
Sprzedaż ryby klientom indywidual-
nym i hurtowym tuż po jej złowieniu 
i z pominięciem pośredników. Tak 
ma działać Punkt Pierwszej Sprze-
daży Ryby Świeżej, który otworzono 
w porcie w Łebie. Inwestycję o warto-
ści około 7 mln złotych sfi nansowano 
w 100% ze środków unijnych. str. 14

Kredyt 
dla rolnika? 

URSUS 
EKSPORTUJE 
DO AFRYKI

Nowa inwestycja 
w porcie w Łebie

Garstka banków ze specjalną ofertą dla 
rolników i wysokie wymagania związane 
z uzyskaniem kredytu. 
Twórcy analizy podkreślają, że decydu-
jąc się na zaciągnięcie kredytu, kredyto-
biorca musi przejść procedurę pozwa-
lającą stwierdzić, czy jego zdolność 
kredytowa jest wystarczająca. str. 18-19

DODATEK

SPECJALNY

Udane Forum 
Rolnicze

Dokładnie 370 osób uczestniczyło 
w I  Pomorskim Forum Rolniczym. 
Organizatorami tej agrokonferencji była 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Oddział Terenowy w Gdyni 
oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku we współpracy 
z Pomorską Izbą Rolniczą. str. 4-5
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Odbiorcą ciągników jest  etiopska spółka Metals and En-
gineering Corporation (METEC) of Adama Agricultural 
Machinery Industry (AAMI) z siedzibą w Adama (Oromia, 
Etiopia) a umowę dotyczy dostawy 3 000 ciągników, wypo-
sażenia  centrów serwisowych oraz dostawę części zamien-
nych.  
Na podstawie zawartej umowy spółka Ursus SA  
dostarczy etiopskiemu odbiorcy 3.000 cią-
gników w dwóch etapach po 1.500 sztuk 
każda. Zgodnie z podjętym zobowiąza-
niem spółka będzie wysyłała ciągniki 
w formie SKD i CKD. Pierwsze partie 
dostaw powinny rozpocząć się na przełomie 
2 i 3 kwartału 2014r,  będą to ciągniki 
o mocy 50, 80, 110, 140 i 180 koni 
mechanicznych. Rozpoczęcie drugiej 
fazy realizacji umowy oraz jej szcze-
góły strony uzgodnią najpóźniej 
do końca września 2014 r. 
- Podpisanie tej umowy 
jest zwieńczeniem 
naszych starań do-
tyczących odbu-
dowy dawnych 
rynków ekspor-
towych spółki 
oraz potwier-
dzeniem sku-
teczności strategii 
planowanej przez 
zarząd dotyczącej 

3000 ciągników dla Etiopii
AŻ 90 MLN USD WART JEST KONTRAKT ZAWARTY 
MIĘDZY SPÓŁKĄ URUS S.A A ETIOPSKĄ FIRMĄ 
NA DOSTAWĘ 3000 CIĄGNIKÓW.  
PRODUCENT CIĄGNIKÓW DOSTARCZY JE W CIĄGU DWÓCH NAJBLIŻSZYCH 
LAT DO ODBIORCY A ATRAKCYJNY KONTRAKT TO JEDEN Z EFEKTÓW STARAŃ 
ZWIĄZANYCH Z ODBUDOWĄ DAWNYCH RYNKÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKI. 

URSUS EKSPORTUJE DO AFRYKI
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3000 ciągników dla Etiopii
ekspansji na rynki afrykańskie - po-
wiedział Karol Zarajczyk, wiceprezes 
Ursus SA. - Liczymy, że sprawna realizacja 
tego kontraktu będzie pierwszym, za to bardzo 
dużym krokiem w kierunku pozyskania nowych rynków 
zbytu w tym bardzo rozwojowym regionie świata. 
W ramach umowy Ursus dostarczy również niezbędną ilość 
części zamiennych do sprzedawanych ciągników oraz wypo-
saży centra serwisowe, które będą otwierane na terenie Etio-
pii. Dodatkowo spółka przeprowadzi szkolenia miejscowego 
personelu oraz zapewni wsparcie techniczne w niezbędnym 
zakresie. Strony przewidują także nawiązanie współpracy 
w zakresie dostaw innych maszyn i urządzeń rolniczych.

- Podpisanie tej umowy stało się możliwe, mię-
dzy innymi dzięki wielkiemu zaangażowaniuw 

cały proces negocjacyjny naszych służb 
dyplomatycznych działających na 

terenie Etiopii. Właśnie poprzez 
takie wsparcie ze strony MSZ 
polskie fi rmy mogą w krótkim 
czasie stać się znaczącymi gra-

czami na rynkach eksportowych 
całego świata – tłumaczy produ-

cent ciągników.
W odpowiedzi na podpi-

sanie zyskownego kon-
traktu inwestorzy 
giełdowi zareagowali 
euforycznie.
Kurs Ursusa w ciągu 

kilku minut zyskał 
ponad 30 proc. do 
2,6 zł za sztukę. Po 
godz. 16 było to 
nawet 60 proc.
METEC to koncern 
wojskowy w pełni 

kontrolowany przez 
rząd Etiopii, działa-
jący w wielu gałę-
ziach gospodarki, 
zatrudniający po-

nad 30 000 osób, odpowiedzialny za 
inwestycje rządowe w m.in. energe-

tykę, infrastrukturę, rolnictwo oraz 
motoryzację.
Ursus SA to ponad 120 lat do-
świadczeń i tradycji w rolnictwie 
zasilane tylko przez polski kapitał. 
Ursus to bez wątpienia najstarsza 

polska marka obecna na rynku ma-
szyn i urządzeń wytwarzanych dla 

rolnictwa oraz jedyna spółka z branży 
maszyn i urządzeń rolniczych notowa-

na na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Spółka w swojej ofercie sta-

wia przede wszystkim na jakość wykonania oraz 
nowoczesny design. Pod tym względem wytworzone 
produkty nie ustępują, światowym liderom. Ideą spół-
ki jest produkcja różnych typów maszyn i urządzeń, 
cechujących się europejską jakością wykonania i pol-
ską ceną.
Oprac.(GB)

fot. Materiały prasowe

Kurs Ursusa 
w ciągu 

kilku minut 
zyskał ponad 

30 proc.
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- Nasze spotkanie ma na celu podsumo-
wanie realizacji Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w latach 2007 – 2013 
w województwie pomorskim oraz wska-
zanie możliwości fi nansowania działal-
ności rolniczej w nowej perspektywie  – 
powiedzieli inicjatorzy Forum - Andrzej 
Styn Dyrektor ARiMR OT w Gdańsku 
i Aleksander Mach - Dyrektor PODR 
w Gdańsku, otwierając spotkanie. 
O tym, że tematy uwzględnione w pro-
gramie panelu były bardzo trafi one, 
świadczyła wysoka frekwencja rolników 
oraz obecność wielu przedstawicieli 
fi rm i instytucji działających w na rzecz 
rolnictwa. Spotkanie zgromadziło 370 
uczestników. Do Kościerzyny przyby-
li m.in.: Kazimierz Plocke – Sekretarz 
Stanu w MRiRW, Ryszard Stachurski 
– Wojewoda Pomorski, Mirosław Ba-
truch – Przewodniczący Komisji Rol-
nictwa i Gospodarki Żywnościowej 
Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, 
Andrzej Gross – Prezes ARiMR, Krzysz-
tof Zalewski – Zastępca Prezesa ARiMR, 
Radosław Szatkowski – Prezes ARR,  
Włodzimierz Olszewski – Dyrektor OT 
ARR w Gdańsku, Stefan Skonieczny 
– Dyrektor KRUS w Gdańsku, Hanna 
Dzikowska – Dyrektor Regionalnej Dy-

Udane Forum 
Rolnicze

rekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, 
Marzena Sobczak – Dyrektor Departa-
mentu Środowiska i Rolnictwa UM. Nie 
zabrakło też gospodarzy regionu - Piotra 
Lizakowskiego – Starosty Kościerskiego 
i Zdzisława Czuchy– Burmistrza Miasta 
Kościerzyna.
W pierwszej części spotkania uczest-
nicy zapoznali się z wynikami działań 
wdrażanych w latach 2007 – 2013 przez 

ARiMR i ARR, a fi nansowanych ze środ-
ków Unii Europejskiej, z zakresem zadań 
realizowanych w ANR oraz zmianami 
w KRUS. 
Rolnicy mieli także okazję poznać wy-
niki rachunkowości rolnej FADN w go-
spodarstwach korzystających z dotacji 
inwestycyjnych, które omówił Dyrektor 
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego.

Forum rozpoczęło wystąpienie Aleksandra Macha, dyrektora PODR 
w Gdańsku (z lewej) i  Andrzeja Styna, dyrektora ARiMR OT w Gdańsku

DOKŁADNIE 370 OSÓB UCZESTNICZYŁO 
W I  POMORSKIM FORUM ROLNICZYM. 
ORGANIZATORAMI TEJ AGROKONFERENCJI, KTÓRA MIAŁA MIEJSCE 14 PAŹDZIERNIAKA 
BYŁA AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA, ODDZIAŁ 
TERENOWY W GDYNI ORAZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO 
W GDAŃSKU WE WSPÓŁPRACY Z POMORSKĄ IZBĄ ROLNICZĄ.
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Aleksander Mach zachęcał także rolni-
ków do korzystania z usług pracowników 
PODR. 
– Pragnę zapewnić, że nasi doradcy i spe-
cjaliści będą dobrze przygotowani za-
równo do nowego projektu dotyczącego 
integrowanej ochrony roślin, jak i zadań 
wynikających z PROW 2014 - 2020 – po-
wiedział na zakończenie swojego wystą-
pienia. 
W tej części spotkania głos zabrał także 
Zenon Bistram – Prezes Pomorskiej Izby 
Rolniczej. Podkreślił niezaprzeczalne 
osiągnięcia PROW 2007 – 2013, ale też 
zwrócił uwagę na niektóre rozwiązania, 
proponowane w PROW 2014 – 2020, 
które wydają się kontrowersyjne, z punk-
tu widzenia rolników. Chodzi tu m.in. 
o znajdujące się w projekcie PROW za-
pisy zawężające grupy potencjalnych 
beneficjentów działania „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” do gospodarstw 
o ekonomicznej wartości mieszczącej się 
w przedziale od 15.000 euro do 100   000 
euro, podczas gdy w województwie po-
morskim takich gospodarstw jest tylko 
40%.
Druga część spotkania skupiła się na 
Wspólnej Polityce Rolnej i możliwo-
ściach finansowania rozwoju obszarów 
wiejskich w Polsce w latach 2014 – 2020.
 - Chciałbym zdać relację z postępów 
prac nad kształtem WPR w latach 2014 – 
2020 - powiedział Wiceminister Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi – Kazimierz Plocke, 
rozpoczynając wykład. W trakcie swoje-
go wystąpienia omówił założenia trzech 
filarów Wspólnej Polityki Rolnej. Poin-
formował też, że w nowym rozdaniu Pol-
ska otrzyma więcej pieniędzy ogółem niż 
w latach 2007 – 2013, ale środków na roz-
wój obszarów wiejskich będzie niestety 
mniej. - Trudno jed-
nak w tej chwili mó-
wić o konkretnych 
kwotach, ponieważ 
nie ma jeszcze jedno-
znacznych ustaleń na 
poziomie Parlamen-
tu Europejskiego, nie 
wiemy też, na jakie 
wsparcie z budżetu 
krajowego możemy 
liczyć – dodał. 
Po wystąpieniach 
rozpoczęła się trze-
cia część spotkania, 
podczas której rolnicy zadawali pytania. 
Na temat nowego okresu finansowania 
oraz działań objętych PROW 2014 - 2020 
dyskutowano też w kuluarach Forum. 
Uczestnicy Forum wielokrotnie pod-
kreślali potrzebę organizacji podobnych 
spotkań informacyjnych. 
- Uważam, że takich spotkań jak to po-
winno być więcej, ponieważ chcę wie-
dzieć, na jakie środki mogę liczyć w naj-
bliższej przyszłości - mówił Andrzej 

Labuda z Niepoczołowic w gm. Linia. 
Podobnego zdania byli Piotr Wandtke 
z Borcza w gm. Somonino, czy Ryszard 
Kleinszmidt z Grabówka w gm. Nowa 
Karczma – przedsiębiorczy producenci, 
którzy korzystali ze środków PROW 2007 
– 2013 i mają nadzieję, ale też i obawy, czy 
nowe rozdanie również to umożliwi.

Podczas  I Pomorskie-
go Forum Rolniczego 
wręczono także wy-
różnienia przyznane 
osobom związanym 
zawodowo z rolnic-
twem. Ryszard Sta-
churski – Wojewoda 
Pomorski wręczył 
złoty medal nadany 
przez Prezydenta RP 
Bronisława Komo-
rowskiego długolet-
niemu kierownikowi 
BP ODR w Bytowie 

- Kazimierzowi Kulasowi, natomiast Wi-
ceminister Rolnictwa Kazimierz Plocke 
wręczył odznaki honorowe „Zasłużony 
dla rolnictwa” grupie rolników z woje-
wództwa pomorskiego. Z kolei Jan Zabo-
rowski - Prezes Stowarzyszenia Sołtysów 
Pomorskich podarował tzw. klukę, czyli 
symbol przekazywania dobrych wiado-
mości Ministrowi Kazimierzowi Plocke.
Kolejna edycja forum ma zostać zorgani-
zowana w przyszłym roku. Oprac.(GB)

Na agrokonferencji pojawiło się 370 osób

O tym, że tematy 
uwzględnione 

w programie panelu 
były bardzo trafione, 
świadczyła wysoka 

frekwencja rolników 
oraz obecność wielu 
przedstawicieli firm  

i instytucji działających 
w na rzecz rolnictwa. 



Główny Urząd Statystyczny podał ceny produktów rolnych 
w sierpniu 2013. Na rynku rolnym w tym miesiącu w porów-
naniu z analogicznym okresem ubiegłego roku,odnotowano 
zarówno w skupie, jak i na targowiskach spadek cen zbóż, przy 
jednoczesnym wzroście cen ziemniaków. Wzrosły ceny żyw-
ca wieprzowego, drobiowego i mleka w skupie, a także ceny 
żywca wołowego na targowiskach. Spadły z kolei ceny żywca 
wołowego w skupie, a także ceny żywca wieprzowego i prosiąt 
na targowiskach.
W porównaniu do lipca br. odnotowano zarówno w skupie, 
jak i na targowiskach spadek cen wszystkich zbóż. Spadły ceny 
ziemniaków w skupie, przy jednoczesnym ich wzroście na tar-
gowiskach. Na obu rynkach wzrosły ceny żywca rzeźnego, za 
wyjątkiem cen skupu żywca wołowego. Wzrosły ceny mleka 
w skupie, a także ceny prosiąt na targowiskach.
Ceny pszenicy w skupie spadły w porównaniu z poprzednim 
miesiącem do 64,86 zł/dt, tj. o 19,5%, a w odniesieniu do sierp-
nia 2012 r. - o 27,7%. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płaco-
no 89,71 zł, tj. mniej o 12,2% niż przed miesiącem i o 5,3% niż 
przed rokiem. Za żyto w skupie płacono 44,22 zł/dt, tj. mniej 
o 16,8% w porównaniu z lipcem i o 39,5% niż w tym samym 
okresie ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta wynio-
sły 64,68 zł/dt i spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca 
o 13,8%, a w ujęciu rocznym - o 17%. Ceny jęczmienia w sku-
pie zmalały w stosunku do ubiegłego miesiąca o 2,7% (średnio 
do 64,97 zł/dt) i o 20,7% w stosunku do roku poprzedniego. 
Na targowiskach płacono za 1 dt jęczmienia 79,16 zł, tj. mniej 
o 12,1% niż przed miesiącem i o 8% niż przed rokiem.
W sierpniu 2013 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 52,81 zł/
dt, tj. zmalały w stosunku do poprzedniego miesiąca o 17,3%, 
a do analogicznego okresu ub. roku - o 34,1%. Ceny targo-
wiskowe pszenżyta kształtowały się na poziomie 76,77 zł/
dt i były niższe o 10,5% niż w lipcu i o 6,6% od notowanych 
w sierpniu ubiegłego roku. Ceny owsa w skupie spadły o ok. 
34% zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (śred-

nio do 42,32 zł/dt), jaki i w odniesieniu do sierpnia 2012 r. 
W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1dt tego zboża wy-
niosła 65,16 zł, tj. mniej o 7,4% niż w poprzednim miesiącu 
i o 11,8% niż przed rokiem. W sierpniu ceny skupu ziemnia-
ków wyniosły 50,21 zł/dt i były o 28,8% niższe od notowanych 
miesiąc wcześniej, ale aż o 51,8% wyższe od cen z sierpnia 
2012 r. W obrocie targowiskowym ceny ziemniaków jadal-
nych późnych wzrosły średnio do poziomu 118,42 zł/dt, tj. 
więcej o 26,1% w stosunku do lipca br. i o 99,8% w odniesieniu 
do tego samego okresu ub. roku. Według danych GUS ceny 
żywca wieprzowego w skupie wyniosły 5,97 zł/kg i były wyż-
sze o 3% w porównaniu z poprzednim miesiącem, a w stosun-
ku do analogicznego okresu 2012 r. - o 4,9%. Na targowiskach 
za 1 kg żywca wieprzowego płacono 5,40 zł, tj. o 3,3% więcej 
niż przed miesiącem, ale o 1,3% mniej niż przed rokiem. Za 
prosię na chów płacono średnio 166,76 zł/szt., tj. o 0,3% więcej 
niż przed miesiącem, ale o 3,9% mniej niż w porównywalnym 
okresie ubiegłego roku.
Analitycy GUS podkreślają, że w odniesieniu do lipca br., 
w sierpniu znacznie poprawiła się relacja cen skupu żyw-
ca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (wyniosła 9,2 
wobec 7,7 w lipcu br.), a także relacja cen skupu żywca wie-
przowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio 
7,5 i 6,4). Ceny skupu żywca wołowego (6,02 zł/kg) zmalały 
w stosunku do lipca br. zaledwie o 0,4%, a do sierpnia 2012 
r. o 9%. Ceny bydła rzeźnego na targowiskach wyniosły 6,62 
zł/kg i były wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca 
o 2,2%, przy czym w skali roku wzrosły o 6,1%. Za 1 hl mleka 
płacono w skupie 132,97 zł, tj. więcej o 2,4% niż przed mie-
siącem i o 17,8% niż przed rokiem. Ceny skupu drobiu rzeź-
nego pozostały na poziomie z poprzedniego miesiąca (wzrost 
o 0,1%) i wyniosły 4,59 zł/kg. W stosunku do analogicznego 
okresu ub. roku wzrosły o 2,9%. Za 1 hl mleka płacono w sku-
pie 132,97 zł, tj. więcej o 2,4% niż przed miesiącem i o 17,8% 
niż przed rokiem. Oprac. GB

Spadek cen zbóż w sierpniu
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Ciągniki rolnicze Farmtrac produkowa-
ne w Mrągowie trafi ą na turecki rynek. 
Firma podpisała kontrakt na eksport do 
Turcji 10 tysięcy traktorów. Umowa opie-
wa na 80 mln euro.
Plany ekspansji ciągników z Mrągowa na 
rynek turecki poprzedziło wcześniejsze  
rozpoznanie tego rynku.
-Turcja to kraj z dużo większym poten-
cjałem niż Polska, oceniamy, że perspek-
tywy wzrostu sprzedaży ciągników są tam 
trzykrotnie większe niż w naszym kraju 
– powiedział dyrektor fi rmy Farmtrac 
Andrzej Kublik -  Dodał, że obecnie trwa 
jeszcze załatwianie ostatnich formalności 
związanych z wysyłką traktorów, pierw-
sze ciągniki pokazowe zostaną wysłane 
do Turcji w sierpniu, a regularne dostawy 
do sprzedaży zaczną się w październiku.
Na turecki rynek trafi ą zarówno najtań-
sze traktory typu escort o mocy 48 KM 
przeznaczone do prac polowych w ma-
łych i średnich gospodarstwach rolnych, 

Polskie ciągniki pojadą do Turcji

jak i ciągniki o mocy 110 KM do specjali-
stycznych zadań. Te o wyższej mocy mają 
stanowić 60 proc. eksportu do Turcji.
Oprócz wejścia na rynek turecki fi rma 
planuje zwiększenie sprzedaży ciągników 
w krajach Unii Europejskiej. 
-Strategia fi rmy zakłada, że w ciągu naj-
bliższych lat staniemy się liderem w pro-
dukcji ciągników o mocy 70-80 KM – 

powiedział dyrektor fi rmy.
Spółka Farmtrac w Mrągowie działa od 
2000 roku. Zatrudnia 100 osób. Oferuje 
produkty klasy ekonomicznej, jak i kla-
sy premium. Właścicielem spółki jest 
Escorts Group z Indii. Rocznie w Mrągo-
wie produkowanych jest 1 tys traktorów. 
Roczne przychody fi rmy wynoszą 100 
mln zł. Oprac.(GB)
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Znaki „Poznaj Dobrą Żywność”  Minister Kalemba wręczał 
je wraz z podsekretarz stanu Zofią Szalczyk.
- Dzięki takim produktom budowana jest marka polskiej 
żywności. Mamy doskonałe surowce, sprawdzone przez wie-
ki doskonałe receptury, a nasze zakłady przetwórcze należą 
do światowej czołówki. Te właśnie elementy sprawiają, że 
osiągamy bardzo dobre rezultaty w międzynarodowej wy-
mianie handlowej – podkreślił szef resortu rolnictwa.
Ceremonia wręczenia zna-
ków podzielona była na 3. 
grupy tematyczne: Wyroby 
mleczarskie, Mięso, produk-
ty mięsne i ryby oraz Wyro-
by mieszane i przetworzone.
Obecnie znak PDŻ - Poznaj 
Dobrą Żywność posiada 513 
produktów z 99. przedsię-
biorstw. Znak przyznawany 
jest tylko wyrobom, które 
spełniają najwyższe kryteria 
jakości, opracowane przez 
Kolegium Naukowe ds. jakości produktów żywnościowych. 
Program obejmuje 15. grup produktów. Od wyrobów mię-
snych poprzez mleczne, zbożowe, ryby, owoce, warzywa, po 
napoje bezalkoholowe, alkoholowe, zioła i przyprawy. Ozna-
czenie produktu tym znakiem jest informacją, która pomaga 
konsumentowi w dokonaniu wyboru. Znak nadawany jest 
produktowi na 3 lata.
Znaki PDŻ trafiały także do pomorskich firm, przyznano je 
m.in produktom Browaru Amber w Kolbudach, Spółdzielni 
Mleczarskiej „Maćkowy” w Gdańsku i Zakładów Mięsnych 
Nowak w Jankowie w pobliżu Gdańska.
Oprac (GB)

- Firmy, których produkty otrzymują znaki PDŻ - Po-
znaj Dobrą Żywność to elita wśród zakładów kom-
pleksu żywnościowego - powiedział Stanisław Ka-
lemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi podczas 
uroczystości  wręczenia i dodał, że podniosły charak-
ter tej imprezy jest wyrazem uznania i docenienia roli 
producentów, którzy dostarczają na rynek produkty 
najwyższej jakości.

Przyznano znaki 
„Poznaj Dobrą Żywność”

Dokładnie 126 produktów z 41 przedsiębiorstw branży rolno – spożywczej otrzymało znak 
PDŻ „Poznaj Dobrą Żywność”. Uroczystość wręczenia znaków zorganizowano 
w poniedziałek 23 września.

- Firmy, których 
produkty otrzymują 

znaki PDŻ - 
Poznaj Dobrą 

Żywność to elita 
wśród zakładów 

kompleksu 
żywnościowego
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– Ustawa o nasiennictwie, przyjęta 9. listopada ub. roku, 
zakończyła „wojenkę” o GMO, która w Polsce trwała 
przez lata – podkreślił minister uczestniczący w konfe-
rencji prasowej, odbywającej się w ramach imprez to-
warzyszących tegorocznym targom Polagra Food. 
Poinformował, że udało się tym samym uniknąć 
wysokiej kary fi nansowej za niewykonanie wy-
roku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo-
ści, która mogłaby wynieść nawet ponad 280 
mln euro.
Nowa ustawa zniosła nieprawidłowości i nie 
otworzyła naszego kraju na GMO, ponieważ dała 
podstawę do tego, aby podobnie jak inne państwa w Unii 
Europejskiej wprowadzić zakazy zgodnie z prawem. Rozpo-
rządzeniami Rady Ministrów zakazano w Polsce stosowania 
materiału siewnego ponad 240. odmian kukurydzy MON 
810. Przeprowadzona została także zakrojona na szeroką 
skalę kampania informacyjna, która trwała do końca kwiet-
nia br. Poza Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zosta-
ły w nią zaangażowane, Wojewódzkie Inspektoraty Ochro-
ny Roślin i Nasiennictwa, ośrodki doradztwa rolniczego, 
KRUS, COBORU, agencje rolne, samorząd rolniczy, urzędy 
marszałkowskie oraz urzędy wojewódzkie.
Przedstawiciele resortu rolnictwa poinformowali również, 
że przeprowadzano bezpłatne badania nasion kukurydzy 
dostarczonych przez rolników. Zainteresowanie nimi było 
ogromne, skorzystało z nich ponad 500. rolników z całej Pol-
ski. Zanieczyszczenie GMO stwierdzono jedynie w 15, co za-
pobiegło zastosowaniu tego materiału siewnego w uprawie.
- Pod kątem przestrzegania zakazu Państwowa Inspekcja 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa prowadziła kontrole upraw 
kukurydzy. Zaplanowano 9 000 kontroli, a wykonano 9 164. 
Nadwyżka wynikała z realizacji kontroli na wnioski obywa-
telskie. Najwięcej badań wykonano w województwach: wiel-
kopolskim i mazowieckim – poinformował  Tadeusz Kłos, 
główny inspektor ochrony roślin i i zapowiedział powtó-
rzenie kontroli na podobnym poziomie także w przyszłym 
roku.
Obecność MON 810 została stwierdzona w jednej tylko 
próbce i to na poziomie 1,24%. Według głównego inspektora  
taka zawartość GMO nie jest podstawą do uznania, że rolnik 
zastosował materiał siewny odmiany objętej zakazem.

W Polsce nie ma GMO 
– twierdzi minister
Na polskich polach nie rośnie GMO Polska jest wolna od upraw GMO – powiedział  
Poznaniu podczas targów Polagra Food minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba.

W Polsce, według danych GUS kukury-
dza, na ziarno i kiszonkę, uprawiana jest 

w około 180 tys. gospodarstwach na 
łącznej powierzchni około 700 tys. ha.

Kara za wykrycie uprawy GMO 
wynosi 200 proc. wartości mate-

riału siewnego. Rolnik jest też 
zobowiązany do zniszczenia 

uprawy. Oprac.(GB)
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 XVI Kaszubska Jesień Rolnicza połączo-
na z samorządowo-diecezjalnymi dożyn-
kami województwa pomorskiego odbyła 
się w Lubaniu. Przez dwa dni przez Lu-
bań przewinęło się prawie 15 tys. osób. 
Organizatorem był Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Nie-
odłącznym elementem była Wojewódz-
ka Wystawa Królików, a po raz szósty 
zawody konne w powożeniu zaprzęgami 
o Memoriał Wojciecha Dąbrowskiego. 
Swój dorobek zaprezentowało 80 firm rol-
niczych, 40 ogrodników i 43 wystawców 
królików, gołębi i ptactwa ozdobnego. Po 
raz pierwszy odbył się Otwarty Turniej 
Szachowy o puchar dyrektora PODR 
Aleksandra Macha. Zwycięzcą w kat. B 
została Karolina Kindler, w kat. C Karol 
Dembicki, w kat. seniorów Aleksander 
Kumala. Na stoisku Polskiego Związku 
Wędkarskiego była możliwość zdobycia 
karty wędkarskiej, odwiedzający bra-
li udział w konkursach edukacyjnych 
z zakresu ochrony wód. Nad Jeziorem 
Lubańskim wędkarze walczyli o puchar 
dyrektora. Agencja Rynku Rolnego oraz 
Stowarzyszenie Kucharzy Polskich za-
praszała na warsztaty kulinarne „Poznaj 
tradycyjne potrawy kuchni regionalnej”. 
Była też okazja podziękowania za plony 
podczas Samorządowo-Diecezjalnych 
Dożynek Województwa Pomorskiego 
i Diecezji Pelplińskiej. Mszę odprawił bp 
Ryszard Kasyna. Tuż po niej korowód 
dożynkowy przemaszerował do sceny 
na teren Wystawienniczy PODR. Tam 
podsumowano w obecności wojewody 
Ryszarda Stachurskiego, wiceministra 
rolnictwa Kazimierza Plocke i marszałka 
Mieczysława Struka konkurs na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy wykonany 
przez Sołectwo Gorzyno. Na drugim 
miejscu znalazł się wieniec KGW z Lubi-
chowa, a na trzecim z Sołectwa Rekowo 
Górne. Wyłoniono laureatów konkursów 
angażujących społeczeństwo wiejskie. 
W konkursie Agroliga tytuł mistrza wo-

Wojewódzka Kaszubska Jesień 
Rolnicza hitem miesiąca

jewództwa zdobył Janusz Szczypior z Ły-
śniewa Sierakowickiego. Drugie miejsce 
zajęła Maria Głowienke z Kosakowa, 
trzecie miejsce Magdalena i Marcin Cy-
sewscy z Gacnika i czwarte miejsce Sła-
womir Krauze z Nierostwa. W katego-
rii firmy: tytuł mistrza wojewódzkiego 
otrzymała firma Cemarol z Kobylnicy. 
Drugie miejsce zajął Jarosław Jeleński 
Handel-Usługi z Pszczółek i trzecie miej-
sce zajęła ,,Swojska Hurtownia” z Sie-
rakowic. Podsumowano konkurs na 
„Najlepsze gospodarstwo ekologiczne”. 
W kategorii ekologiczne gospodarstwo 
towarowe I miejsce zajęli Brygida i An-
drzej Kąkol z Mojuszewskiej Huty, II 
miejsce Bogusław Borkowicz z Czernik 
i III miejsce Roman Kosater z Często-
cin. W kategorii Ekologia i Środowisko: 
I miejsce zdobył Andrzej Bruski z Grą-
dzienia, II miejsce Mariusz Niesiołowski 
z Brody i III miejsce Waldemar Bonin 
z Słupi. Wybrano najpiękniejsze stoiska. 
Zwycięzcą została Gminna Spółdzielnia 

„Samopomoc Chłopska” z Sierakowic. 
W kategorii „hitów targów produkt spo-
żywczy” zwyciężyła kiełbasa myśliw-
ska Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” z Karsina. W kategorii „urzą-
dzenie” wygrała firma Mering z Nowej 
Karczmy prezentując kocioł c.o. Wystaw-
cy najpiękniejszych królików odebrali 
puchary i nagrody za tytuły championów 
i wice championów. W kategorii króliki 
ras dużych otrzymał królik Mirosława 
Adamczyka, w kategorii rasy średnie - 
królik Bogdana Bujaka a w kategorii rasy 
małe - królik Anety i Jarosława Lembo-
wiczów. Odbył się też konkurs „Na naj-
lepszą potrawę z grzybów”. Zgłosiło się 14 
Kół Gospodyń Wiejskich. Wygrał „Leśny 
przysmak” w zalewie octowo grzybowej 
Stowarzyszenia” Kościerska Chata”. Na 
drugim miejscu znalazły się „Pulki z so-
sem borowikowym” KGW z Nowego 
Klincza, za „Sos borowikowy” trzecią na-
grodę otrzymało KGW z Jodłowna. 
D.Dunajska
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W sierpniu b.r ceny skupu mleka pobiły 
swój dotychczasowy rekord, odnotowa-
ny w grudniu 2007 roku – poinformo-
wali analitycy  Banku BGŻ. Wtedy to 
mleczarnie za hektolitr surowca płaciły 
przeciętnie 132,15 zł. W sierpniu br. 
cena sięgnęła 132,97 zł/hl, tj. była o pra-
wie 18 proc. wyższa w relacji rocznej 
oraz o 29 proc. wyższa, niż przeciętnie 
w tym miesiącu w ciągu ostatnich pięciu 
lat.
- W IV kwartale bieżącego roku  w sku-
pie mleko nadal może drożeć, choć pod-
wyżki nie będą prawdopodobnie tak sil-
ne, jak w ostatnim czasie – przewidują 
analitycy BGŻ.
Według twórców raportu wysokie ceny 
skupu mleka przy jednoczesnym spad-
ku kosztów produkcji, przełożyły się na 
istotną poprawę dochodowości produk-
cji mleka. 
- W kolejnych miesiącach może być to 
jeszcze bardziej widoczne, ze względu 

Pobito rekord ceny skupu mleka

na oczekiwane obniżki cen pasz przemy-
słowych. Jest to bardzo mocna zachęta 
do zwiększania produkcji mleka w go-
spodarstwach – czytamy w raporcie.
Wysokie ceny skupu mleka mogą być 
spowodowane dobrą sytuacją przemy-
słu mleczarskiego, który notuje wzrosty 
obrotów handlowych z zagranicą.
Analitycy BGŻ powołują się na dane 
z Ministerstwa Finansów, które mówią 
o tym, że w ciągu pierwszych siedmiu 

miesięcy 2013 roku wartość sprzedaży 
polskich przetworów mleczarskich na 
rynkach zagranicznych wyniosła 913, 34 
mln euro, czyli była prawie o 17 % pro-
cent wyższa niż przed rokiem. W przeli-
czeniu na polską walutę eksport zwięk-
szył się o prawie 14 procent do 3797,2 
mln złotych. Ożywienie to w głównej 
mierze efekt większych dostaw arty-
kułów mlecznych na rynek rosyjski – 
wzrost o prawie 67 % do 69,8 mln euro. 
Nadal jednak udział Rosji w polskim 
eksporcie jest niewielki ( prawie 8 % 
wobec 5% w roku ubiegłym) a czoło-
wym partnerem partnerem handlowym 
pozostają kraje EU z 74 % udziałem 
wartości wywozu. W okresie styczen-
lipiec sprzedaż na ten rynek zwiększyła 
się o ponad 21 %  do 674,3 mln euro. Po 
raz pierwszy w tym roku pojawiły się 
także Chiny, gdzie polscy eksporterzy 
sprzedali 1,3 tys ton mleka w proszku 
o wartości 3,6 mln euro. (GB)
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Nie zabrakło sadzenia miododajnych 
kwiatów, konkursów czy gier i zabaw 
podczas, których wszyscy poznali 
świat tych pożytecznych owadów. Ob-
chody organizowane były w ramach 
Akademii Przyjaciół Pszczół, waka-
cyjnej akcji edukacyjnej programu 
„Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. 
Wielki Dzień Pszczół odbył się pod 
patronatem Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.
Pierwsze obchody Wielkiego Dnia 
Pszczół były szansą do bliższego za-
poznania się z tematyką pszczół i pro-
stych Zasad Przyjaciół Pszczół, dzięki 
którym można realnie i samodzielnie 
pomóc tym ginącym a pożytecznym  
owadom.  Do obchodów przyłączyły 
się także pomorskie placówki. Pod-
czas organizowanych lokalnie zajęć 
i spotkań  młodzi uczestnicy dowie-
dzieli się m.in., że dzięki pszczołom 
mamy nie tylko miód, ale także owo-
ce, warzywa, olej czy nawet bawełnę 
oraz poznali gatunki i posadzili kwia-
ty przyjazne pszczołom.  Nie obyło 
się bez spotkań z pszczelarzem, który 
opowiedział o pracy pszczół, warszta-
tów plastycznych, budowania uli i po-
znania budowy pszczoły oraz kwiatu.  
Do świętowania i przyłączenia się do 
edukacyjnej zabawy, zaproszeni zo-
stali także rodzice, dziadkowie oraz 
przedstawiciele społeczności lokal-
nych: sąsiedzi i przedstawiciele władz.  
Elementem łączącym był kolor żółty 
przewijający się w strojach uczestni-
ków. W ramach Akademii Przyjaciół 
Pszczół,  w których organizowane 

Akademia 
Przyjaciół Pszczół
Niedawno obchodziliśmy pierwszy ogólnopolski Wielki Dzień Pszczół. 
W ramach tego święta  ponad 150 świetlic, szkół podstawowych czy domów 
kultury, przygotowało liczne pszczele atrakcje. 

Akademie Przyjaciół Pszczół, odbyły 
się w ramach trzeciej edycji programu 
„Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, 
organizowanego przez fi rmę ZT „Krusz-
wica” S.A. Honorowy patronat nad Wiel-
kim Dniem Pszczół objęli: Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warmińsko-
Mazurski Urząd Marszałkowski, Dolno-
śląski Urząd Wojewódzki, Kujawsko-Po-
morski Urząd Marszałkowski, Lubelski 
Urząd Marszałkowski, Lubuski Urząd 
Wojewódzki, Małopolski Urząd Marszał-
kowski, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, 
Świętokrzyski Urząd Marszałkowski.

problem masowo ginących pszczół 
i organizuje akcję „Z Kujawskim po-
magamy pszczołom”. Głównym celem 
akcji jest upowszechnianie wiedzy na 
temat tego, jak każdy z nas może przy-
czynić się do ratowania pszczół.
Na koniec przedstawiamy Zasady 
Przyjaciół Pszczół: nie wypalamy traw 
i liści, sadzimy rośliny rodzime, uni-
kamy inwazyjnych, pozostawiamy 
miejsca półdzikie, używamy nawozów 
naturalnych i tworzymy gniazda dla 
pszczołowatych. D.Dunajska

były obchody pierwszego Wielkiego 
Dnia Pszczół, gromadzą placówki or-
ganizujące zajęcia dla dzieci spędza-
jących lato w domach. Podczas tych 
zajęć opiekunowie przeprowadzają 
tematyczne lekcje przygotowane na 
podstawie scenariuszy opracowanych 
przez ekspertów. Uczestnicy Akade-
mii mogą także brać udział w kon-
kursach i wygrać nagrody dla dzieci 
i placówki. 
Kujawski z pierwszego tłoczenia to na-

turalny olej, który powstaje ze starannie 
wyselekcjonowanych nasion rzepaku – 
wyjaśnia Małgorzata Strzelec z Krusz-
wica S.A. - Aby te nasiona mogły po-
wstać, kwiat rzepaku, podobnie jak 
większość innych roślin, musi zostać 
zapylony. To zadanie należy do pszczół 
i innych pszczołowatych: pszczoli-
nek, trzmieli, bzygów czy murarek.
Kujawski to marka, która czerpie z na-
tury, ale także się o nią troszczy. Dla-
tego postanowiła zwrócić uwagę na 
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Po kilku latach w Koleczkowie 
odbyły się dożynki Gminy Szemud. 
Uczestniczyło w nich prawie 8 
tysięcy zwiedzających, bo głów-
nym sponsorem imprezy był PKS, 
który zapewnił bezpłatny dojazd 
i powrót z dożynek specjalnymi 
autobusami.
Rolnicze święto plonów było naj-
większą uroczystością tego roku, 
integrującą mieszkańców gminy, 
powiatu i pobliskiej Gdyni. Impre-
za po reaktywowaniu przyciągnęła 
rzeszę rolników i zwiedzających. Jej 
organizatorami byli: wójt Gminy 
Szemud Ryszard Kalkowski i ks. 
Roman Naleziński, proboszcz para-
fi i św. Szymona z Lipnicy. Obchody 
rozpoczęły się mszą św. w kościele. 
Później na boisku 
Kaszubskiego 
Klubu Sportowe-
go Koleczkowo 
odbywały się 
występy ar-
tystyczne. Na 
scenie zaśpiewał 
zespół regionalny 
Koleczkowianie, 
zespół Blue Band 
i orkiestra OSP 
Bojano. Swój koncert dała grupa 
Kaszubskiego Idola Live. Publicz-
ność obejrzała pokaz ratownic-
twa wysokościowego, żonglerke 
z ogniem, pokazy zręcznościowe 
psów, wystawę twórców ludo-
wych, maszyn rolniczych i starych 
samochodów. Na wieczór zaplano-
wano zabawę taneczną z zespołem 
muzycznym Rytm. Wiceminister 
rolnictwa Kazimierz Plocke i se-
nator Kazimierz Kleina wręczyli 
nagrody w konkursie „Piękna 
wieś” i na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy. Dodatkowo OSP 
z Przetoczyna i Łebna otrzymały 
specjalistyczne torby ratownicze od 
ministra Kazimierza Plocke. Nie 
zabrakło również konkursów dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 

stoisk gastronomicznych. Dla każ-
dego chleb ze smalcem i ogórkiem, 
grochówka i drożdżówki, a także 
autobusy, które przywiozły i odwio-
zły bawiących się podczas 
dożynek. Dla milusińskich PKS 
przygotował mnóstwo atrakcji. 

W konkursach do 
zdobycia były spor-
towe plecaki, piłki, 
puzzle, fi rmowe 
gadżety i kolorowe 
tuby pełne słody-
czy. Wydarzeniem 
towarzyszącym był 
bieg na orientację 
„Orient Express” 
i turniej Baśki z wrę-
czeniem nagród 

Ligi Mistrzów Baszka Mester. Na 
tegorocznych dożynkach obecni 
byli również goście z miast part-
nerskich jak: Spytkowice, Orawski 
Biały Potok na Słowacji i Turgiele 
na Litwie. -Serdecznie dziękuję 
wszystkim mieszkańcom gminy 
i gościom, którzy tak licznie wzięli 
udział w dożynkach w Koleczko-
wie – mówi wójt Ryszard Kalkow-
ski. - Niezależne podziękowania 
należą się również dla wszystkich 
sponsorów, dzięki którym ta ważna 
dla gminy uroczystość mogła się 
odbyć. Składam podziękowania dla 
komitetu organizacyjnego i wszyst-
kich pracowników, którzy z dużym 
zaangażowaniem pracowali przy 
organizacji gminnych dożynek.
(DD)

Dożynki w Gminie Szemud

Rolnicze święto 
plonów było 
największą 

uroczystością tego 
roku, integrującą 

mieszkańców 
gminy, powiatu 

i pobliskiej Gdyni. 
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Nie zabrakło sadzenia miododajnych 
kwiatów, konkursów czy gier i zabaw 
podczas, których wszyscy poznali 
świat tych pożytecznych owadów. Ob-
chody organizowane były w ramach 
Akademii Przyjaciół Pszczół, waka-
cyjnej akcji edukacyjnej programu 
„Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. 
Wielki Dzień Pszczół odbył się pod 
patronatem Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.
Pierwsze obchody Wielkiego Dnia 
Pszczół były szansą do bliższego za-
poznania się z tematyką pszczół i pro-
stych Zasad Przyjaciół Pszczół, dzięki 
którym można realnie i samodzielnie 
pomóc tym ginącym a pożytecznym  
owadom.  Do obchodów przyłączyły 
się także pomorskie placówki. Pod-
czas organizowanych lokalnie zajęć 
i spotkań  młodzi uczestnicy dowie-
dzieli się m.in., że dzięki pszczołom 
mamy nie tylko miód, ale także owo-
ce, warzywa, olej czy nawet bawełnę 
oraz poznali gatunki i posadzili kwia-
ty przyjazne pszczołom.  Nie obyło 
się bez spotkań z pszczelarzem, który 
opowiedział o pracy pszczół, warszta-
tów plastycznych, budowania uli i po-
znania budowy pszczoły oraz kwiatu.  
Do świętowania i przyłączenia się do 
edukacyjnej zabawy, zaproszeni zo-
stali także rodzice, dziadkowie oraz 
przedstawiciele społeczności lokal-
nych: sąsiedzi i przedstawiciele władz.  
Elementem łączącym był kolor żółty 
przewijający się w strojach uczestni-
ków. W ramach Akademii Przyjaciół 
Pszczół,  w których organizowane 

Niedawno obchodziliśmy pierwszy ogólnopolski Wielki Dzień Pszczół. 
W ramach tego święta  ponad 150 świetlic, szkół podstawowych czy domów 
kultury, przygotowało liczne pszczele atrakcje. 

Akademie Przyjaciół Pszczół, odbyły 
się w ramach trzeciej edycji programu 
„Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, 
organizowanego przez fi rmę ZT „Krusz-
wica” S.A. Honorowy patronat nad Wiel-
kim Dniem Pszczół objęli: Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warmińsko-
Mazurski Urząd Marszałkowski, Dolno-
śląski Urząd Wojewódzki, Kujawsko-Po-
morski Urząd Marszałkowski, Lubelski 
Urząd Marszałkowski, Lubuski Urząd 
Wojewódzki, Małopolski Urząd Marszał-
kowski, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, 
Świętokrzyski Urząd Marszałkowski.

problem masowo ginących pszczół 
i organizuje akcję „Z Kujawskim po-
magamy pszczołom”. Głównym celem 
akcji jest upowszechnianie wiedzy na 
temat tego, jak każdy z nas może przy-
czynić się do ratowania pszczół.
Na koniec przedstawiamy Zasady 
Przyjaciół Pszczół: nie wypalamy traw 
i liści, sadzimy rośliny rodzime, uni-
kamy inwazyjnych, pozostawiamy 
miejsca półdzikie, używamy nawozów 
naturalnych i tworzymy gniazda dla 
pszczołowatych. D.Dunajska

były obchody pierwszego Wielkiego 
Dnia Pszczół, gromadzą placówki or-
ganizujące zajęcia dla dzieci spędza-
jących lato w domach. Podczas tych 
zajęć opiekunowie przeprowadzają 
tematyczne lekcje przygotowane na 
podstawie scenariuszy opracowanych 
przez ekspertów. Uczestnicy Akade-
mii mogą także brać udział w kon-
kursach i wygrać nagrody dla dzieci 
i placówki. 
Kujawski z pierwszego tłoczenia to na-

turalny olej, który powstaje ze starannie 
wyselekcjonowanych nasion rzepaku – 
wyjaśnia Małgorzata Strzelec z Krusz-
wica S.A. - Aby te nasiona mogły po-
wstać, kwiat rzepaku, podobnie jak 
większość innych roślin, musi zostać 
zapylony. To zadanie należy do pszczół 
i innych pszczołowatych: pszczoli-
nek, trzmieli, bzygów czy murarek.
Kujawski to marka, która czerpie z na-
tury, ale także się o nią troszczy. Dla-
tego postanowiła zwrócić uwagę na 

Fo
t. 

D
D

Po kilku latach w Koleczkowie 
odbyły się dożynki Gminy Szemud. 
Uczestniczyło w nich prawie 8 
tysięcy zwiedzających, bo głów-
nym sponsorem imprezy był PKS, 
który zapewnił bezpłatny dojazd 
i powrót z dożynek specjalnymi 
autobusami.
Rolnicze święto plonów było naj-
większą uroczystością tego roku, 
integrującą mieszkańców gminy, 
powiatu i pobliskiej Gdyni. Impre-
za po reaktywowaniu przyciągnęła 
rzeszę rolników i zwiedzających. Jej 
organizatorami byli: wójt Gminy 
Szemud Ryszard Kalkowski i ks. 
Roman Naleziński, proboszcz para-
fi i św. Szymona z Lipnicy. Obchody 
rozpoczęły się mszą św. w kościele. 
Później na boisku 
Kaszubskiego 
Klubu Sportowe-
go Koleczkowo 
odbywały się 
występy ar-
tystyczne. Na 
scenie zaśpiewał 
zespół regionalny 
Koleczkowianie, 
zespół Blue Band 
i orkiestra OSP 
Bojano. Swój koncert dała grupa 
Kaszubskiego Idola Live. Publicz-
ność obejrzała pokaz ratownic-
twa wysokościowego, żonglerke 
z ogniem, pokazy zręcznościowe 
psów, wystawę twórców ludo-
wych, maszyn rolniczych i starych 
samochodów. Na wieczór zaplano-
wano zabawę taneczną z zespołem 
muzycznym Rytm. Wiceminister 
rolnictwa Kazimierz Plocke i se-
nator Kazimierz Kleina wręczyli 
nagrody w konkursie „Piękna 
wieś” i na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy. Dodatkowo OSP 
z Przetoczyna i Łebna otrzymały 
specjalistyczne torby ratownicze od 
ministra Kazimierza Plocke. Nie 
zabrakło również konkursów dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 

stoisk gastronomicznych. Dla każ-
dego chleb ze smalcem i ogórkiem, 
grochówka i drożdżówki, a także 
autobusy, które przywiozły i odwio-
zły bawiących się podczas 
dożynek. Dla milusińskich PKS 
przygotował mnóstwo atrakcji. 

W konkursach do 
zdobycia były spor-
towe plecaki, piłki, 
puzzle, fi rmowe 
gadżety i kolorowe 
tuby pełne słody-
czy. Wydarzeniem 
towarzyszącym był 
bieg na orientację 
„Orient Express” 
i turniej Baśki z wrę-
czeniem nagród 

Ligi Mistrzów Baszka Mester. Na 
tegorocznych dożynkach obecni 
byli również goście z miast part-
nerskich jak: Spytkowice, Orawski 
Biały Potok na Słowacji i Turgiele 
na Litwie. -Serdecznie dziękuję 
wszystkim mieszkańcom gminy 
i gościom, którzy tak licznie wzięli 
udział w dożynkach w Koleczko-
wie – mówi wójt Ryszard Kalkow-
ski. - Niezależne podziękowania 
należą się również dla wszystkich 
sponsorów, dzięki którym ta ważna 
dla gminy uroczystość mogła się 
odbyć. Składam podziękowania dla 
komitetu organizacyjnego i wszyst-
kich pracowników, którzy z dużym 
zaangażowaniem pracowali przy 
organizacji gminnych dożynek.
(DD)

Dożynki w Gminie Szemud

Rolnicze święto 
plonów było 
największą 

uroczystością tego 
roku, integrującą 

mieszkańców 
gminy, powiatu 

i pobliskiej Gdyni. 
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Uroczyste otwarcie budynku Punktu 
Pierwszej Sprzedaży Ryby Świeżej przy 
ulicy Jachtowej 4 w Łebie zorganizowa-
no we wrześniu. Pierwszym punktem 
programu uroczystości było wręczenie 
medali i pamiątek zasłużonym lokal-
nym rybakom. Część nagród wręczał 
senator Kazimierz Kleina, inni rybacy 
otrzymali wyróżnienia z rąk Andrzeja 
Strzechmińskiego, burmistrza Łeby.
-W połowie lat 80-tych sam byłem 
armatorem kutra w Łebie. Doskonale 
wiem więc jak trudną pracę mają lokla-
ni rybacy – podkreślał burmistrz Łeby.
Po uroczystym przecięciu wstęgi i po-
święceniu obiektu goście uroczystości 
zwiedzali Punkt Pierwszej Sprzedaży 
Ryby Świeżej. Cały obiekt  ma ponad 
600 metrów kwadratowych powierzch-
ni użytkowej a zwiedzający mieli okazję 
obejrzeć pomieszczenia socjalne, po-
mieszczenia aukcji rybnej i hale składo-
we (pomieszczą 20 ton ryb, dodatkowe 
10 ton zapewni mroźnia). Specjalnie 

dla gości uruchomiono urządzenie do 
produkcji lodu.
-Już od kilku dni lód trafi a do lokalnych 
rybaków. To dla nich poważne ułatwie-
nie, bo wcześniej na musieli płynąć po 
lód aż do Władysławowa – tłumaczyli 
inwestorzy obiektu.
W budynku powstały 
także pomieszczenia 
socjalne dla załóg ob-
cych jednostek, które 
przypływają do Łeby. 
W środku będzie rów-
nież dyżurował wete-
rynarz, który spraw-
dzi jakość złowionych 
ryb i ustali, czy nie są naruszane limity 
połowowe.
Inwestorem Punktu Pierwszej Sprzeda-
ży Ryby Świeżej jest łebskie Zrzeszenie 
Rybaków Morskich, a środki na budo-
wę (około 7 mln złotych) pozyskano 
z Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, z działu morskiego. 

Nowa inwestycja 
w porcie w Łebie
Sprzedaż ryby klientom indywidualnym i hurtowym tuż po jej złowieniu i z pominięciem 
pośredników. Właśnie tak ma działać Punkt Pierwszej Sprzedaży Ryby Świeżej, 
który otworzono w porcie w Łebie. Inwestycję o wartości około 7 mln złotych 
sfinansowano w 100 procentach ze środków unijnych.

Budowa obiektu trwała prawie rok, 
uroczyste wmurowanie kamienia wę-
gielnego odbyło się w piątek 14 grud-
nia ubiegłego roku.. Według inwestora 
największą zaletą nowej inwestycji jest 
umożliwienie rybakom sprzedaży ryb 
w dobrej cenie bezpośrednio i tuż po 
jej złowieniu.
-Kierownik punktu będzie miał stały 
kontakt z rybakami, którzy są akurat 
na morzu. Jeszcze zanim wrócą do por-
tu będzie dysponował szczegółowymi 
informacjami o jakości złowionych ryb 
i szukał klientów na rybę.  To pozwoli 
na sprzedaż ryby w dobrej cenie i bez 
pośredników, rybak będzie miał pew-
ność że nie zostanie sam z towarem. Już 
teraz mamy obserwujemy duże zainte-
resowanie ofertą ze strony lokalnych 
przedsiębiorców. Jeden z ośrodów wy-
poczynkowych chce nawet u nas wy-

bierać konkretne ryby 
i trzymać je w lodzie 
aż do czasu zapotrze-
bowania ze strony 
turystów – tłuma-
czy Ludwik Greczko 
z Zrzeszenia Rybaków 
Morskich.
W Punkcie  Pierwszej 
Sprzedaży Ryby Świe-

żej zatrudniono cztery osoby, a według 
zapowiedzi inwestora liczba pracow-
ników w ciągu najbliższych miesięcy 
może jeszcze wzrosnąć.
Według samorządowców z Łeby nowa 
inwestycja nie zlikwiduje popularnej 
wśród turystów i mieszkańców możli-
wości kupna ryby bezpośrednio z ku-

W Łebie aktualnie 
działa 111 czynnych 

rybaków, pływa 
10 kutrów i 28 

mniejszych łodzi 
rybackich. 
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tra, będzie miała natomiast wpływ na 
poprawę estetyki miasta.
- W centrum miasta Łeby wciąż działa-
ją blaszane garaże  które nie są estetycz-
ne i nie spełniają też oczekiwań tych 
rybaków. Mam nadzieję, że nowa inwe-
stycja spełnia natomiast takie oczeki-
wania i rybacy właśnie tutaj przeniosą 
swoją działalność – tłumaczy Andrzej 
Strzechmiński, burmistrz Łeby.
W przyszłym roku miasto planuje 
także kolejną wspólną inwestycję ze 
Zrzeszeniem Rybaków Morskich. Tuż 
obok Skupu Ryb ma powstać bowiem 
namiastka stoczni dla kutrów, ze spe-
cjalnym nabrzeżem i urządzeniem do 
podnoszenia kutrów. Całość ma kosz-
tować około 10 mln złotych.
- Mamy już kosztorys, zakończyliśmy 
ustalenia z Urzędem Morskim i dys-
ponujemy także dokumentacją te-
czhniczną. Złożyliśmy także wniosek 
o dofinansowanie w ramach aktualne-
go naboru z programu RYBY. Liczymy 
na to, że wniosek zostanie pozytywnie 
rozpatrzony jeszcze w tym roku, co 

umożliwi rozpoczęcie budowy w roku 
przyszłym – wyjaśnia burmistrz Łeby.
- Jestem optymistą, wydaje mi się, 
że  Punkt  Pierwszej Sprzedaży Ryby 
Świeżej sprawdzi się w Łebie. Widać 
zresztą, ze limity połowowe z roku na 
rok są coraz większe. Gdyby nastąpiło 
przebudowanie całego Europejskiego 
Funduszu Rybackiego to wydaje się-
,ze można by zbudować lepszy system 

dla takich małych portów i dla kutrów 
rybackich. Wtedy inwestycja w Łebie 
będzie jeszcze bardziej potrzebna – 
dodaje senator Kazimierz Kleina.
W Łebie aktualnie działa 111 czyn-
nych rybaków, pływa 10 kutrów i 28 
mniejszych łodzi rybackich. Działają 
także jednostki obce, np. z Ustki, lub 
Świnoujścia. 
(GB)
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Zdaniem ekspertów sytuację tę mogą 
poprawić maszyny specjalistyczne np. 
dla sadowników. Natomiast ożywienie 
rynku ma nastąpić dopiero w drugiej 
połowie przyszłego roku.
Dane te potwierdzają zarówno przed-
stawiciele fi rm zajmujących się sprze-
dażą maszyn rolniczych, jak i pro-
ducenci takiego sprzętu. Najbardziej 
znany w Polsce producent ciągników 
– Ursus – niedawno opublikował pod-
sumowanie I półrocza bieżącego roku. 
W tym okresie spółka Ursus SA odno-
towała 22 proc. spadek przychodów ze 
sprzedaży maszyn i urządzeń rolni-
czych, w porównaniu do pierwszego 
półrocza 2012 r. Spadek ten w znacz-
nym stopniu pokrywa się ze spadkiem 
sprzedaży całego rynku Unii Euro-
pejskiej. Natomiast jego przyczyny 
leżą głównie w zahamowaniu 
sprzedaży na rynku krajowym, 
gdyż w omawianym okre-

Rolnicy kupują 
coraz mniej maszyn
Wyczerpanie się dotacji unijnych, niskie ceny skupu płodów rolnych oraz nasycenie rynku 
– to główne powody obserwowanego od 2 lat spadku sprzedaży maszyn rolniczych. Tylko 
w tym roku, po ośmiu miesiącach, sprzedaż nowych ciągników, mierzona liczbą rejestracji, 
wyniosła 10 689 egzemplarzy i była o ponad 23 proc. mniejsza niż przed rokiem.

sie nastąpił 21 proc. wzrost sprzedaży 
eksportowej. Oznacza to, że tylko pol-
scy rolnicy przestali kupować nowe 
maszyny. 
Jak czytamy w rapor-
cie Ursusa: „głów-
nymi przyczynami 
spadku sprzedaży 
w kraju był przede 
wszystkim brak dys-
trybucji dopłat Unij-
nych oraz drastycz-
ny w porównaniu 
z rokiem ubiegłym 
spadek cen skupu 
płodów rolnych. Zbliżająca się nowa 
perspektywa dopłat unijnych na lata 

2014-2020 i idące za tym możliwości 
dopłat do zakupu sprzętu i maszyn 
rolniczych powstrzymały decyzje in-
westycyjne odbiorców na terenie całej 

UE. W konsekwencji 
spowodowało to zna-
czący spadek sprzeda-
ży maszyn i urządzeń 
rolniczych  również na 
rynku krajowym. Jak 
wynika z informacji 
przekazanej przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa 
dotacja ze środków 
UE o wartości 127 mln 

EUR zostanie przesunięta na cele pro-
gramów związanych z modernizacją 

- Wszyscy w tej 
branży odczuli 

spadek sprzedaży 
– mówi Władysław 
Cymski, właściciel 

fi rmy P.P.U.H 
Rolmech.

OŻYWIENIE RYNKU MA NASTĄPIĆ DOPIERO 

W DRUGIEJ POŁOWIE PRZYSZŁEGO ROKU
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rolnictwa, z czego według szacunków 
wartość około 100 mln EUR zostanie 
przeznaczona na 
ciągniki i maszyny 
rolnicze. Kwota ta 
zostanie rozdzielona 
na wszystkie woje-
wództwa oraz prze-
widuje się, iż będzie 
ona dotyczyć około 
3100 wniosków. 
W opinii zarządu 
dotychczasowa ten-
dencja w sprzedaży 
ciągników i maszyn 
rolniczych może 
utrzymać się do 
końca 2013 roku”. 
Dane producentów 
pokrywają się cał-
kowicie z tym, co na temat sprzedaży 
maszyn mówią przedstawiciele fi rm 
zajmujących się ich handlem. 
- Sprzedażą ma-
szyn rolniczych 
zajmujemy się 
już od 26 lat – 
mówi Tadeusz Ką-
kol, właściciel 
Przedsiębior-

stwa Sprzedaży Maszyn Rolniczych 
z Przodkowa (powiat kartuski). - Fak-

tycznie, od 2 lat jest 
trend spadkowy, 
który w ostatnich 
miesiącach się po-
głębił. Z miesiąca 
na miesiąc jest co-
raz gorzej. Niestety 
tak jest w niemal 
wszystkich fi rmach, 
zajmujących się 
handlem maszyn 
i urządzeń do pro-
dukcji rolnej. Są 
fi rmy, które mają 
wieloletnie kontrak-
ty – i one jeszcze 
utrzymują sprzedaż 
na w miarę przy-

zwoitym poziomie. Ale zdecydowana 
większość zanotowała duże spadki. 

Najgorszy u nas był sierpień. Sprzedaż 
wyniosła o 48 proc. mniej, niż w tym 
samym miesiącu rok wcześniej! Ja-
kie są główne powody takiej sytuacji? 
Myślę, że złożyło się na to kilka czyn-
ników: spóźnione dopłaty, niska cena 
zbóż oraz zobowiązania, które rolnicy 
muszą spłacać z tytułu zaciągniętych 
kredytów. Wiadomo, że najpierw mu-
szą spłacić kredyt, a dopiero później 
myśleć o kupnie nowego sprzętu. Pro-
ducenci ciągników sprzedają od kilku 
do kilkudziesięciu proc. mniej (śred-
nio to 27 proc. spadek). 
Inni sprzedawcy z Pomorza potwier-
dzają te doniesienia. 
- Wszyscy w tej branży odczuli spadek 
sprzedaży – mówi Władysław Cym-
ski, właściciel fi rmy P.P.U.H Rolmech 
z miejscowości Grabiny-Zameczek 
(koło Pruszcza Gdańskiego). - U nas ta 
tendencja trwa od około 2 lat, niestety 
sprzedaje się coraz mniej. Spowodo-
wane jest to przede wszystkim dwoma 
kwestiami: po pierwsze zmniejszenie 
dopłat, po drugie nasycenie rynku 
maszynami. Wielu producentów po 
prostu w ostatnich latach zakupiło 
niezbędne maszyny i urządzenia. Nie 

kupują kolejnych, bo po pro-
stu ich nie potrzebują. Do 
tego trzeba wziąć pod uwa-

gę opłacalność produkcji. 
Ceny w skupach są niskie, 

opłacalność niewielka, 
więc rolnicy nie ku-
pują maszyn, gdyż 
zwyczajnie nie mają 
na to funduszy. 
Rafał Korbut

Jak czytamy w raporcie 
Ursusa: „głównymi 

przyczynami spadku 
sprzedaży w kraju był 

przede wszystkim 
brak dystrybucji 
dopłat Unijnych 
oraz drastyczny 
w porównaniu 

z rokiem ubiegłym 
spadek cen skupu 
płodów rolnych. 

Dane te potwierdzają zarówno przedstawiciele firm zajmujących 

się sprzedażą maszyn rolniczych, jak i producenci takiego sprzętu. 
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Twórcy analizy podkreślają, że decy-
dując się na zaciągnięcie kredytu, po-
tencjalny kredytobiorca musi przejść 
procedurę pozwalającą stwierdzić, czy 
jego zdolność kredytowa jest wystar-
czająca. 
I chociaż zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę zazwyczaj nie powo-
duje większych problemów z okre-
śleniem, czy klient może otrzymać 
kredyt, czy też nie to “schody” mogą 
się pojawić na przykład  jeśli dochody 
pochodzą z innego źródła, np. z pro-
wadzenia działalności rolniczej. 
- Część banków z góry ostrzega, że 
nie kredytuje rolników. Do tego gro-
na należą: Nordea, FM Bank i Raiff e-
isen Bank. Również Bank Millenium 
zastrzega, że rolnicy mogą tam ubie-
gać się jedynie o kredyty hipotecz-
ne.W pozostałych bankach sytuacja 
wygląda inaczej. Podobnie, jak w przy-
padku innych kredytobiorców, bank 
musi zacząć procedurę kredytową od 
sprawdzenia wielkości dochodów rol-
nika. Zazwyczaj (np. w PKO BP, Mul-
tiBanku czy Credit Agricole) wyma-
gane jest więc zaświadczenie z Urzędu 
Gminy o dochodach z gospodarstwa 
rolnego (ilości hektarów przeliczenio-
wych)-tłumaczy Gabriela Drzymalska 
z portalu Comperia.pl

Kredyt 
dla rolnika?
Kredyt 
dla rolnika?
Kredyt 

Garstka banków ze specjalną ofertą dla rolników i wysokie wymagania 
związane z uzyskaniem kredytu. Portal Comperia.pl przeanalizował ofertę 
polskich banków pod kątem ofert dla rolników.

Tylko w niektórych bankach

- Przeważająca większość 
banków w ogóle nie 
proponuje kredytów dla rolników. 
Znajdują się one tylko 
w ofercie BGŻ, Credit Agricole 
i PKO Banku Polskiego 
– twierdzi Gabriela Drzymalska
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Dodatkowo większość banków ocze-
kuje także potwierdzenia o nie zalega-
niu z podatkiem rolnym czy składkami 
na ubezpieczenie społeczne z KRUS. 
W Santander Consumer Banku doku-
mentem potwierdza-
jącym zdolność kre-
dytową rolnika może 
być również decyzja 
Biura Powiatowego 
Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji 
Rolnictwa o przyzna-
niu dopłat bezpośred-
nich w określonej wy-
sokości.
W przypadku Meritum Banku rolni-
cy ubiegający się o kredyt gotówkowy 
w Meritum Banku mogą przedstawić 
otrzymywane dotacje unijne jako do-
datkowe źródło dochodu. Bank ak-

ceptuje wszystkie programy dopłat 
bezpośrednich oraz dopłaty do ob-
szarów o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW). Podstawo-
we źródło dochodu stanowi zaświad-

czenie z Urzędu 
Gminy o dochodach 
z gospodarstwa rol-
nego – ilości hek-
tarów przeliczenio-
wych oraz faktury 
z tytułu sprzedaży 
produktów rolnych.  
– Rolnicy to ogrom-
na rzesza klientów, 
traktowana przez 

niektóre banki z niedostateczną uwa-
gą. Nasza polityka jest inna. Wierzymy 
w duży potencjał tego segmentu i dla-
tego stale rozwijamy dedykowaną mu 
ofertę kredytową – podkreśla Jakub 

Kwiatkowski, kierownik ds. kredytów 
detalicznych w Meritum Banku.
Przedstawiciele portalu Comperia za-
znaczają także, że niektóre instytucje 
jeszcze bardziej zaostrzają swoje wy-
magania. BNP Paribas oczekuje od 
potencjalnego kredytobiorcy prowa-
dzenia działalności rolnej od co naj-
mniej 12 miesięcy, w mBanku nato-
miast trzeba przedstawić dodatkowo 
umowy, faktury czy rachunki z tytułu 
sprzedaży wytworzonych produktów 
rolnych.Wszystkie dochody są następ-
nie porównywane ze średnimi mie-
sięcznymi wydatkami na utrzymanie 
gospodarstwa domowego wnioskują-
cego oraz wszelkimi innymi obciąże-
niami (kredytowymi, finansowymi).
W przydadku, gdy rolnik ubiega się 
o kredyt na działalność gospodarczą 
(rolniczą) to musi się liczyć ze znacz-
nymi utrudnieniami.
- Przeważająca większość banków 
w ogóle nie proponuje tego typu kre-
dytów. Znajdują się one tylko w ofer-
cie BGŻ, Credit Agricole i PKO 
Banku Polskiego – twierdzi Gabriela 
Drzymalska. Wymagania wobec rol-
ników ubiegających się o tego typu 
finansowanie są jednak podobne, jak 
wobec tych starających się o kredyty 
konsumpcyjne: zaświadczenie o osią-
ganych dochodach (akceptowane 
w różnej formie), które następnie po-
równywane jest z wydatkami i obcią-
żeniami finansowymi klienta.
Wśród ofert banków przyjaznych dla 
rolników można znaleźć także spe-
cjalną ofertę dla osób dopiero planu-
jących rozpoczęcie działalności rolni-
czej.  W banku Credit Agricole taka 
oferta to kredyt inwestycyjna na zakup 
gruntów rolnych. Klienci, którzy sko-
rzystają z propozycji banku otrzyma-
ją finansowanie do 80 proc. wartości 
kupowanej ziemi. Mogą oni również 
refinansować nim kupione wcześniej 
(w ciągu ostatnich 3 miesięcy) użytki 
rolne lub przeniesiony kredyt inwesty-
cyjny z innego banku (jeśli był w nim 
spłacany dłużej niż 6 miesięcy). Credit 
Agricole pożyczy farmerom ado 2 mln 
zł a spłatę rozłoży na 30 lat. 
Oprac. GB

- Część banków 
z góry ostrzega, 
że nie kredytuje 

rolników. Do tego 
grona należą: 

Nordea, FM Bank 
i Raiffeisen Bank.
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W Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa w Gdyni została podpi-
sana umowa o dofi nansowanie projektu 
realizowanego w małej, ale bardzo po-
pularnej latem wiosce rybackiej, poło-
żonej w Dębkach w Gminie Krokowa. 
Projekt dotyczy budowy obiektu ob-
sługi morskiej przystani rybackiej wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną 
oraz zagospodarowaniem terenu. Inwe-
stycja realizowana będzie ze środków 
pochodzących z programu operacyj-
nego „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich na lata 2007-2013”. Kwota 
dofi nansowania na jaką opiewa umowa 
podpisana przez samorząd Gminy Kro-
kowa a Agencją Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa to ponad 5,5 mln 
złotych. Nowa przystań przyczyni się do 
poprawy warunków bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w przystaniach rybackich, 
poprawy bezpieczeństwa żeglugi statków 
rybackich dla rybaków stacjonujących 
w przystani w Dębkach. Planowany do 
budowy obiekt pod nazwą „Rybaczów-
ka” nawiązuje swoją architekturą do peł-
nionej funkcji oraz architektury Wybrze-

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego 
Rolnictwa ogłosiła V edycję konkursu 
na prace dotyczące polskiego rolnic-
twa i obszarów wiejskich pod nazwą 
„Polska wieś – dziedzictwo i przy-
szłość”. Konkurs został objęty patrona-
tem honorowym Polskiego Komitetu 
ds. Unesco. 
Celem Konkursu jest promocja pol-
skiego rolnictwa, problematyki zwią-
zanej z obszarami wiejskimi, dziedzic-
twa kulturowego oraz wzbogacenie 
publicznej debaty na temat polskiej 
wsi. Kapituła konkursowa wyłoni 
wyróżniające się opracowania, które 
zostaną wydane w postaci książkowej 

w Wydawnictwie Naukowym Scholar, 
będącym partnerem w projekcie. Do-
datkowo zwycięzca w każdej z katego-
rii otrzyma nagrodę pieniężną w wyso-
kości 5 tysięcy złotych. Minione cztery 
edycje konkursu cieszyły się ogólno-
polskim zainteresowaniem. Poziom, 
problematyka oraz liczba zgłaszanych 
prac mile zaskoczyły fundację oraz 
kapitułę konkursową, w skład której 
wchodzą wybitni naukowcy zaanga-
żowani w rozwój obszarów wiejskich: 
prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, 
prof. dr hab. Józef Styk, prof. dr hab. 
Roch Sulima, prof. dr hab. Jerzy Wil-
kin, dr Andrzej Hałasiewicz, dr Doro-

Dziedzictwo i przyszłość ta Klepacka-Kołodziejska oraz dr Bar-
bara Perepeczko. W gronie autorów 
opracowań znajdują się przedstawi-
ciele świata nauki, studenci, dzienni-
karze, regionaliści i pasjonaci, którzy 
z zamiłowaniem dokumentują histo-
rie i zwyczaje polskiej wsi. Pośród na-
desłanych zgłoszeń można odnaleźć 
monografi e wsi, osobiste wspomnie-
nia, cenne opisy tradycji oraz życia 
mieszkańców wsi, sagi rodzinne, opo-
wiadania, a nawet powieści, wiersze 
i scenariusze teatralne. Laureaci mogą 
pochwalić się opublikowanymi opra-
cowaniami. Obecnie trwają prace nad 
książkami tegorocznych fi nalistów. 
Każda edycja konkursu jest zakończo-
na uroczystą galą połączoną z promo-
cją wydanych publikacji. (DD)

Budowa nowoczesnej 
przystani rybackiej
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ża, co umożliwi rybakom wykonywanie 
drobnych napraw łodzi oraz sprzętu ry-
backiego, przygotowanie do sprzedaży 
oraz prowadzenie sprzedaży bezpośred-
niej świeżych ryb, zapewni miejsce na 
przebranie i ogrzanie się oraz przeczeka-
nie złej pogody. W celu zagospodarowa-
nia poddasza budynku głównego planuje 
się urządzenie w nim kotłowni gazowej 
oraz miejsca umożliwiającego rybakom 
organizację spotkań i narad. Projekt 
przyczyni się do znacznej poprawy wa-
runków pracy rybaków korzystających 
z przystani rybackiej w Dębkach. Punkt 

nawigacyjny istotnie poprawi bezpie-
czeństwo żeglugi jednostek rybackich 
w odległości kilkunastu mil morskich 
od przystani. Umowa została zawarta 
pod patronatem wiceministra rolnictwa 
i rozwoju wsi dr Kazimierza Plocke, któ-
ry w swoim wystąpieniu podkreślił duże 
znaczenie powstającej przystani w rozwój 
lokalnej społeczności, pogratulował wła-
dzom gminy aktywności i operatywności 
w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Za-
kończenie inwestycji planowane jest na 
koniec maja 2015 roku.
(DD)

W Kaszubskiej Oazie Zdrowia na Wi-
chrowych Wzgórzach w Chmielnie,  Po-
morski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Gdańsku zorganizował I Pomorskie 
Forum Drobiarskie. Na Forum przybyło 
około 200 hodowców drobiu oraz do-
datkowo przedstawiciele 27 fi rm, przed-
stawiciele i właściciele ubojni i wylęgarni 
drobiu, stowarzyszeń, zrzeszeń i związ-
ków hodowców, reprezentanci grup 
producentów drobiu, przedstawiciele 
Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, 
a także jednostek samorządowych.
Podstawowym celem forum była in-
tegracja środowisk: hodowców i pro-
ducentów drobiu, wymiana poglądów 
i doświadczeń, określenie wspólnych 
priorytetów i kierunków rozwoju dro-
biarstwa, a nadrzędnym to, by pomorskie 
rolnictwo, w myśl europejskiej sentencji, 
stawało się innowacyjne i konkurencyj-
ne. Uroczystego powitania gości doko-
nał Aleksander Mach, dyrektor Pomor-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
który poprosił Kazimierza Plocke, sekre-
tarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, o ofi cjalne rozpoczęcie 
forum. Podczas otwarcia i inauguracyj-
nego wykładu minister Plocke przedsta-
wił uczestnikom forum  aktualny stan 

Fo
t. 

D
D

i perspektywy rynku mięsa drobiowego 
w świetle Wspólnej Polityki Rolnej  na 
lata 2014-2020. Dyrektor Aleksander 
Mach, w imieniu przedstawicieli Zrze-
szeń Hodowców Drobiu i Producentów 
Jaj, Polskiego Związku Hodowców i Pro-
ducentów Bydła Mięsnego, Pomorskich 
Izb Rolniczych, a także własnym jako 
przedstawiciela Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego, uroczyście wrę-
czył na ręce ministra listy intencyjne, wy-
rażające poparcie dla działań na rzecz po-
nownego przywrócenia uboju rytualnego 
do polskiego prawodawstwa. W trakcie 

dwudniowej edycji forum, omawiane 
były tematy związane m.in. z wymogami 
dostosowania gospodarstw drobiarskich 
w obszarze ochrony środowiska oraz 
handlem zagranicznym na rynku drobiu. 
Część teoretyczną spotkania uzupełniły 
liczne panele dyskusyjne przeznaczone 
przede wszystkim dla producentów kur 
niosek i kur reprodukcyjnych oraz pro-
ducentów brojlerów kurzych. Gośćmi 
honorowymi forum byli m.in. senator 
Roman Zaborowski, wicemarszałek wo-
jewództwa pomorskiego Ryszard Świlski, 
wicestarosta kartuski Bogdan Łapa, prze-
wodniczący rady Gminy Kościerzyna 
Zygmunt Szulist i wójt Gminy Chmielno 
Zbigniew Roszkowski. Podczas pierw-
szego dnia forum sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke wręczył 14 odznak ho-
norowych „Zasłużony dla rolnictwa”. Dy-
rektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku podsumowując 
spotkanie wyraził nadzieję, iż I Pomorskie 
Forum Drobiarskie będzie początkiem 
cyklu kolejnych spotkań branżowych. 
Patronat honorowy  nad wydarzeniem 
objął marszałek województwa pomor-
skiego Mieczysław Struk. (DD)

Uroczystego 
powitania gości 
dokonał Aleksander 
Mach, dyrektor 
Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, 
który poprosił 
Kazimierza Plocke, 
sekretarza stanu 
w Ministerstwie 
Rolnictwa  i Rozwoju 
Wsi, o ofi cjalne 
rozpoczęcie forum



 www.aktualnoscirolnicze.pl 

Express Rolniczy    21

W Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa w Gdyni została podpi-
sana umowa o dofi nansowanie projektu 
realizowanego w małej, ale bardzo po-
pularnej latem wiosce rybackiej, poło-
żonej w Dębkach w Gminie Krokowa. 
Projekt dotyczy budowy obiektu ob-
sługi morskiej przystani rybackiej wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną 
oraz zagospodarowaniem terenu. Inwe-
stycja realizowana będzie ze środków 
pochodzących z programu operacyj-
nego „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich na lata 2007-2013”. Kwota 
dofi nansowania na jaką opiewa umowa 
podpisana przez samorząd Gminy Kro-
kowa a Agencją Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa to ponad 5,5 mln 
złotych. Nowa przystań przyczyni się do 
poprawy warunków bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w przystaniach rybackich, 
poprawy bezpieczeństwa żeglugi statków 
rybackich dla rybaków stacjonujących 
w przystani w Dębkach. Planowany do 
budowy obiekt pod nazwą „Rybaczów-
ka” nawiązuje swoją architekturą do peł-
nionej funkcji oraz architektury Wybrze-

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego 
Rolnictwa ogłosiła V edycję konkursu 
na prace dotyczące polskiego rolnic-
twa i obszarów wiejskich pod nazwą 
„Polska wieś – dziedzictwo i przy-
szłość”. Konkurs został objęty patrona-
tem honorowym Polskiego Komitetu 
ds. Unesco. 
Celem Konkursu jest promocja pol-
skiego rolnictwa, problematyki zwią-
zanej z obszarami wiejskimi, dziedzic-
twa kulturowego oraz wzbogacenie 
publicznej debaty na temat polskiej 
wsi. Kapituła konkursowa wyłoni 
wyróżniające się opracowania, które 
zostaną wydane w postaci książkowej 

w Wydawnictwie Naukowym Scholar, 
będącym partnerem w projekcie. Do-
datkowo zwycięzca w każdej z katego-
rii otrzyma nagrodę pieniężną w wyso-
kości 5 tysięcy złotych. Minione cztery 
edycje konkursu cieszyły się ogólno-
polskim zainteresowaniem. Poziom, 
problematyka oraz liczba zgłaszanych 
prac mile zaskoczyły fundację oraz 
kapitułę konkursową, w skład której 
wchodzą wybitni naukowcy zaanga-
żowani w rozwój obszarów wiejskich: 
prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, 
prof. dr hab. Józef Styk, prof. dr hab. 
Roch Sulima, prof. dr hab. Jerzy Wil-
kin, dr Andrzej Hałasiewicz, dr Doro-

Dziedzictwo i przyszłość ta Klepacka-Kołodziejska oraz dr Bar-
bara Perepeczko. W gronie autorów 
opracowań znajdują się przedstawi-
ciele świata nauki, studenci, dzienni-
karze, regionaliści i pasjonaci, którzy 
z zamiłowaniem dokumentują histo-
rie i zwyczaje polskiej wsi. Pośród na-
desłanych zgłoszeń można odnaleźć 
monografi e wsi, osobiste wspomnie-
nia, cenne opisy tradycji oraz życia 
mieszkańców wsi, sagi rodzinne, opo-
wiadania, a nawet powieści, wiersze 
i scenariusze teatralne. Laureaci mogą 
pochwalić się opublikowanymi opra-
cowaniami. Obecnie trwają prace nad 
książkami tegorocznych fi nalistów. 
Każda edycja konkursu jest zakończo-
na uroczystą galą połączoną z promo-
cją wydanych publikacji. (DD)
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ża, co umożliwi rybakom wykonywanie 
drobnych napraw łodzi oraz sprzętu ry-
backiego, przygotowanie do sprzedaży 
oraz prowadzenie sprzedaży bezpośred-
niej świeżych ryb, zapewni miejsce na 
przebranie i ogrzanie się oraz przeczeka-
nie złej pogody. W celu zagospodarowa-
nia poddasza budynku głównego planuje 
się urządzenie w nim kotłowni gazowej 
oraz miejsca umożliwiającego rybakom 
organizację spotkań i narad. Projekt 
przyczyni się do znacznej poprawy wa-
runków pracy rybaków korzystających 
z przystani rybackiej w Dębkach. Punkt 

nawigacyjny istotnie poprawi bezpie-
czeństwo żeglugi jednostek rybackich 
w odległości kilkunastu mil morskich 
od przystani. Umowa została zawarta 
pod patronatem wiceministra rolnictwa 
i rozwoju wsi dr Kazimierza Plocke, któ-
ry w swoim wystąpieniu podkreślił duże 
znaczenie powstającej przystani w rozwój 
lokalnej społeczności, pogratulował wła-
dzom gminy aktywności i operatywności 
w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Za-
kończenie inwestycji planowane jest na 
koniec maja 2015 roku.
(DD)

W Kaszubskiej Oazie Zdrowia na Wi-
chrowych Wzgórzach w Chmielnie,  Po-
morski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Gdańsku zorganizował I Pomorskie 
Forum Drobiarskie. Na Forum przybyło 
około 200 hodowców drobiu oraz do-
datkowo przedstawiciele 27 fi rm, przed-
stawiciele i właściciele ubojni i wylęgarni 
drobiu, stowarzyszeń, zrzeszeń i związ-
ków hodowców, reprezentanci grup 
producentów drobiu, przedstawiciele 
Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, 
a także jednostek samorządowych.
Podstawowym celem forum była in-
tegracja środowisk: hodowców i pro-
ducentów drobiu, wymiana poglądów 
i doświadczeń, określenie wspólnych 
priorytetów i kierunków rozwoju dro-
biarstwa, a nadrzędnym to, by pomorskie 
rolnictwo, w myśl europejskiej sentencji, 
stawało się innowacyjne i konkurencyj-
ne. Uroczystego powitania gości doko-
nał Aleksander Mach, dyrektor Pomor-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
który poprosił Kazimierza Plocke, sekre-
tarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, o ofi cjalne rozpoczęcie 
forum. Podczas otwarcia i inauguracyj-
nego wykładu minister Plocke przedsta-
wił uczestnikom forum  aktualny stan 
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i perspektywy rynku mięsa drobiowego 
w świetle Wspólnej Polityki Rolnej  na 
lata 2014-2020. Dyrektor Aleksander 
Mach, w imieniu przedstawicieli Zrze-
szeń Hodowców Drobiu i Producentów 
Jaj, Polskiego Związku Hodowców i Pro-
ducentów Bydła Mięsnego, Pomorskich 
Izb Rolniczych, a także własnym jako 
przedstawiciela Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego, uroczyście wrę-
czył na ręce ministra listy intencyjne, wy-
rażające poparcie dla działań na rzecz po-
nownego przywrócenia uboju rytualnego 
do polskiego prawodawstwa. W trakcie 

dwudniowej edycji forum, omawiane 
były tematy związane m.in. z wymogami 
dostosowania gospodarstw drobiarskich 
w obszarze ochrony środowiska oraz 
handlem zagranicznym na rynku drobiu. 
Część teoretyczną spotkania uzupełniły 
liczne panele dyskusyjne przeznaczone 
przede wszystkim dla producentów kur 
niosek i kur reprodukcyjnych oraz pro-
ducentów brojlerów kurzych. Gośćmi 
honorowymi forum byli m.in. senator 
Roman Zaborowski, wicemarszałek wo-
jewództwa pomorskiego Ryszard Świlski, 
wicestarosta kartuski Bogdan Łapa, prze-
wodniczący rady Gminy Kościerzyna 
Zygmunt Szulist i wójt Gminy Chmielno 
Zbigniew Roszkowski. Podczas pierw-
szego dnia forum sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke wręczył 14 odznak ho-
norowych „Zasłużony dla rolnictwa”. Dy-
rektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku podsumowując 
spotkanie wyraził nadzieję, iż I Pomorskie 
Forum Drobiarskie będzie początkiem 
cyklu kolejnych spotkań branżowych. 
Patronat honorowy  nad wydarzeniem 
objął marszałek województwa pomor-
skiego Mieczysław Struk. (DD)
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Aż 50 tysięcy zwiedzających odwiedziło 
tegoroczną edycję targów Polagra Food 
w Poznaniu. Podczas tych największych 
w Europie Środkowo-Wschodniej tar-
gów spożywczych  resort rolnictwa zor-
ganizował międzynardowe spotkania 
i rozmowy
W trakcie targów  Stanisław Kalemba, 
minister rolnictwa odbył bilateralne 
spotkania z ministrem rolnictwa Repu-
bliki Czeskiej Miroslavem Tomanem, 
a także z zastępcą ministra polityki rol-
nej i gospodarki żywnościowej Ukrainy 
Ołeksandrem W. Seniem.
Pierwsza z rozmów dotyczyła m.in. bez-
pieczeństwa i jakości żywności. Mini-
ster Kalemba poinformował, że w Pol-
sce sektor rolno-spożywczy odgrywa 
ważną rolę w gospodarce narodowej. 
– Polska sprzedaje aż 1/4 wyproduko-
wanej żywności, dlatego zależy nam na 
dobrych relacjach zwłaszcza z sąsiada-
mi – powiedział polski minister i pod-

kreślił, że współpraca między polskimi 
i czeskimi służbami poprawia się.
Minister Toman zadeklarował , że wzo-
rowo prowadzona współpraca bilate-
ralna powinna zaowocować nie tylko 
dobrą komunikacją pomiędzy urzę-
dami i służbami odpowiedzialnymi za 
kontrole, ale także prezentacją narodo-
wego stoiska czeskiego na tak ważnym 
wydarzeniu, jakim są międzynarodowe 
targi spożywcze w Poznaniu. Minister 
Toman zaproponował zorganizowanie 
wspólnej konferencji w jednej z miej-
scowości leżących na granicy polsko- 
czeskiej, gdzie ministrowie będą mogli 
rozmawiać o sąsiedzkich relacjach oraz 
promocji żywności z obu krajów. 
Odnosząc się do doniesień płynących 
ostatnio z polskich mediów minister 
Toman podziękował ministrowi Ka-
lembie oraz szefom inspekcji za rzetelne 
i szybkie przekazanie informacji stronie 
czeskiej, co pozwoliło uniknąć speku-

lacji.Minister Kalemba przypomniał, 
że Polska cały czas realizuje program 
„Zero tolerancji” i konsekwentnie re-
aguje na każde łamanie prawa i zanie-
dbania w zakresie bezpieczeństwa żyw-
ności. 
Podczas targów Polagra w Poznaniu 
odbyło się również trzecie posiedze-
nie polsko-ukraińskiej grupy roboczej 
ds. standaryzacji w rolnictwie. Stronie 
polskiej przewodniczyła podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Krystyna Gurbiel, a stronie 
ukraińskiej zastępca ministra Polity-
ki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej 
Ołeksandr Seń. W czasie spotkania pod-
kreślono, że polsko-ukraińska współ-
praca w dziedzinie rolnictwa rozwija 
się dobrze, czego wyrazem jest m.in. 
coroczny wzrost wzajemnych obrotów 
handlowych i wzrastający eksport to-
warów rolno-spożywczych z Polski na 
rynek ukraiński. Oprac (GB)

Międzynardowe rozmowy 
na targach Polagra
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W spotkaniu, w którym uczestni-
czyło kilkudziesięciu przedstawicieli 
środowisk popegeerowskich z całego 
kraju, wziął udział Stanisław Kalem-
ba, Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, prezesi wszystkich agencji rol-
nych oraz KRUS. Obecni byli także 
Małgorzata Marcińska, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Pracy i Poli-
tyki Społecznej, oraz przedstawiciel 
Prezydenta RP Andrzej Hałasiewicz. 
Agencję Nieruchomości Rolnych re-
prezentował Prezes Leszek Święto-
chowski.
Obecną sytuację byłych pracowni-
ków państwowych przedsiębiorstw 
gospodarki rolnej oraz ich rodzin 
przedstawił Kazimierz Ławik, Prezes 
Związku.
Stwierdził m.in. że chociaż od likwi-
dacji pegeerów minęło ponad 20 lat, 
to negatywne skutki tej transforma-
cji wiele rodzin odczuwa do dnia 
dzisiejszego. Apelował, aby szukać 
rozwiązań, które przywrócą tę spo-
łeczność społeczeństwu, szczegól-
nie dotyczy to ludzi młodych oraz 
dzieci. Za niezbędne, aby tak się 
stało, Prezes Ławik uznał nie tylko 
zwiększenie środków finansowych 
na aktywizację zawodową i społecz-
ną tego środowiska, ale także wska-
zał na konieczność zmian legislacyj-
nych, które należałoby wprowadzić. 
W swoim wystąpieniu wielokrotnie 
podkreślał, że sytuacja tego środowi-
ska była zdecydowanie lepsza, kiedy 
ustawową możliwość pomocy śro-
dowisku byłym pracownikom ppgr 
oraz członkom ich rodzin posiada-
ła Agencja Nieruchomości Rolnych 
(wcześniej AWRSP). Dyskusja skon-
centrowała się na kwestiach przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu 
i ograniczaniu ubóstwa oraz promo-
waniu gospodarczemu na obszarach 
popegeerowskich.
Minister Stanisław Kalemba w swo-

Wciąż widać negatywne skutki 
likwidacji PGR – mówią związkowcy

Konferencję „Problemy i szanse środowiska byłych 
pracowników PGR po 20. latach transformacji ustrojowej” 
zorganizowano przez Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Organizatorem wydarzeniabył Związek Byłych 
Pracowników PGR.
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im wystąpieniu zwrócił uwagę, że 
działania pomocowe dla tego śro-
dowiska powinny być wielotorowe 
i kompleksowe, a także zróżnico-
wane, w zależności do jakiej grupy 
z tego środowiska mają trafić. Za-
prezentowano także działania, które 
są obecnie realizowane w tym zakre-
sie, tj. m.in.: program „Gwarancje 
dla młodzieży”, program dożywiania 
oraz dobrze oceniony i realizowany 
Program Pomocy Środowiskom Po-
pegeerowskim od wielu lat finanso-
wany i realizowany przez Agencję 
Nieruchomości Rolnych.
Prezes ANR Leszek Świętochowski 
zadeklarował, że pomimo ograni-
czeń budżetowych Agencja będzie 
w ramach programu udzielała bez-
zwrotnej pomocy finansowej gmi-

nom i spółdzielniom mieszkanio-
wym, które przejęły nieodpłatnie, 
w konkretnych przypadkach, mienie 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa w stanie wymagającym od-
budowy lub remontu.
Aktualne postulaty środowiska 
koncentrują się na możliwości sko-
rzystania z pomocy w ramach re-
alizowanych oraz przyszłych progra-
mów operacyjnych, instrumentów 
skierowanych do ludzi młodych 
oraz zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Z kolei spółdzielnie 
i wspólnoty mieszkaniowe są zain-
teresowane pozyskiwaniem środ-
ków zewnętrznych, w tym unijnych 
na modernizacje osiedli pod kątem 
socjalnym oraz społecznym, a także 
infrastrukturalnym. Oprac (GB)




