzeniem własnych ozdób. Jadwiga Przy-
borowska uczyła, jak rozpoznać natu-
ralną skórę, jakiego kleju używać i w jaki 
sposób nanosić na obrabiany materiał, 
jak formować poszczególne elementy 
(kwiat, liść, łodyżkę), a potem este-
tycznie łączyć je w całość i umiejętnie 
przyklejać, ozdabiając nimi np. broszki, 
kolczyki lub dużo większe przedmioty, 
jak szklane wazony czy puchary. Jest to 
o tyle prostsze, że tak wytworzony ele-
ment nie potrzebuje powtórzenia, jak 
ma to miejsce np. w dużym obrazie z ró-
żami, gdzie kwiaty powinny być niemal 
identyczne, aby osiągnąć zamierzony 
efekt.  

Wyższym stopniem wtajemniczenia 
jest również odpowiednie dobranie roz-
miaru gotowych elementów do ramy 
obrazu, odpowiedniego przygotowania 
tła, jego pokolorowania, a także do-
pracowania detalów wykończających. 
Wymaga to wyobraźni i artystycznego 
spojrzenia na swoje prace. – Liść nie 
zawsze musi być soczysto zielony, je-
śli dodamy umiejętnie inny kolor np. 
brązowy, nadamy mu charakteru i wy-
razistości. Nie trzeba odwzorowywać 
natury, możemy poeksperymentować z 
barwami – tłumaczyła na warsztatach 
pani Jadwiga Przyborowska. 

– Panie pięknie pracują, widać poten-
cjał, na pewno w przyszłości wykorzysta-
ją zdobyte na warsztatach umiejętności 
do ozdabiania własnych domów – chwa-
liła uczestniczki pani Jadwiga, oceniając 
wykonane ozdoby ze skóry.

Joanna Czarkowska 
Anna Fatyga

„Wiadomości Rolnicze”
PODR Szepietowo

Zrób sam ozdoby ze skóry
Róża, fantazyjny kwiat, bajkowy liść, elementy do broszki, kolczyków lub bransoletki – wyrabiania takich  
drobnych ozdób ze skóry nauczyły się uczestniczki warsztatów zorganizowanych na początku lipca br. przez  
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Zajęcia prowadziła Jadwiga Przyborowska, plastyczka 
z miejscowości Nagórki Jabłoń (gm. Zambrów). Jej pasją jest własnoręczne tworzenie przedmiotów ozdobnych  
w różnych technikach.

Jadwiga Przyborowska, twórczyni rękodzieła 
ludowego i artystycznego

Wykonanie róży ze skóry, okazuje się nie takie 
trudne

Panie poznają techniki i sposoby tworzenia wyrobów ze skóry
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Doradztwo rolnicze powinno być niezależne
„Jest sprawą bezsporną, że doradz-

two rolnicze jest rolnikom potrzebne. 
Bez dobrego funkcjonowania doradców 
–  rolnictwo jest bardzo ograniczone. 
Rolnicy muszą mieć niezależne, wolne 
od biznesowych kompilacji z firmami, 
państwowe doradztwo – to po pierwsze. 
Po drugie – doradztwo składa się niejako 
z dwóch elementów: pomocy rolnikom 
w pisaniu wniosków wszelkiego typu, w 
tym wniosków o płatność bezpośrednią 
i wniosków w ramach rozwoju obszarów 
wiejskich, czyli pierwszego i drugiego fi-
laru oraz z doradztwa specjalistyczne-
go. I tu – na co zwracamy uwagę – widać 
pewne niedobory, które wymagają na-
prawy oraz pomocy. Przykładem może 
być Łódzki Ośrodek doradztwa Rolni-
czego w Bratoszewicach. Tu brakuje 
chociażby poletek doświadczalnych 
i  właśnie taka część doradztwa spe-
cjalistycznego wymaga wzmocnienia.” 
–  Ryszard Zarudzki, podsekretarz sta-
nu w MRiRW – w rozmowie z Grażyną 
Bożyk, „RADA”, ŁODR Bratoszewice

Dla kogo ewidencja?
„Beneficjenci PROW 2014-2020 z dzia-

łań: Modernizacja gospodarstw rolnych, 
Restrukturyzacja małych gospodarstw, 
Premie dla młodych rolników – przyj-
mują na siebie zobowiązanie do prowa-
dzenia uproszczonej rachunkowości, 
tj. ewidencji przychodów i rozchodów 
(wydatków) związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą przez 5 lat. Pro-
wadzenie odrębnej rachunkowości nie 
dotyczy tych beneficjentów, którzy 
prowadzą księgę przychodów i rozcho-
dów, księgi rachunkowe lub ewidencję 
przychodów i rozchodów na podstawie 
odrębnych przepisów. Rachunkowość 
w gospodarstwach rolnych prowadzo-
na według zasad systemu Polski FADN 
jest potwierdzeniem spełnienia wymo-
gu prowadzenia ewidencji przychodów 
i rozchodów w gospodarstwie.” – Piotr 
Lisowski, „Aktualności Rolnicze”, 
ŚODR Modliszewice

Plon zbóż ozimych rodzi się jesienią
„Zapewnienie komfortowych warun-

ków od początków wegetacji – to pod-
stawa budowania plonu zbóż i zada-
walającej efektywności ekonomicznej, 
niezależnej od kaprysów pogodowych 
i rynkowych. Staranna agrotechnika, 

w  tym przedsiewne stosowanie na-
wozów i jak najgłębsze ich wymiesza-
nie z  glebą, a także terminowy siew 
i umiarkowana gęstość siewu ziarna, to 
dobry początek tworzenia warunków 
dla rozwoju pojedynczej rośliny i całej 
plantacji zboża. (…) To jesienią rolnik 
„programuje” plon ozimin, umożliwia-
jąc zbożom ozimym dobre ukorzenie-
nie oraz rozkrzewienie, a więc i zapro-
gramowanie plonu. Zboża pobierają 
jesienią tylko po 30-50 kg azotu i po-
tasu oraz 15 kg fosforu. Należy jednak 
zabezpieczyć oziminom większe ilości 
fosforu i potasu, bez obaw o ich straty. 
W przeciętnych warunkach powinno to 
być co najmniej 8 kg fosforu na każdą 
planowaną tonę ziarna.” – dr inż. Adam 
Grześkowiak, „Twój Doradca – Rolni-
czy Rynek”, DODR Wrocław

Dbajmy o żyzność ziemi
„Z plonami głównymi, które są coraz 

większe, zabieramy z pól również coraz 
więcej składników. Nie wolno ulegać 
pokusie odkładania inwestycji w polu, 
gdyż jest to chwilowa oszczędność, 
która na pewno z czasem się zemści. 
Na wapnowaniu i badaniu pola nikt 
jeszcze nie zaoszczędził, dlatego są to 
uzasadnione działania w procesie dba-
łości o żyzność ziemi. Przestrzeganie ry-
goru czasowego w uprawach głównych 
oraz poplonach jest w naszym zasięgu 
i decyduje o żyzności pól. Posiadanych 
działek rolnych nie zmienimy, ale – ma-
jąc wiedzę o  ich strukturze, zachodzą-
cych przemianach i energii oraz stosu-
jąc racjonalne sposoby ich wzbogacania 
– mamy szansę osiągania zadowalają-
cych plonów.” – Eugeniusz Dańczuk, 
„Pomorskie Wieści Rolnicze”, PODR 
Lubań

Odkwaszajmy gleby
„Koszty nawożenia wynoszą od 20 

do 30 proc., a czasami więcej, całkowi-
tych kosztów uprawy roślin rolniczych. 
Jest to pozycja stanowiąca największy 
udział w kosztach uprawy, jednocześnie 
jest to podstawowy czynnik plonotwór-
czy, który wynosi nawet 40 proc., na któ-
ry rolnik ma wpływ. Z tych powodów, do 
nawożenia należy przyłożyć ogromną 
uwagę, aby nie ponosić nadmiernych 
kosztów, ale zapewnić wytworzenie 
maksymalnego plonu. Od czego więc 
zacząć? Zacznijmy od najważniejsze-

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.

go – poprawy kwasowości gleby.” – We-
ronika Baldys, „Bieżące Informacje”, 
W-MODR Olsztyn

 
Renowujmy łąki i pastwiska

„Kiedy zaczynają pojawiać się niepo-
kojące sygnały, jak zmniejszenie wydaj-
ności plonu, pojawienie się w nim coraz 
większej ilości chwastów oraz gatun-
ków traw o niskiej wartości użytkowej, 
możemy mieć pewność, że mamy do 
czynienia z zaawansowanym proce-
sem degradacji. W Polsce, jak wynika 
z szacunków, ponad 50 proc. trwałych 
użytków zielonych jest zdegradowa-
nych i wymaga renowacji. Przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest niewłaściwe 
użytkowanie, brak zabiegów prato-
technicznych, niewłaściwe nawożenie 
lub jego brak, jak również niedobory 
wody. Dlatego, przystępując do reno-
wacji użytków zielonych, należy przede 
wszystkim rozpoznać i zlikwidować 
przyczynę ich degradacji.” – Paweł 
Strawa, „Lubuskie Aktualności Rolni-
cze”, LODR Kalsk

Gospodarstwo rolne w ekosystemie
„Gospodarstwo rolne stanowi jed-

nostkę ekosystemu i jest z nim ściśle 
związane. Poza spełnieniem funkcji 
produkcyjnych, powinno współtworzyć 
krajobraz oraz chronić wodę, glebę, 
powietrze, bioróżnorodność i inne jego 
walory. Ochrona, utrzymanie i racjo-
nalne użytkowanie naturalnych zbio-
rowisk roślinnych i zwierzęcych wystę-
pujących na obszarach wiejskich ma 
na celu zapewnienie trwałości i opty-
malnej liczebności ginących gatunków 
i zwierząt. (…) Gospodarstwo rolne jest 
też pierwszym organem w łańcuchu 
żywnościowym – to właściwie na nim 
spoczywa olbrzymia odpowiedzialność 
za wyprodukowanie i wprowadzenie 
do obrotu bezpiecznej żywności lub 
surowca do jej produkcji.” – Barbara 
Bahniuk, „Wieś Mazowiecka”, MODR 
Warszawa

Cynia gwiazdą w Albigowej
„Ta mała, skromna roślina  obdarzo-

na jest kwiatami prawie we wszystkich 
kolorach lata i jesieni – od białych, 
poprzez żółte, purpurowe i czerwone, 
aż do fioletowych. A gamą tych barw 
może nas cieszyć nieprzerwanie od po-
łowy lata do pierwszych przymrozków. 
I to właśnie Kcynia podczas XVIII Fe-
stiwalu Kwiatów w Albigowej była naj-
ważniejszym kwiatem tej imprezy. Ha-
sło tegorocznego Festiwalu brzmiało 
„ Z kolorową cynią w tle”. Panie z Kół 
Gospodyń wiejskich z Podkarpacia 
przygotowały 24 kwiatowe kompozy-
cje, które zachwyciły pomysłowością 
i kunsztem wykonania wszystkich 
uczestników. Chyba należy współczuć 
komisji konkursowej, która, jak co 
roku, stanęła przed dylematem „która 
najładniejsza” – Maria Dobrowolska, 
„Podkarpackie Wiadomości Rolnicze”, 
PODR Boguchwała



DOMOWE RECEPTY
•  jeśli do bębna pralki włożymy cztery piłeczki tenisowe, puch w zimowej kurtce nie zbije się 

podczas prania. Pamiętajmy, aby ustawić program bez odwirowywania, a po wyjęciu kurtki 
z pralki delikatnie odciśnijmy ją i połóżmy na rozkładanej suszarce

•  pieczarki po obraniu będą nadal białe jeśli skropimy je sokiem z cytryny
•  aby ryż nie kipiał podczas gotowania, do wody dodajmy odrobinę oleju

JAK ROZSZYFROWAĆ POLSKIE TABLICE REJESTRACYJNE?

OBOWIĄZKOWE BADANIA

Jeżeli chcemy być jak najdłużej sprawni, energiczni 
i zdrowi, ważne jest odpowiednie odżywianie, jak 

i trening oraz sen. W życiu nie można mówić o jakichkolwiek 
sukcesach, jeśli nie przyłożymy się do dobrego odżywiania 
oraz znajomości parametrów naszego ciała. Dlatego 
ważny jest dokładny przegląd stanu naszego zdrowia 
który należy wykonać dwa razy w roku, a obejmuje on m.in. 
próbę wysiłkową, EKG spoczynkowe, USG jamy brzusznej 
oraz tętnic szyjnych i kręgowych, RTG klatki piersiowej, rozszerzone badanie krwi, spirometrię, 
badanie ortopedyczne, laryngologiczne, okulistyczne, neurologiczne. Dodatkowo, niezwykle 
istotne są dobre nawyki żywieniowe – bez nich ciężko osiągnąć jakikolwiek sukces. 

PORADY BORYSA Z BORA ZDRÓJ
ABY UMYĆ ZĘBY Należy odmierzyć dużą łyżkę H2O2 nadtlenku wodoru, czyli wody utlenionej 
i wsypać do tego małą łyżeczkę sody oczyszczonej, czyli wodorowęglanu sodu. Należy myć 
tym zęby codziennie wieczorem od 3 do 4 minut. Buzia zostanie odkwaszona, zejdzie kamień 
nazębny, a słodkie, zimne i gorące nie będzie nam zachodzić w zęby. Pamiętamy też, żeby nie 
spożywać słodyczy!!!
WITAMINA D3 Skończyło się lato, nastają szare, chłodne dni. W organizmie nie wytwarza się 
witamina D3, należy więc spożywać ją w kapsułkach z wit. D3 od 1000 j.m. do 5000 j.m. dziennie, 
aż do nadejścia słonecznych dni.
COŚ NA ROBAKI Do szklanki z wodą o temperaturze ok. 65 C należy dodać dużą łyżkę miodu 
i pół łyżki sody oczyszczonej. Wymieszać i pić gorące na czczo do dwóch tygodni. Pomaga to od 
wszelkich robaków, candidy i guzów nowotworowych. Nie zaszkodzi też profilaktycznie. W kuracji 
trzeba robić przerwy 10 dniowe.
WITAMINA C KWAS ASKORBINOWY Jest do kupienia w aptece w saszetkach 1-gramowych. 
Rozpuszczamy w letniej wodzie pół łyżeczki kilka razy dziennie i pijemy. Takie dawki witaminy 
C zapewnią nam wysoką odporność organizmu. Przy chorobach przeziębieniowych witaminę C 
należy zaś spożywać co godzinę po pół łyżeczki.
UWAGA OGÓLNA DO WSZYSTKICH POWYŻSZYCH PORAD Należy najpierw stosować małe 
dawki, później można je zwiększać. Trzeba przy tym obserwować swój organizm i najlepiej 
wszystko uzgadniać bądź konsultować ze swoim lekarzem.

Od redakcji. Autorem ww. porad jest Borys Kozłowski, prowadzący – wraz z żoną Ludmiłą 
i rodziną – Gospodarstwo Agroturystyczne Bora Zdrój w Lewkowie Nowym, woj. podlaskie.

AgroPorady Domowe
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W Polsce łatwo poznać, skąd jest dany pojazd 
– wystarczy spojrzeć na tablicę rejestracyjną, 
aby dowiedzieć się, z jakiego powiatu 

pochodzi jego właściciel. Poniżej przypominamy 
pełną listę: B - woj. podlaskie, C - woj. kujawsko-
pomorskie, D - woj. dolnośląskie, E - woj. łódzkie, F – 
woj. lubuskie, G - woj. pomorskie, K - woj. małopolskie, 
L – woj. lubelskie, N – woj. warmińsko-mazurskie, 
O – woj. opolskie, P – woj. wielkopolskie, R – woj. 
podkarpackie, S – woj. śląskie, T – woj. świętokrzyskie, 
W – woj. mazowieckie, Z – woj. zachodniopomorskie. 
Kolejne litery związane są już z nazwą powiatu. 
W przypadku miast na prawach powiatu i dzielnic 
Warszawy są to łącznie dwie litery, a w innych przypadkach trzy. 
Są wyjątki od tej reguły, jak np. Sopot, który choć jest miastem na 
prawach powiatu, to posiada tablice rejestracyjne z wyróżnikiem GSP. 
W przypadku służb dyplomatycznych samochody zarejestrowane są 
w Warszawie, stąd litera W na początku, a kolejne trzy cyfry oznaczają 

państwo, do przedstawicielstwa którego należy 
pojazd. W wojsku tablice zaczynają się od litery U. 
Następująca po niej zależy od typu pojazdu – np. UA 
to samochody osobowe, UB to pojazdy bojowe, a UJ 
to przyczepy specjalne. Litera H na początku tablicy 
rejestracyjnej kojarzy się z policją, ale jest używana 
również przez inne służby i tak np. HA oznacza pojazd 
CBA, HC służby celne, a HS kontroli skarbowej. 
Najczęściej na naszych drogach jednak spotykamy 
samochody z tablicami zaczynającymi się od liter HP, 
czyli policyjne. Trzecia litera w tym wyróżniku oznacza 
województwo, ale tutaj klucz jest inny niż w przypadku 
samochodów cywilnych. Pojazdy Komendy Głównej 

mają tablice zaczynające się od HPA, a kolejne powiązane są w 
kolejności alfabetycznej zgodnej z nazwami województw. I tak HPB 
to Dolnośląska Komenda Wojewódzka, a HPW Zachodniopomorska 
Komenda Wojewódzka. HPZ zostało zarezerwowane dla Komendy 
Stołecznej Policji, a HPL dla szkół policyjnych.

PTAKOM Z ODSIECZĄ

Polecam mój sprawdzony sposób na 
zabezpieczenie ptakom pożywienia 

na cały okres zimy. Polega on na skła-
dowaniu pieczywa, przeważnie pszen-
nego (nie pleśnieje), które umieszczam 
w worku siatkowym, np. po ziemniakach, 
a następnie worek z zawartością ok.1/3 
pojemności przywiązuję do gałęzi drze-
wa w ogrodzie. Opady deszczu jesienią, 
a zimą śniegu, zwilżają pieczywo, a worek 
siatkowy jest przewiewny i łatwy do trzy-
mania się ptaków pazurkami. Jedna taka 
porcja wystarcza (w moim przypadku ) na 
4-6 tygodni. Dodatkowo już na początku 
października podaję sikorkom plastry sło-
niny, ponieważ ptaki (sikorki szczególnie) 
oraz ssaki dużo wcześniej starają się gro-
madzić tłuszcz na okres zimy. Analizując 
ludowe przysłowia, tegoroczna zima ma 
być mroźna. Nasz kabareciarz Bronek 
Opałko („Genowefa Pigwa”) kiedyś mó-
wił: „ostro zima Panie idzie, ostro zima” 
– ano może i tak będzie.

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

Szanowni Państwo,
Zadzwońcie i porównajcie ceny! 

Możecie tylko zyskać!
tel. 604 167 434

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

Zachęcamy Państwa 
do współpracy z nami

Jak zaprenumerować 
AGRO na rok 2018? Grzaniec 

Galicyjski 
na chłodne 

wieczory

A
gr
oZ
ap
ro
sz
en
ia  Dyrekcja Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB – na konferencję pt. „Korporacje transna-

rodowe w przemyśle spożywczym w Polsce”
  Organizatorzy – na IV edycję Kongresu Bezpieczeństwa Żywności „Jakość i bezpieczeństwo żywności oraz wykorzysta-

nie innowacyjnych rozwiązań źródłem sukcesu w biznesie”
  Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – na konferencję pn. „Nowoczesne Ubezpieczenia Rolnicze 

– realizacja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”
  Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury – na konferen-

cję pn. „Naturalne technologie w procesie oczyszczania ścieków z rolniczym zagospodarowaniem odpadów” w Łowiczu
  Dyrektor Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolnik ks. Łukasz Grabiasz – na obchody Jubileuszu 25-lecia Wydawnictwa 

Duszpasterstwa Rolników
  Rektor i Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickie-

go 2017/2018
  Dziekan oraz Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie – na Uroczystą Inaugurację Roku Akademic-

kiego 2017/2018
  Międzynarodowe Targi Łódzkie – na X Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD 

i VI Targi Ekologicznego Stylu Życia Be ECO w Łodzi
  Grupa PTWP SA – na X edycję Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2017 (6-7.11.2017 r., Warszawa, Hotel Sheraton)
  Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. – XXVI Targi Mleczarskie MLEKO-EXPO (15-17.11.2017 r., 

Warszawa, Pałac Kultury i Nauki)
  Zarząd i Rada Główna Stowarzyszenia Eksporterów Polskich – na XVI Kongres Eksporterów Polskich (23.11.2017 r., 

Warszawa)
  Ptak Warsaw Expo – na II Centralne Targi Rolnicze (30.11 – 2.12 2017 r., Nadarzyn)

Dziękujemy

Wzorem lat poprzednich nasze pismo w 2018 r. 
będzie rozprowadzane na zasadach nieodpłat-
nych. Jego odbiorcy muszą natomiast pokryć 
koszty wysyłki pocztowej. Wysyłka comiesięcz-
na AGRO – pod jeden wskazany adres – przez 
cały 2018 r. nie ulega zmianom i będzie koszto-
wać odpowiednio:

1 egz. lub 2 egz. – 40  zł, 5 egz. – 70 zł
10 egz. – 110 zł, 20 egz. – 180 zł
Dla odbiorców zbiorowych – WODR, agro-

fi rm, jednostek administracji samorządowej, biur poselskich, 
giełd i rynków hurtowych, banków, sołectw, placówek nauko-
wo-badawczych, uczelni wyższych oraz średnich szkół rolni-
czych i agrobiznesowych itp. – zostaje utrzymana możliwość 
otrzymywania miesięcznika AGRO na zasadach specjalnych. 
W tym przypadku comiesięczna wysyłka miesięcznika AGRO 
w paczkach będzie w skali rocznej kosztować odbiorcę przy: 
50 egz. – 230 zł; 100 egz. – 400 zł

-------------
Zamówienia na prenumeratę AGRO prosimy kierować mailem 

(nasz e-mail: agroredakcja@agroredakcja.pl) lub drogą poczto-
wą. Można też stosowną kwotę opłaty prenumeraty AGRO na 
2018 r., podając swoje dane adresowe, przekazać na konto:

ELA-PRESS,  02-203 Warszawa, ul. Kurhan 14 A, lok. 8
nr 96 1050 1025 1000 0090 6023 1272

Jakub Nowak, prezes fi rmy Jantoń: – Wariant miodowy to 
nawiązanie do XVI-wiecznych tradycji grzańców robionych 
na bazie miodu i wina. To odmiana idealnie wpisująca się 
w DNA marki, której głównym założeniem są: tradycja, na-
turalne składniki i najwyższa jakość. Z kolei Grzaniec Ga-
licyjski bezalkoholowy z dodatkiem miodu i soku z cytryny 
–  to pierwszy na rynku w tej kategorii produkt skierowany 
do konsumentów, którzy lubią smak i aromat wina grzane-
go i  jednocześnie preferują napoje bezalkoholowe. Dzięki 
dodatkowi miodu i soku z cytryny to doskonała recepta na 
chłodne wieczory. 

Na nadchodzący sezon fi rma Jantoń przygotowała 
dla konsumentów dwa nowe warianty Grzańca Galicyjskiego: 

miodowy i bezalkoholowy. Liderem marki pozostanie doceniana 
przez konsumentów klasyczna odmiana Grzańca Galicyjskiego, 
najbardziej rozpoznawalnego i najlepiej sprzedającego się wina 

grzanego na polskim rynku.

    ISSN 1899-6310

m a g a z y n   l u d z i   p r z e d s i ę b i o r c z y c h     NR 3 (104) MARZEC 2017



– str. 3



Fo
t. 

Ta
de

us
z 

Sz
ym

ań
cz

ak

Święto kukurydzy w Skrzelewie
Na XIX Dni Kukurydzy ściągnęły do Skrzelewa w dn. 1 października 2017 r. tłumy rolników 

z rodzinami. Każdy mógł tutaj znaleźć coś interesującego dla siebie. Jedni odwiedzali 
stoiska promocyjne licznych firm branżowych, inni oglądali poletka demonstracyjne 

kukurydzy, jeszcze inni podziwiali sprawność polową maszyn rolniczych oraz brali  
udział w rozlicznych konkursach. Jak co roku – nie zabrakło też rozlicznych  

atrakcji kulturalno-rozrywkowych, jak i możliwości posmakowania wyszukanych  
potraw z kukurydzy.



N
asza osada leśna „Doboszówka” położona jest we wsi Kalenne w sercu Parku Krajobrazowego Lasy 

Janowskie, w sąsiedztwie rezerwatu wodno-torfowiskowego o wybitnych walorach przyrodniczych 

i krajobrazowych. To wymarzone miejsce dla miłośników ciszy i spokoju, przyrodników, fotografów przyrody 

oraz dla osób preferujących aktywny wypoczynek: wycieczki rowerowe, wędrówki piesze, nordic walking, 

wędkowanie, zbieranie owoców leśnych, zimowe kuligi czy narty biegowe. Doboszówka to idealne miejsce 

dla rodzin z dziećmi. Na terenie naszego gospodarstwa znajdują się: plac zabaw, mini-zoo (konie, owce, kozy, króliki, 

kury, bażanty ozdobne) i boiska sportowe. Zapewniamy wszystkim gościom idealne warunki do wypoczynku. Szereg 

atrakcji, domowa kuchnia, rodzinna atmosfera, a także bliskość przyrody – sprawiają, że z pewnością Państwo 

zapragniecie tu powrócić…

DOBOSZÓWKA

Nasz Folwark Pszczew jest urokliwym i wyjątkowym obiektem historycznym. Otaczająca zewsząd przyroda 
oraz niezwykły klimat zabytkowej gorzelni, bardzo dobre warunki mieszkalne, bogata oferta pobytowa  
– zapewniają wspaniały wypoczynek. Nasza oferta skierowana jest do: gości z niemowlętami i małymi dziećmi, 
wędkarzy (kajaki wędkarskie, łowisko ryb), osób starszych, ekologów, ludzi uprawiających jazdę konną, 
grzybiarzy (suszarnia grzybów opalana drewnem), wszystkich miłośników wypoczynku w otoczeniu pięknej 

przyrody oraz zdrowego, smacznego wyżywienia. Do dyspozycji gości mamy: saunę fińską, jacuzzi, halę sportową z kortem 

tenisowym, siłownię, plac zabaw dla dzieci, wydzielone miejsce na ognisko, grill, kajaki, rowery, stół do ping-ponga oraz 

wyznaczone miejsce do parkowania. Atrakcją kulinarną naszego gospodarstwa są potrawy z dodatkiem grzybów leśnych 

z pszczewskich lasów, ogórki z własnego ogródka w zalewie miodowej, domowe pierogi z owocami leśnymi, kompoty, 

dżemy, konfitury z własnych owoców, miód prosto z pasieki, zupa pomidorowa ze swojskich pomidorów z makaronem 

własnej roboty. Serdecznie zapraszamy.

FOLWARK PSZCZEW

Kwatery na medal

Małgorzata i Marcin Dobosz, Kalenne 9, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie

tel. 606 68 90 91, 662 78 60 66, e-mail: rezerwacja@doboszowka.pl, www.doboszowka.pl

Żaneta i Łukasz Robak, ul. Stefana Batorego 11, 66-330 Pszczew, woj. lubuskie
tel. 95 749 13 83, 507 207 032, e-mail: folwark@pszczew.com.pl www.fowark.pszczew.com.pl


