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Polacy piją coraz więcej cydru, han-
dlowcy tworzą specjalne miejsca do 
jego ekspozycji i coraz więcej fi rm 
jest zainteresowanych jego produkcją. 
A tegoroczne spożycie cydru może być 
rekordowe. str. 16-17

Kolejne specjały 
z Pomorza

Cydr zdobywa 
popularność

Na prowadzoną przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Listę Pro-
duktów Tradycyjnych trafi ły kolejne 
specjały kulinarne z Pomorza.
str. 12

Rosną ceny ziemi
- informuje ANR 

Średnia cena gruntów rolnych sprze-
danych przez ANR w I kwartale 2014 
r. wyniosła 24 166 zł za 1 ha i była 
wyższa o 5331 zł, tj. o 28,3%, od śred-
niej uzyskanej w I kwartale ub. r. 
str.  20-21
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O rozwoju turystyki wiejskiej 
na Pomorzu rozmawiano 
w siedzibie PODR w Gdańsku. 

PO KONGRESIE
W GNIEWINIE



ZADZWOŃ DO NAS 
tel. 796 944 155

2    Express Rolniczy

EXPRESS BIZNESU     

WYDAWNICTWO
NORDAPRESS P.P.H.U.,
Aleja Zwycięstwa 24, 

80-219 Gdańsk, 
tel./fax 58 736 16 92

REDAKCJA
redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, 

sekretarz redakcji - Grzegorz Bryszewski

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD
- ALFA SKŁAD Łukasz Bieszke

REKLAMA
- Rafał Laskowski

DYREKTOR HANDLOWY
tel. 791 980 155

- Aneta Sucharzewska, 
tel. 796 944 155,

a.sucharzewska@expressy.pl

Redakcja nie zwraca materiałów 
niezamówionych i zastrzega sobie prawo 

redagowania nadesłanych tekstów. 
Wydawca nie odpowiada za treść 

zamieszczonych reklam.

- Beata Stanałowska
tel. 791 764 155

b.stanalowska@expressy.pl

Agencja Nasienna, jako organizacja hodowców, ma ustawo-
we prawo wystąpić do rolników z wnioskami o informację, 
czy siali oni odmiany prawnie chronione z własnego zbioru. 
Każdy, kto otrzymał takie wnioski od AN, udziela pisemnej 
informacji o uprawie ziemniaka, jeśli posiada >10 ha grun-
tów rolnych. Posiadacze >25 ha gruntów wykazują oprócz 
ziemniaków również inne gatunki roślin, np. zboża, rze-
pak, motylkowe. Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia  
26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin. Do-
tyczy on także rolników, którzy sieją tylko materiał kwalifi-
kowany, nie uprawiają odmian chronionych lub prowadzą 
uprawy ekologiczne.
Informacja powinna zawierać odpowiedź tak lub nie na py-
tanie, czy w danym sezonie/roku rolnik skorzystał z odstęp-
stwa rolnego (wysiał wyprodukowany przez siebie materiał 
odmiany chronionej). Jeśli tak, ma on obowiązek wskazać 
użyte odmiany, obsianą powierzchnię oraz ilość wysianego 
materiału. Na złożenie informacji ustawa przewiduje 30 dni 
od daty otrzymania wniosków. Trzeba pisać prawdę, gdyż 
udzielenie informacji fałszywej jest karalne, a AN przepro-
wadza kilka tysięcy kontroli rocznie. 
Rolnicy, którzy nie odpowiadają na wnioski, są wzywani 
sądownie do wypełnienia obowiązku. Dotychczas Agen-
cja Nasienna skierowała do sądów ponad tysiąc pozwów 
o udzielenie informacji. 
Agencja Nasienna

Obowiązek informacyjny

Rozpoczyna się  21. edycja konkursu 
Piękna Wieś Pomorska 2014. Tegorocz-
ne zmagania odbędą się w dwóch ka-
tegoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech 
etapach – gminnym, powiatowym i wo-
jewódzkim. Karty zgłoszeń są przyjmo-
wane do 15 maja 2014 r.
Główną ideą konkursu jest ochrona i po-
prawa wartości krajobrazu przyrodnicze-
go oraz kulturowego pomorskich wsi i ja-
kości życia na wsi, a także podniesienie 
atrakcyjności wypoczynkowej obszarów 
wiejskich, aktywizacja i integracja spo-
łeczności lokalnej.

Konkurs ma promować aktywny udział 
społeczności wiejskich w zrównoważo-
nym rozwoju swojego otoczenia i popra-
wie jego estetyki. Konkurs, zgodnie z za-
łożeniami Planu Działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2015, przy-
czyni się do identyfikacji i analizy moż-
liwych do przeniesienia dobrych praktyk 
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
Oceny mają dokonać komisje:gminne, 
powiatowe i komisja wojewódzka. Komi-
sje gminne zostaną powołane przez wój-
ta, burmistrza gminy, które do 15 czerwca 

Wybiorą „Piękną Wieś Pomorską” 2014 r. zgłaszają do eliminacji powiato-
wych laureatów pierwszych miejsc kon-
kursu w kategoriach Wieś i Zagroda, ko-
misje powiatowe zostaną powołane przez 
starostę powiatu, które do 15 lipca 2014 
r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich 
laureatów pierwszych miejsc konkursu 
w kategoriach Wieś i Zagroda. Komisja 
wojewódzka ma natomiast na podstawie 
przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji do-
konać oceny wsi i zagród w terminie do 
15 września 2014 r.
Podsumowanie etapu wojewódzkiego 
oraz uroczyste wręczenie nagród i wy-
różnień odbędą się nie później niż 31 
października 2014 r.
(GB)



 www.pomorski.info 

Express Rolniczy    3



ZADZWOŃ DO NAS 
tel. 796 944 155

4    Express Rolniczy

W imieniu organizatora Fundacji Zrów-
noważonego Rozwoju Gospodarki Rol-
nej i Ochrony Środowiska oraz part-
nera strategicznego – Fundacji Polski 
Kongres Gospodarczy gości powitała 
b. marszałek Sejmu Ewa Kierzkowska. 
Dziękując gościom za przybycie pod-
kreśliła, że jest to pierwsze ze spotkań 
w ramach Kongresu, który jest przed-
sięwzięciem ogólnopolskim i będzie się 

odbywał w różnych miejscach naszego 
kraju.
- W tym roku mija 10 lat od wstąpie-
nia Polski do Unii Europejskiej. Nale-
ży podkreślić, że dzięki środkom z UE 
sektor rolno-spożywczy stał się bardzo 
konkurencyjny na rynku europejskim 
i światowym, a nasze zakłady przetwór-
cze należą dziś do najnowocześniej-
szych. To dzięki temu jesteśmy dziś 6. 

Na Kongresie o dobrej 
kondycji rolnictwa
10 lat członkostwa 
w Unii Europejskiej to 
dobry okres dla sektora 
rolno-spożywczego. 
Dzięki unijnym środkom 
polskie firmy stały się 
konkurencyjne na rynkach 
międzynarodowych, 
a zakłady przetwórcze 
należą dziś do jednych 
z najnowocześniejszych 
w Europie. Tak w skrócie 
można podsumować 
pierwszy Polski Kongres 
Rolnictwa, który odbył się 
w Gniewinie pod koniec 
kwietnia.

Prezes ARR Radosław Szatkowski 
podkreślił podczs kongresu, 
że nasz kraj, jak również 
województwo pomorskie 
może poszczycić się wieloma 
przykładami wzorowych 
przedsiębiorców produkujących 
żywność najwyższej jakości
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producentem żywności w Europie – 
podkreślał natomiast podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Rolnictwa Tadeusz 
Nalewajk.
Tadeusz Nalewajk zaznaczył, jak ważna 
jest promocja marek polskiej żywno-
ści. Działaniami propagującymi polską 
żywność w kraju i na świecie zajmuje się 
Agencja Rynku Rolnego. Prezes ARR 
Radosław Szatkowski podkreślił, że 
nasz kraj, jak również województwo po-
morskie może poszczycić się wieloma 
przykładami wzorowych przedsiębior-
ców produkujących żywność najwyższej 
jakości. Zastępca prezesa Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Jarosław Wojtowicz scharakteryzował 
natomiast krajowe i unijne systemy ja-
kości żywności. Po debacie otwierającej 
goście udali się do Hotelu Mistral Sport, 
w którym odbyły się panele tematycz-
ne. Pierwsza dyskusja poświęcona była 
promocji żywności na rynku krajowym 
i kształtowaniu zdrowych nawyków 
żywieniowych. Trwający jednocześnie 
panel „Polski rolnik – nowoczesny 
biznesmen i manager” zgromadził zaś 
rolników chcących rozwijać i moder-
nizować swoje gospodarstwa. Dariusz 
Szydełko z Polskiego Instytutu Rolnic-
twa przedstawił nowoczesny system za-
rządzania gospodarstwem – RolnikOn. 
W drugiej serii odbyły się panele tema-
tyczne „Żywność tradycyjna, regional-
na i produkowana w systemach jako-
ści” oraz „Potęga polskiego rolnictwa”.  
Kolejną edycję Kongresu odbyła się 19 
maja w Warszawie. (GB)
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RYBOŁÓWSTWO

Setki inwestycji
Obecnie w rybołówstwie morskim w Polsce zarejestrowa-

nych jest 867 jednostek poławiających, a zatrudnienie w sek-
torze wynosi ok. 2 tys. osób. W przetwórstwie zatrudnionych 
jest ok. 14-16 tys. osób. Cały sektor rybacki (rybołówstwo 
bałtyckie, dalekomorskie, akwakultura i przetwórstwo) za-
trudnia ok. 30 tys. osób. Ok. 7 lat temu statków i łodzi rybac-
kich było o 30 proc. więcej ( ok. 1,2 tys. jednostek).

W ramach Programu Operacyjnego Ryby na lata 2007-
2013 Polska otrzymała ok. 4,09 mld zł, z czego zrealizowano 
płatności w wysokości 3,32 mld zł. W woj. pomorskim zre-
alizowano płatności w wysokości 1,1 mld zł. W Pomorskiem 
najwięcej (ponad 346 mln zł) wydano na pomoc rybakom 
z powodu trwałego lub tymczasowego zaprzestania dzia-
łalności połowowej. Zrealizowanych zostało 113 inwestycji 
w portach rybackich i przystaniach, między innymi w Jastar-
ni, Kuźnicy, Kosakowie. Przeprowadzono modernizację por-
tu rybackiego w Ustce.

Na lata 2014-2020 Polska w ramach 
Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego otrzyma mniej pieniędzy 
niż w latach 2007-2013 - poinformował 
wiceminister Kazimierz Plocke podczas 
konferencji w Pomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim 14 maja 2014.  Negocjacje 
Polski i KE w sprawie wysokości kwoty 
jeszcze trwają, mają się zakończyć 
do 10 czerwca.

Morski i  Rybacki
Skromniejszy Fundusz

O zmianach w ramie Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego mówiono na konferencji w  Pomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim. Od lewej europoseł Jarosław 
Wałęsa, wiceminister Kazimierz Plocke, wojewoda 
Ryszard Stachurski

Komisja Europejska przyjęła zasadę, że państwa wspólnotowe 
otrzymają kwoty w zależności od wielkości i znaczenia tego sek-
tora w gospodarce narodowej. Te kryteria nie są korzystne dla 
Polski, ponieważ będą brane pod uwagę: wielkość floty rybackiej, 
zatrudnienie i produkcja sektora.
Tymczasem Polska, realizując zasady wspólnej polityki rybackiej 
w poprzednim okresie programowania, zezłomowała ponad 30 
proc. swojej floty, co spowodowało mniejsze zatrudnienie i mniej-
szą produkcję.  Jednak mniejsza kwota rozkładać się będzie na 
mniejsza liczbę beneficjentów, czyli  na poszczególnego zatrud-
nionego w sektorze czy jednostkę połowową nie powinny być to 
kwoty niższe niż w poprzedniej perspektywie finansowej. Real-
nych pieniędzy dla rybaków powinno być w zasadzie tyle samo. 
Główna zmiana z punktu widzenia funduszy europejskich pole-
ga na tym, że z dwu funduszy – Zintegrowanej Polityki Morskiej 
(ZPM) i Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) powstaje je-
den  -  Europejski Fundusz Morski i Rybacki. 
W połowie kwietnia Parlament Europejski zatwierdził Europej-
ski Fundusz Morski i Rybacki na lata 2014-2020 w wysokości ok. 
6,5 mld euro. Można będzie z niego uzyskać dofinansowanie na 
modernizacje statków przynoszące zwiększenie ich efektywności 
energetycznej  lub zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczają-
cych środowisko, także na wymianę głównych lub dodatkowych 
silników na statkach. Priorytetem ma być też wsparcie działań 
przynoszących dodatkowe dochody rybakom np. turystykę węd-
karską, działalność gastronomiczną, usługi środowiskowe. Fun-
dusz bierze pod uwagę  pomoc dla rybaków prowadzących dzia-
łalność na małą skalę, młodych rybaków i rodzin rybackich. Na 
realizację przedsięwzięć i inwestycji w zrównoważony rozwój ry-
bołówstwa, akwakultury i obszarów rybackich przeznaczona ma 
być kwota w wys. ok. 4,34 mld euro w całej UE. Pozostałe środki 

finansowe przeznaczone mają być na realizację następu-
jących przedsięwzięć: kontrolę i egzekwowanie unijnych 
ustaleń (580 mln euro), gromadzenie danych (520 mln 
euro), rekompensaty dla regionów najbardziej oddalo-
nych (192 mln euro ), dopłaty do przechowywania ryb 
i wytworzonych z nich produktów (45 mln euro) i Zin-
tegrowaną Politykę Morską (718 mln euro).
W latach 2014-2020 będzie położony większy niż do-
tychczas nacisk na współpracę sektora rybackiego ze 
środowiskiem naukowym. 
Anna Kłos
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XXIII Pomorskie Targi Rolno-
Przemysłowe, Pomorska 
Wojewódzka Wystawa Zwierząt 
Hodowlany Hodowlanych 

7-0 czerwca 2014, 
Lubań koło Kościerzyny

Podczas targów około 200 firm 
zaprezentuje najnowszej generacji 
nawozy, środki ochrony roślin, 
ulepszacze glebowe, pasze oraz 
inne środki żywieniowe dla 
zwierząt, maszyny i urządzenia 
rolnicze. Targom będzie 
towarzyszyć Pomorska Wojewódzka 
Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

XXI Żuławskie Targi Rolne, 
XV Regionalna Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych

14-15 czerwca 2014, 
Stare Pole koło Malborka

Targi gromadzą corocznie około 600 
wystawców, a liczba uczestników 
oceniana jest na 40 tys. osób. 

Na stoisku ARR zaprezentowano 
:Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki 
Bartnik” A i J Kasztelewicz, Melvit 
S.A., Związek Sadowników RP repre-
zentowany przez Grupę Producentów 
Owoców La-Sad Sp. z o.o. Spółdziel-
nię Obrotu Towarowego Przemysłu 

Mleczarskiego, CSI „Słowianka”, Ser-
top Sp. z o.o., ZM Mościbrody Sp. 
z o.o., LOTTE Wedel Sp. z o.o. i spół-
ka Grana.
-Polscy przedsiębiorcy oferują peł-
ną paletę produktów od przetworów 
zbożowych, produktów mlecznych, 

Do 30 maja 2014 r można skła-
dać wnioski o przyznanie pomocy 
w ramach działania „Korzystanie 
z usług doradczych przez rolni-
ków i posiadaczy lasów”. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpi-
sał pod koniec kwietnia rozpo-
rządzenie zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach tego 
działania, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Rozporządzenie 
zostało 2 maja 2014 r. opubliko-
wane w Dzienniku Ustaw 2014, 
poz. 573. Rozporządzenie wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.
-Celem zmian jest umożliwienie 
rozliczenia wydatków działania 
w okresie kwalifikowalności Pro-
gramu, tj. do końca roku 2015. 
Rozporządzenie określa także 
maksymalny termin, do upły-
wu którego możliwe jest złożenie 
wniosku o płatność ostateczną, 
tj. 30 czerwca 2015 r – tłumaczą 
przedstawiciele resortu.
Pozostałe zmiany, dokonane 
w rozporządzeniu, wynikają z do-
stosowania brzmienia przepisów 
w związku ze zmianami wpro-
wadzonymi w innych przepisach 
wspólnotowych i krajowych. (GB)

Pomoc 
na nowych 
zasadach

Zapowiedzi wydarzeń rolniczych

Polskie firmy na  targach w Szanghaju

Konkurs od lat objęty jest Patro-
natem Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Prezesa Agencji 
Nieruchomości Rolnych oraz Rek-
tora Uniwersytetu Technologiczno- 
Przyrodniczego im, J.J. Śniadeckich 
w Bydgoszczy. W organizacj tego 
wydarzenia włączył się również 
PODR w Gdańsku

- Prosimy o zgłaszanie kandydatów 
do tytułu ,,Rolnik-Farmer Roku” 
w oparciu o ankietę, wterminie do 
10 czerwca 2014r. Ankietę należy 
przesłać na adres Stowarzyszenia 
(z wiadomością do a.chojnacka@
podr.pl) – tłumaczą organizatorzy.
Rolników mogą także zgłaszać 
Członkowie Stowarzyszenia. Orga-

Krajowy sektor spożywczy 
zaprezentował się na targach 
branżowych Sial China 2014 
w Szanghaju.

Stoisko przygotowane przez Agencję Rynku 
Rolnego w ramach Branżowego Programu 
Polskich specjalności eksportowych stanowiło 
bramę do dużego wystąpienia (przeszło 40 firm 
i organizacji branżowych) polskiego sektora 
spożywczego w Szanghaju.

przez mięsa i ich przetwory, kończąc 
na czekoladach, słodyczach i alkoho-
lu-podkreślają organizatorzy stoiska.
Obecność polskich przedsiębiorców 
w Szanghaju polegała także na reali-
zacji spotkań B2B oraz uczestnictwie 
w seminariach organizowanych przy 

współpracy z polskimi placówka-
mi dyplomatycznymi działającymi 
w Chinach. Organizatorzy stoiska 
zadbali także o barwną oprawę udzia-
łu w chińskich targach. Uroczystego 
otwarcia dokonał wspólnie Marek 
Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi RP i Stephane Le Foll Minister 
Rolnictwa, Wyżywienia i Leśnictwa 
Republiki Francuskiej a w trakcie tej 
uroczystości grupa najważniejszych 
gości targowych spróbowała przysma-
ków oferowanych przez polskie firmy 
obecne na targach. oprac (GB)
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Ruszyły zgłoszenia do...
 „Rolnika-Farmera Roku”
Do 10 czerwca potrwają zgłoszenia 
do 21 edycji konkursu “Rolnik-Farmer Roku”. 

nizatorzy podpowiadają także,że 
zgodnie z regulaminem Kon-
kursu można zgłaszać ponownie 
rolników, którzy uczestniczyli 
w minionych edycjach, jednakże 
nie uzyskali najwyższego tytu-
łu. W tych przypadkach należy 
szczególne podkreślić dane pro-
mujące osiągnięcia w stosunku do 
poprzedniego zgłoszenia.
Uroczyste rozstrzygnięcie XXI 
edycji Konkursu nastąpi w lutym 
2015 r. (GB)
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Przemysłowe, Pomorska 
Wojewódzka Wystawa Zwierząt 
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wystawców, a liczba uczestników 
oceniana jest na 40 tys. osób. 

Na stoisku ARR zaprezentowano 
:Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki 
Bartnik” A i J Kasztelewicz, Melvit 
S.A., Związek Sadowników RP repre-
zentowany przez Grupę Producentów 
Owoców La-Sad Sp. z o.o. Spółdziel-
nię Obrotu Towarowego Przemysłu 

Mleczarskiego, CSI „Słowianka”, Ser-
top Sp. z o.o., ZM Mościbrody Sp. 
z o.o., LOTTE Wedel Sp. z o.o. i spół-
ka Grana.
-Polscy przedsiębiorcy oferują peł-
ną paletę produktów od przetworów 
zbożowych, produktów mlecznych, 

Do 30 maja 2014 r można skła-
dać wnioski o przyznanie pomocy 
w ramach działania „Korzystanie 
z usług doradczych przez rolni-
ków i posiadaczy lasów”. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpi-
sał pod koniec kwietnia rozpo-
rządzenie zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach tego 
działania, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Rozporządzenie 
zostało 2 maja 2014 r. opubliko-
wane w Dzienniku Ustaw 2014, 
poz. 573. Rozporządzenie wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.
-Celem zmian jest umożliwienie 
rozliczenia wydatków działania 
w okresie kwalifikowalności Pro-
gramu, tj. do końca roku 2015. 
Rozporządzenie określa także 
maksymalny termin, do upły-
wu którego możliwe jest złożenie 
wniosku o płatność ostateczną, 
tj. 30 czerwca 2015 r – tłumaczą 
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Pozostałe zmiany, dokonane 
w rozporządzeniu, wynikają z do-
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wspólnotowych i krajowych. (GB)

Pomoc 
na nowych 
zasadach

Zapowiedzi wydarzeń rolniczych

Polskie firmy na  targach w Szanghaju

Konkurs od lat objęty jest Patro-
natem Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Prezesa Agencji 
Nieruchomości Rolnych oraz Rek-
tora Uniwersytetu Technologiczno- 
Przyrodniczego im, J.J. Śniadeckich 
w Bydgoszczy. W organizacj tego 
wydarzenia włączył się również 
PODR w Gdańsku

- Prosimy o zgłaszanie kandydatów 
do tytułu ,,Rolnik-Farmer Roku” 
w oparciu o ankietę, wterminie do 
10 czerwca 2014r. Ankietę należy 
przesłać na adres Stowarzyszenia 
(z wiadomością do a.chojnacka@
podr.pl) – tłumaczą organizatorzy.
Rolników mogą także zgłaszać 
Członkowie Stowarzyszenia. Orga-

Krajowy sektor spożywczy 
zaprezentował się na targach 
branżowych Sial China 2014 
w Szanghaju.

Stoisko przygotowane przez Agencję Rynku 
Rolnego w ramach Branżowego Programu 
Polskich specjalności eksportowych stanowiło 
bramę do dużego wystąpienia (przeszło 40 firm 
i organizacji branżowych) polskiego sektora 
spożywczego w Szanghaju.

przez mięsa i ich przetwory, kończąc 
na czekoladach, słodyczach i alkoho-
lu-podkreślają organizatorzy stoiska.
Obecność polskich przedsiębiorców 
w Szanghaju polegała także na reali-
zacji spotkań B2B oraz uczestnictwie 
w seminariach organizowanych przy 

współpracy z polskimi placówka-
mi dyplomatycznymi działającymi 
w Chinach. Organizatorzy stoiska 
zadbali także o barwną oprawę udzia-
łu w chińskich targach. Uroczystego 
otwarcia dokonał wspólnie Marek 
Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi RP i Stephane Le Foll Minister 
Rolnictwa, Wyżywienia i Leśnictwa 
Republiki Francuskiej a w trakcie tej 
uroczystości grupa najważniejszych 
gości targowych spróbowała przysma-
ków oferowanych przez polskie firmy 
obecne na targach. oprac (GB)
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Ruszyły zgłoszenia do...
 „Rolnika-Farmera Roku”
Do 10 czerwca potrwają zgłoszenia 
do 21 edycji konkursu “Rolnik-Farmer Roku”. 

nizatorzy podpowiadają także,że 
zgodnie z regulaminem Kon-
kursu można zgłaszać ponownie 
rolników, którzy uczestniczyli 
w minionych edycjach, jednakże 
nie uzyskali najwyższego tytu-
łu. W tych przypadkach należy 
szczególne podkreślić dane pro-
mujące osiągnięcia w stosunku do 
poprzedniego zgłoszenia.
Uroczyste rozstrzygnięcie XXI 
edycji Konkursu nastąpi w lutym 
2015 r. (GB)
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Spółka Navimor International z Sopotu będzie budowała 
i tworzyła Akademię Rybołówstwa i Nauk o Morzu 
w miejscowości Namibe w Angoli.  

Projekt ten jest największym przedsięwzięciem edukacyjnym 
krajów UE w Afryce, a powstająca Akademia będzie największą 
szkołą wyższą o charakterze morskim na tym kontynencie.
Na temat inwestycji rozmawiała w Gdańsku  Victoria de Bartos 
Neto, minister Rybołówstwa Angoli podczas spotkania z prezy-
dentem Gdańska Pawłem Adamowiczem. Delegacji towarzyszył 
Prezes Navimor International Romuald Kinda. 
Budowa akademii realizowana jest na terenie 70 ha, gdzie 
wznoszone są nowoczesne budynki akademickie mieszczące 
laboratoria tematyczne, aule wykładowe, sale lekcyjne i  pra-
cownie symulatorów morskich. Powstaje tam również cen-
trum szkoleniowe w zakresie ratownictwa morskiego oraz 
laboratorium siłowni okrętowej. Tworzona jest także infra-
struktura techniczna i socjalna kampusu, w tym pierwsza 
część akademików i osiedla domów dla kadry. W Polsce roz-
poczęło się już kształcenie 20 przyszłych wykładowców oraz 
przygotowywane jest 28 podręczników w j. portugalskim.  
Docelowo Akademia będzie kształcić 1500 studentów na 
14 specjalnościach, w ramach 3 wydziałów: rybołówstwa, 
przetwórstwa rybnego, eksploatacji zasobów wodnych.  
Ministerstwo Rybołówstwa Angoli oraz Navimor Int. pro-
wadzą aktualnie ustalenia dotyczące kolejnego etapu tej in-
westycji, który ma objąć m.in. budowę centrum przetwór-
stwa rybnego, kliniki medycznej, kompleksu sportowego, 
akademików, dostawę statku szkolno-badawczego, kon-
tynuację szkolenia w Polsce kadry powstającej akademii.  
Częściowe finansowanie projektu zostało przyznane w ramach 
specjalnej linii kredytowej pomiędzy rządami Polski i Angoli.
(GB)

Trójmiejska firma 
buduje Akademię 
Rybołówstwa w Angoli

O rozwoju 
turystyki wiejskiej 
na Pomorzu 
rozmawiano 
w siedzibie PODR 
w Gdańsku. 

Wojewódzką 
konferencję 
poświęconą 
takiej tematyce 
zorganizowano tam 
w poniedziałek
12 maja.
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Organizatorem konferencji był Pomorski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Gdańsku a spotkanie otworzył dyrektor 
PODR Aleksander Mach. Konferencję rozpoczęła prezenta-
cja Barbary Ditrich, głównego specjalisty PODR w Gdańsku 
z Działu Przedsiębiorczości WGDiA, w której przedstawio-
no najważniejsze zrealizowane działania w zakresie agrotu-
rystyki zrealizowane przez doradców tego ośrodka.
Referat pt. „Turystyka wiejska i agroturystyka szansą rozwo-
ju obszarów wiejskich” przedstawiła wiceminister Katarzy-
na Sobierajska. Poruszyła m. in. takie zagadnienia jak: ob-
wiązujące i przyjazne rozwiązania prawne w agroturystyce, 
znaczenie produktów sieciujących na obszarach wiejskich, 
a także współpracę z PFTW”GG” na rzecz rozwoju turystyki 
wiejskiej. 
Efekty współpracy z rolnikami przy pozyskiwaniu środków 
przedakcesyjnych, jak i dostępnych z UE w późniejszym 
okresie finansowania na inwestycje w gospodarstwie rolnym 

przedstawiła Katarzyna Kotewicz, główny specjalista PODR 
w Gdańsku z Działu Ekonomiki. Zaprezentowała metamor-
fozę typowego kaszubskiego gospodarstwa rolnego w funk-
cjonujące przedsiębiorstwo usługowe na przestrzeni 10 lat, 
wskazując tym samym, że wykorzystanie środków należy do 
odważnych i przedsiębiorczych osób.
Jako wnioski z konferencji wskazano: widoczną poprawę 
wizerunku wsi poprzez wykorzystanie środków z Unii Eu-
ropejskiej, powolne przekształcanie funkcji rolniczych go-
spodarstw rolnych na rzecz pozarolniczej działalności go-
spodarczej i rozwój wiejskich przedsiębiorstw turystycznych 
(hoteli, pensjonatów, sal konferencyjnych i weselnych). 
Uczestnicy konferencji postulowali także zmiany związane 
z ewidencją nowych obiektów agroturystycznych. Chodzi 
konkretnie o to, żeby nowe obiekty jeszcze przed wpisem do 
ewidencji w gminie objąć obligatoryjną kontrolą i obowiąz-
kowym szkoleniem agroturystycznym. (GB)

Na zdjęciu organizatorzy i prelegencji konferencji (od lewej): Aleksander Mach, dyrektor PODR 
w Gdańsku,  Stanisława Bujanowicz - zastępca dyrektora ARiMR Pomorskiego Oddziału  Regionalnego, 
Katarzyna Sobierajska - wiceminister Sportu i Turystyk i  Kazimierz Sumisławski - zastępca dyrektor 
Departamentu Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

O agroturystyce 
na konferencji
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Spółka URSUS S.A., Miejskie Przedsię-
biorstwo Komunikacyjne oraz Poli-
technika Lubelska, przy wsparciu Urzę-
du Miasta Lublin, podpisali umowę 
konsorcjalną dotyczącą przygotowa-
nia i wdrożenia do produkcji innowa-
cyjnego autobusu elektrycznego. No-
woczesny pojazd będzie napędzany 
bateriami litowo-jonowymi. Autobus 
zostanie wykonany na potrzeby Mia-
sta Lublin.
Przedmiotem umowy, podpisanej na 
początku maja 2014 r., jest przeprowa-

W resorcie rolnictwa powitała pod-
sekretarz stanu Krystyna Gurbiel. 
Konferencja była okazją do wymiany 
doświadczeń na temat strategii obu 
krajów w zakresie odnawialnych źró-
deł energii na obszarach wiejskich.
Wiceminister Gurbiel zwróciła uwa-
gę, że nowa perspektywa budżetowa, 
to także nowe wyzwania. 
– Coraz trudniejsze staje się zaspo-
kojenie zapotrzebowania obszarów 

wiejskich na energię elektryczną 
pochodzącą ze źródeł konwencjo-
nalnych. W szczególności dotyczy to 
tych obszarów, które są najbardziej 
oddalone od źródeł wytwarzania 
energii. Rosnące koszty pozyskania 
kopalnych nośników energii, coraz 
częstsze przerwy w dostawach ener-
gii oraz występujące straty w przesy-
le energii sprawiają, że odnawialne 
źródła energii stają się jedyną alter-

URSUS stworzy autobus dla Lublina
dzenie prac badawczo rozwojowych 
oraz wyprodukowanie 12-sto metro-
wego niskopodłogowego autobusu 
elektrycznego, który na  naładowanej 
baterii przejedzie minimum 200 kilo-
metrów. Innowacyjnym rozwiązaniem 
zastosowanym w konstrukcji autobusu 
będzie umieszczenie baterii, nie jak to 
jest powszechnie stosowane na dachu 
autobusu, a po bokach pojazdu, na wy-
sokości podłogi. Pozwoli to na szybką 
i bezproblemową wymianę baterii. 
-Zaprojektowanie oraz produkcja au-

tobusów elektrycznych jest kolejnym, 
naturalnym krokiem, który nie bez po-
wodu następuje zaraz po wyproduko-
waniu pierwszej partii trolejbusów dla 
Lublina i znakomicie wpisuje się w stra-
tegię spółki Ursus SA - przekonuje Karol 
Zarajczyk, Prezes URSUS S.A. - O pro-
dukcji autobusu napędzanego jedynie 
bateriami litowo-jonowymi myśleliśmy 
praktycznie od początku naszej przy-
gody z komunikacją miejską - dodaje . 
Silniki napędowe o mocy 150 kW będą 
umieszczone w piastach kół osi tylnych 

i zasilane przez baterie litowo-jonowe 
o pojemności energetycznej min 200 
kWh. Ich trwałość została obliczona na 
minimum 6 lat. Stworzony przez kon-
sorcjum autobus będzie mógł zabrać 
nawet 70 pasażerów, znajdą się w nim 
23 miejsca siedzące. Ponadto autobus 
będzie posiadał klimatyzowaną prze-
strzeń dla pasażerów, jak i dla kierowcy, 
a także możliwość szybkiego - 15 mi-
nutowego ładowania baterii na przy-
stankach krańcowych.
(AS)

Polsko-duńskie 
rozmowy 
o bioenergii

natywą dla obszarów wiejskich na 
poprawę bezpieczeństwa energe-
tycznego, a tym samym dalszy ich 
rozwój – podkreśliła wiceminister 
rolnictwa.
Krystyna Gurbiel poinformowała, że 
promując bioenergię na obszarach 
wiejskich, Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi zawsze uwzględnia pod-
stawowe zadanie rolnictwa, jakim 
jest zabezpieczenie potrzeb żyw-
nościowych. Dlatego na szczególną 
uwagę zasługują te rozwiązania, któ-
re umożliwiają zagospodarowanie 
na cele energetyczne w pierwszej ko-
lejności produktów ubocznych rol-
nictwa oraz pozostałości z produkcji 
żywności. 
O doświadczeniach duńskich mówił 
minister handlu i rozwoju Królestwa 
Danii Mogens Jensen. Podkreślił on 
przede wszystkim konieczność wdra-
żania strategii długoterminowych 
i przypomniał, że decyzje obecnie 
podejmowane mają wpływ na przy-
szłość naszych krajów. Zwrócił uwa-
gę na aktualną sytuację geopolitycz-
ną, która również stanowi kontekst 
do dyskusji nad bezpieczeństwem 
energetycznym. 
Konferencja była platformą dyskusji 
z ekspertami oraz przedsiębiorcami, 
uczestniczyli w niej przedstawicie-
le środowisk naukowych i biznesu 
z Polski i Danii. (GB)

Następca tronu duńskiego książę Fryderyk 
uczestniczył w konferencji „Bioenergia 
na obszarach wiejskich”, zorganizowanej 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Powitanie JKW Księcia Fryderyka 
na dziedzińcu resortu rolnictwa...
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Powitanie JKW Księcia Fryderyka 
na dziedzińcu resortu rolnictwa...
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ŻuRaWina z KaszuB ucieRana na 
suRoWo, paRzyBRoda, pasztet 
z poMuchla, RolMopsy ze śledzia 
BałtycKiego W zaleWie słodKo-
KWaśnej, śledź BałtycKi po RyBacKu, 
zacieRKa z MąteWKi i sMalec z gęsi 
poMoRsKiej to Kolejne poMoRsKie 
specjały KulinaRne Wpisane  na 
pRoWadzoną pRzez MinistRa 
RolnictWa i RozWoju Wsi listę 
pRoduKtóW tRadycyjnych. 

obecnie województwo pomorskie ma 
już 144 produkty tradycyjne, których 
receptury zostały spisane i zgłoszone 
do Ministerstwa Rolnictwa.

Żurawina z Kaszub ucierana na surowo została zgłoszo-
na przez  Halinę Rogińską  z Gospodarstwa Agrotury-
stycznego „Gościna” (Kaliska Kościerskie w gminie Ko-
ścierzyna) a do jej przygotowania 
używa się najwyższej jakości surowca, bez oznak przej-
rzewania, dokładnie umytego ioczyszczonego z części 
niejadalnych. Ten specjał kulinarny ceniony jest nie tylko 
ze względu na walory smakowe, ale również na dużą za-
wartość witaminy C.  Na ministerialną listę trafiły także 
trzy potrawy zgłoszone przez  Teresę Kropidłowską (Łąg 
w gminie Czersk,powiat chojnicki): Parzybroda, czyli 
kapuśniak  ze świeżej kapusty po borowiacku, zacierka 
z mątewki - zacierka z koziełka i rolmopsy ze śledzia bał-
tyckiego w zalewie słodko-kwaśnej. 
Podstawowym składnikiem parzybrody są ziemniaki 
i słodka kapusta. To dość gęsta zupa gotowana z dodat-
kiem boczku, bądź na wywarze mięsnym, czasem skrzęt-
ne gospodynie przeznaczały do niej „stare, solone mięso”. 
Zupę w celu zagęszczenia „podbijano mąką”.
Zacierka z mątewki to natomiast rodzaj prostej, pożyw-
nej zupy, łatwej i szybkiej w przygotowaniu. W tradycji 
ludowej nazywana również zacierką z „koziełka”, bo tak 
określano rodzaj mątewki wykonanej z uciętego wierz-
chołka sosny, za pomocą której roztrzepywano mąkę, 
sypaną na gotującą się wodę lub mleko. W ten sposób 
tworzyły się na powierzchni polewki drobne, w miarę 
regularne kluseczki.  Do stworzenia trzeciej potrawy 
z miejscowości Łąg, czyli rolmopsów ze śledzia bałtyckie-
go w zalewie słodko-kwaśnej używa się śledzi bałtyckich 
odławiane w okresie od listopada do końca kwietnia. Na 
ministerialnej liście znalazł się  także pasztet z pomuchla

Pomorskie produkty 
na liście ministerstwa

-z dorsza (zgłoszony przez Katarzynę Zacharewicz, Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Ola” Słajszewo w ginie Choczewo),
Taki pasztet przygotowuje się wyłącznie ze świeżego dorsza, do-
dając do masy rybnej ugotowane warzywa, które dodają delikat-
ności potrawie oraz odrobinę imbiru, który podkreśla smak. Go-
tową masę rybną wkłada się natomiast bezpośrednio do blaszki 
wysmarowanej masłem i piecze. 
Inna portrawa rybna z Pomorza, która została pomorskim spe-
cjałem to Śledź bałtycki po rybacku (zgłoszony przez Mirosła-
wę Gawryszewską-Górczyńską, Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Gawryś”, Słajszewo w gm. Choczewo, powiat wejherowski). Ten 
produkt nagrodzony został w 2011 r. Perłą – główną nagrodą 
ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki 
Regionów”.
Listę specjałów pomorskich zamyka Smalec z gęsi pomorskiej 
zgłoszony przez Dorotę Łosińską (Górki w gminie Karsin, powiat 
kościerski). (GB)
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do udziału 
W ii poMoRsKiM 
FoRuM dRoBiaRsKiM 
zapRaszaMy hodoWcóW, 
pRoducentóW dRoBiu, 
zapRaszaMy hodoWcóW, 
pRoducentóW dRoBiu, 
zapRaszaMy hodoWcóW, 

FiRMy zWiązane 
z BRanŻą dRoBiaRsKą 
FiRMy zWiązane 
z BRanŻą dRoBiaRsKą 
FiRMy zWiązane 

oRaz WszystKich 
zainteResoWanych 
teMatyKą.

Szczegółowe informacje:
Sekretariat II Pomorskiego 
Forum Drobiarskiego
tel. 58/ 326-39-11, 326-39-06
szkolenia@podr.pl
www.podr.pl

ii poMoRsKie FoRuM 
dRoBiaRsKie

Aleksander Mach, Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
 zaprasza na kolejną edycję Pomorskiego Forum Drobiarskiego, 

które odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2014 r. w Łapinie, Hotel Wenus.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Mieczysław Struk 
- Marszałek Województwa Pomorskiego.

Express Rolniczy objął patronat 
nad II Forum Drobiarskim
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Reakcja Rzecznika to efekt otrzymy-
waych skarg, problem środków praw-
nych służących przedsiębiorcom dla 
pozyskiwania kopalin został ponownie 
przekazany ministrowi środowiska.
Sprawa łączy  się bezpośrednio z kwe-
stią ochrony praw majątkowych pod-
miotów będących właścicielami nie-
ruchomości wykorzystywanych na 
cele przewidziane przez ustawę – Pra-
wo geologiczne i górnicze. W opinii 
Ministerstwa Środowiska, możliwość 
zajęcia nieruchomości na cele górni-

Rzecznik broni 
praw rolników
Rzecznik Praw Obywatelskich zaalarmował, że rolnicy 
stoją na przegranej pozycji w stosunku do przedsiębiorców 
poszukujących kopalin. Istnieje także obawa, że 
ich nieruchomości mogą zostać zajęte przez takich 
przedsiębiorców bez zapewnienia stosownej rekompensaty.

gla kamiennego, może żądać wykupu 
nieruchomości lub jej części położo-
nej w obszarze górniczym, w zakresie 
niezbędnym do wykonywania zamie-
rzonej działalności. Natomiast zgod-
nie z art. 18 tej ustawy przedsiębiorca 
może żądać umożliwienia korzystania 
z cudzej nieruchomości, za wynagro-

dzeniem. Realizacja roszczeń przed-
siębiorców wobec właściciela gruntu 
następuje na drodze procesu cywilne-
go.
-Taki stan powoduje wiele konfl iktów. 
Do Rzecznika Praw Obywatelskich 
zgłaszają się właściciele nieruchomo-
ści, którzy czują się pokrzywdzeni 
przebiegiem procesu cywilnego doty-
czącego zajęcia lub wykupu nierucho-
mości. Przedsiębiorcy uzyskują możli-
wość zajęcia nieruchomości w trakcie 
postępowania, często na jego początku, 
a właściciel otrzymuje wynagrodzenie 
za korzystanie z nieruchomości do-
piero po prawomocnym zakończeniu 
sprawy – sygnalizuje RPO i stwierdza, 
że pozbawienie właściciela możliwo-
ści korzystania z nieruchomości, na 
której zamieszkuje wraz z rodziną, bez 
zapewnienia stosownej rekompensaty, 
narusza istotę prawa własności - poin-
formowało biuro Rzecznik Praw Oby-
watelskich.
Zdaniem Rzecznika konieczna jest 
zmiana przepisów, która zapewni za-
bezpieczenie roszczeń przedsiębiorcy 
górniczego, a także pozwoli właści-
cielowi gruntu, już na etapie procesu, 
na chociaż częściową rekompensatę 
szkody, jaką poniósł wskutek wykona-
nia zabezpieczenia.
W liście skierowanym do resortu 
środowiska RPO sugeruje wyważe-
nie interesów obu zainteresowanych 
stron i podkreśla, że realizacja potrzeb 
przedsiębiorcy nie może doprowadzić 
do naruszenia istoty prawa własności 
innego podmiotu (a aktualna sytuacja 
prawna powoduje, że interes  przed-
siębiorcy  jest w istocie ważniejszy od 
interesu innego prywatnego podmio-
tu). (BG)

Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatel-
skich zareagowała w sprawie niewłaści-
wych środków prawnych służących przed-
siębiorcom dla pozyskiwania kopalin
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W liście skierowanym 
do resortu środowiska 

RPO sugeruje wyważenie 
interesów obu 

zainteresowanych stron. 

cze, przewidzianą w ustawie, należy 
rozpatrywać jako ograniczenie pra-
wa własności, dopuszczalne na mocy 
przepisów Konstytucji RP – stwierdza 
RPO. Nowa ustawa z dnia 9 czerwca 
2011 r. – Prawo geologiczne i górni-
cze nie wyeliminowała możliwości 
zajęcia nieruchomości osoby trzeciej 
w trybie cywilnoprawnym, co więcej 
rozszerzyła uprawnienia użytkownika 
górniczego. Zgodnie z przepisem art. 
19 ustawy - Prawo geologiczne i gór-
nicze, przedsiębiorca który uzyskał 
koncesję na m.in. wydobywanie wę-
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Rynek Cydru na świecie
Największym rynkiem cydru na świecie jest Wielka Brytania, która 
odpowiada za ok. 50 proc. światowej konsumpcji cydru. W Wielkiej 
Brytanii ok. 47 proc. osób pije cydr, a ok. 46 proc. osób pije piwo. 
W 2012 roku w Wlk. Brytanii konsumpcja wyniosła ponad 15 litrów 
na głowę, podczas gdy w Polsce było to 0,03 litra. W Finlandii sprze-
daż cydru wynosi 203,5 miliona euro, we Francji 146,8 miliona euro, 
zaś w Irlandii prawie 107 milionów euro. Na Litwie i w Hiszpanii 
oscyluje wokół 22 milionów euro. Według szacunków Ministerstwo 
Rolnictwa w Polsce w okresie trzech najbliższych lat sprzedaż cydru 
sięgnie 10-80 milionów litrów. Moda na cydr to w Polsce nowy trend 
konsumencki. Badania przeprowadzone na potrzeby Ambry poka-
zują, że piją go zarówno miłośnicy wina, jak i piwa. Co ciekawe cydr 
ma najwyższy poziom akceptacji nawet wśród osób niepijących, 
dlatego skutecznie rozszerza potencjał sprzedaży każdego sklepu 
i w dynamiczny sposób rekrutuje zupełnie nowych konsumentów. 

Ekonomiczny powód dosyć nagłe-
go wysypu  nowych marek alkoho-
lu z jabłek to obniżenie akcyzy na 
cydr. Na początku ubiegłego roku 
opłata spadła bowiem z 158 zł 
(tyle co na wino) do 97 zł za hek-
tolitr i dotyczyła produktów o za-
wartości alkoholu do 5 proc. 
Przekłada się to na cenę niższą 
o 60 gr za litr, czyli 30 gr na 
typowej butelce cydru 0,5L. 
Na korzystną zmianę zare-
agowali szybko producen-
ci alkoholu. Firma Ambra 
wprowadziła na rynek Cydr 
Lubelski, Warwin zaprezen-
tował konsumentom Warkę 
Cider a fi rma Jantoń stworzy-
ła swój fl agowy produkt, czyli 
Cydr Dobroński a potem za-
proponowała konsumentom 
Cydr Dobroński Zimowy 
z Cynamonem. Rynkiem za-
interesowali się także producenci piwa 
- Kompania Piwowarska, która jest lide-
rem polskiego rynku piwa wprowadziła 
na rynek Green Mill Cider a browar Mi-
łosław stworzył Cydr Miłosławski Jabł-
kowy. Jeszcze inne przykłady nowych 
produktów z tego segmentu to wprowa-
dzony w marcu 2014 roku przez spółkę 
TiM Cydr Polski Klasyczny.
Nowe produkty idealnie wstrzeliły się 
w oczekiwania Polaków. Bo według eks-
pertów branżowych nowy trend polega 
na eksperymentowaniu i szukaniu lżej-
szych smaków.
- Zamiast procentów Polacy szukają sma-
ku i orzeźwienia – podkreślają analitycy.
Jak podkreślają producenci powszechna 
akceptacja  cydru nie powinna dziwić 
także z powodu zamiłowania do słodko-
kwaśnego smaku polskich jabłek (a staty-
styczny Polak zjada rocznie  13 kg jabłek). 
W takim ujęciu zamiłowanie do jabłek 
ma się więc przenosić na zamiłowanie do 
trunku z nich produkowanego. Rośnie 
także znajomość tego trunku. Bo jeszcze 
jeszcze w 2012 roku mało kto wiedział, co 
oznacza słowo cydr, a już w grudniu 2013 
nową kategorię  znało 37% konsumentów 
alkoholi w wieku 18- 60 lat. Co ważne -  

30% konsumentów zadeklarowało 
że sięga po cydr średnio raz w mie-
siącu ( Źródło: Tracking rynku win 
spokojnych, musujących, cydrów 
i wermutów grudzień 2013, Mill-
ward Brown).
O tym, że stawianie na cydr jest 

opłacalne przekonała się już fi r-
ma Ambra, producent Cydru 
Lubelskiego – marki,  która 
w niespełna rok od wprowa-
dzenia do sprzedaży osiągnęła 
50 procentowy udział w ryn-
ku. Producent idzie jednak za 
ciosem i chwali się ambitnymi 
planami
- W tym roku naszym głów-
nym celem jest zapewnienie 
powszechnej dostępności cy-
dru zarówno  w sklepach, jak 
i  na rynku HoReCa. Spółka 
zdecydowała się też na reali-

zację strategii marketingowej 
uwzględniającej m.in. trzymiesięczną 
kampanię sponsoringową w telewizji – 
informują przedstawiciele spółki w ko-
munikacie prasowym. 
Czy uda się zwiększyć sprzedaż? Spółka 
odpowiada z dużą dozą optymizmu. 
- Choć trudne jest  prognozowanie skali 

Cydr (inaczej jabłecznik, ang 
cider) – to napój alkoholowy, 
przefermentowany sok z doj-
rzałych jabłek (niedoprawia-
ny cukrem) o wyglądzie od 
mętnego po klarowny, o za-
wartości alkoholu 2-7%. Cydr 
odznacza się świeżym aro-
matem i lekko słodkawym, 
kwaskowo-orzeźwiającym 
smakiem jabłek, dobrze gasi 
pragnienie.  Cydr wytwarzany 
przez fermentację moszczu 
jabłecznego w sposób zbliżo-
ny do produkcji piwa techniką 
górnej fermentacji. 

nowej kategorii, zwłaszcza w obliczu roz-
poczynającego się pierwszego pełnego 
sezonu cydru, Ambra spodziewa się co 
najmniej podwojenia swojej sprzedaży 
i całego  rynku. Dzięki inwestycjom w za-
kład produkcyjny jest też przygotowana 
na znacznie większe zainteresowanie cy-
drem – czytamy w komunikacie skiero-
wanym do inwestorów. (GB)
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PRODUCENCI 
I SADOWNICY ZACIERAJĄ 
RĘCE. BO WSZYSTKO 
WSKAZUJE NA TO, ŻE 
LATEM SPRZEDAŻ CYDRU, 
CZYLI LEKKIEGO TRUNKU 
PRODUKOWANEGO 
Z JABŁEK POBIJE 
KRAJOWE REKORDY. 
POLACY PIJĄ CORAZ 
WIĘCEJ TEGO TRUNKU, 
HANDLOWCY 
TWORZĄ SPECJALNE 
MIEJSCA DO JEGO 
EKSPOZYCJI I CORAZ 
WIĘCEJ FIRM JEST 
ZAINTERESOWANYCH 
JEGO PRODUKCJĄ.

     

Cydr 
zwolenników
zdobywa 

więcej
coraz
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Temat subwencji środowiskowej 
poruszono podczas Zgromadzenia 
Ogólnego Związku Gmin Wiejskich 
RP, w którym uczestniczyło prawie 
270 samorządowców i gości. Związek 
chce zabiegać o wprowadzenie sub-
wencji środowiskowej. Miałaby ona 
zrekompensować gminom ogranicze-

Trzeba wprowadzić 
subwencję środowiskową

Przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich zaapelowali 
o wprowadzi subwencji środowiskowej. Miałaby ona 

zrekompensować gminom ograniczenia związane 
z terenami chronionymi.

nia związane z terenami 
chronionymi.

- W Sejmie od września 2012 
roku zamrożony jest obywatelski 

projekt ustawy w sprawie subwencji 
dla gmin, które mają na swoim 
terenie obszary chronione, takie 
jak: parki krajobrazowe, pusz-
cze, etc. - wymieniał przewod-
niczący Związku Gmin Wiej-

skich RP.
Gminy miałyby otrzymywać re-

kompensatę na wzór stref ekono-
micznych. Jej wysokość wynosiłaby 
ok. 200 zł za hektar i była zależna od 
stopnia ochrony danego terenu. Zwią-
zek zwraca uwagę, że obciążenie bu-
dżetu państwa z tego tytułu wynosiło-
by ok. 600 mln zł w skali kraju.
W kwietniu 2013 roku do Sejmu wpły-
nął projekt ustawy dotyczącej sub-
wencji autorstwa PSL. Według przed-
stawicieli ZGW projekt PSL dotyczył 
jednak tylko gmin, w ktorych ponad 

50 proc. stanowią obszary chronione 
a propozycja związku jest zdecydowa-
nie lepsza.
Ponadto, zdaniem samorządowców, 
rozwiązania proponowane w związku 
z nowym wieloletnim budżetem UE, 
nie pozwolą na podniesienie poziomu 
rozwoju obszarów wiejskich i spowo-
dują powiększenie się dysproporcji 
między wsią a miastem.
- 40 proc. populacji Rzeczpospolitej 
Polskiej, czyli ok. 15,3 mln osób za-
mieszkuje aktualnie obszary wiejskie 
i zapewnienie tym obywatelom jako-
ści życia adekwatnej do występującej 
w miastach jest obowiązkiem zarów-
no samorządów terytorialnych, jak 
i rządu oraz parlamentu RP - czytamy 
w stanowisku Związku.
Związek Gmin Wiejskich RP liczy 
542 gminy, to największa organizacja 
samorządu terytorialnego w Polsce. 
Funkcjonuje od 19 lat.
(HB)
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Średnią cenę sprzedaży 1 hektara gruntów rolnych w I kw. 
2014 r. określono na podstawie zawartych w tym czasie po-
nad 3 tys. umów i sprzedanych prawie 26,4 tys. ha grun-
tów. W 7 województwach cena 1 ha przekroczyła poziom 
30 tys. zł. Województwa te to: wielkopolskie – 30 157 zł, 
kujawsko-pomorskie – 30 229 zł, opolskie – 30 726 zł, dol-
nośląskie – 31 648 zł, śląskie – 32 533 zł, łódzkie – 32 998 
zł, i mazowieckie – 36 288 zł.
- Natomiast w porównaniu do IV kw. ub. 
r. ceny wzrosły najbardziej w wojewódz-
twach lubelskim i małopolskim -podkre-
ślają przedstawiciele ANR.
Najwyższe średnie ceny gruntów rolnych 
w I kw. br. uzyskano w grupie obszaro-
wej 300 ha i więcej – 26,4 tys. zł za 1 ha, 

najniższe zaś w grupie od 1-10 ha – 20 tys. zł. Najwięcej 
gruntów Agencja sprzedała w grupie obszarowej 10-100 
ha – 12,2 tys. ha, czyli ponad 46% wszystkich sprzedanych 
gruntów, najmniej natomiast w grupie do 1 ha – 601 ha. 
Najwięcej umów sprzedaży dotyczyło nieruchomości do 1 
ha – prawie 1500, i w przedziale 1-10 ha – ponad 1000, 
a najmniej umów zawarto na powierzchnie powyżej 300 ha 

– tylko 9. W 5 województwach: lubelskim, 
małopolskim, podkarpackim, podlaskim 
i świętokrzyskim, nie zawarto ani jednej 
transakcji na powierzchnię powyżej 100 
ha. Średnia powierzchnia przypadająca 
na umowę kupna-sprzedaży ziemi rolnej 
w I kw. br. w skali kraju wyniosła 8,7 ha na 
umowę, ale dla 6 województw: dolnoślą-

Rosną ceny ziemi 
- informuje ANR
Średnia cena gruntów rolnych sprzedanych przez ANR w I kwartale 2014 r. 
wyniosła 24 166 zł za 1 ha i była wyższa o 5331 zł, tj. o 28,3%, od średniej uzyskanej 
w I kwartale ub. r., a także o 931 zł, czyli o 4%, od odnotowanej w IV kwartale 2013 r 
- poinformowała Agencja Nieruchomości Rolnych.

W I kw. 2014 r.  
Agencja 

Nieruchomości 
Rolnych sprzedała 
łącznie 26,6 tys. ha 

gruntów.
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Rosną ceny ziemi 
skiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopol-
skiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego, 
ukształtowała się ona powyżej 13 ha na umowę.
Polska ziemia rolna drożeje od początku przemian ustro-
jowych. W latach 90. na skutek złej ko-
niunktury w rolnictwie nie było chęt-
nych do zakupu ziemi. Agencja, aby 
zagospodarować Zasób, zmuszona była 
w ciągu 3 lat (lata 1993-95) wydzierża-
wić ponad 3 mln ha. Jeszcze w 1992 r. 
za 1 ha państwowych gruntów płacono 
średnio tylko 500 zł. Za to 10 lat później 
za 1 ha tych gruntów trzeba było zapłacić 
już 3,4 tys. zł. Ceny ziemi spadały jesz-
cze na przełomie wieków w latach 1999-
2002. Od tego czasu mamy do czynienia 
tylko ze wzrostem cen gruntów rolnych. W 2003 r. ziemia 
kosztowała średnio 3,7 tys. zł/ha, a w 2013 r. już ok. 22 tys. 
zł za hektar.Ceny nieruchomości rolnych szczególnie gwał-
townie wzrosły po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 
kiedy wszyscy jej użytkownicy zaczęli otrzymywać dopłaty 
bezpośrednie.
Jako główne czynniki wzrostu cen ziemi rolnej ANR wy-

mienia: wyczerpujące się zasoby państwowych gruntów 
i ograniczoną podaż gruntów na rynku prywatnym;sprze-
daż gruntów rolnych przez Agencję praktycznie tylko w ra-
mach pierwszeństwa w nabyciu (głównie dotychczasowym 

dzierżawcom) i rolnikom indywidualnym 
na powiększanie gospodarstw rodzinnych 
wyłącznie na przetargach ograniczony-
ch;utrzymujące się korzystne dla polskie-
go rolnika różnice cenowe pomiędzy Pol-
ską a krajami „starej piętnastki”;
perspektywę uwolnienia rynku ziemi 
rolnej z dniem 1 maja 2016 r.;wzrost cen 
gruntów rolnych w Europie i na świecie.
W I kw. 2014 r. Agencja Nieruchomości 
Rolnych sprzedała łącznie 26,6 tys. ha 
gruntów. Do końca kwietnia br. sprzeda-

ła już 34,7 tys. ha, wykonując prawie 30% założonego pla-
nu rocznego. Na dzień 31 marca br. w Zasobie Własności 
Rolnej Skarbu Państwa pozostawało 1,6 mln ha gruntów, 
z czego 1,16 mln ha (72,5%) znajdowało się w dzierżawie, 
a 87 tys. ha w innych nietrwałych formach zagospodarowa-
nia. Do rozdysponowania pozostaje ok. 300 tys. ha.
(AS)

Najwyższe średnie 
ceny gruntów rolnych 

w I kw. br. uzyskano 
w grupie obszarowej 
300 ha i więcej – 26,4 

tys. zł za 1 ha, najniższe 
zaś w grupie od 1-10 

ha – 20 tys. zł.
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Firma Nickerson-
Zwaan stworzyła 
polską wersję aplika-
cji na telefony typu 
smartphone. o cho-
robach i szkodnikach 
w uprawie cebuli.

Aplikacja skierowana jest 
do producentów rolnych,  
dotyczy cebuli i zawiera 
szeroką wiedzę na temat 
chorób i szkodników, któ-
re występują w uprawie 
tego gatunku.
-Nickerson-Zwaan, firma 
zorientowana na hodowlę 
cebuli, wprowadza aplika-
cję w języku polskim, by 
pomóc swoim klientom 
w osiągnięciu sukcesów 
w uprawie tego gatunku. 
Aplikację w łatwy sposób można zainstalować na swoim tele-
fonie, a korzystanie z niej jest proste i przyjazne dla użytkowni-
ka. Informacje, zdjęcia, jak również opisy chorób grzybowych, 
bakteryjnych, wirusowych, przechowalniczych, a także nicieni, 
owadów i zaburzeń fizjologicznych są uzupełnione o praktycz-
ne zalecenia. Dzięki wysokiej jakości zdjęciom, producent może 
porównać objawy na własnym polu ze zdjęciami, co pozwala 
na szybkie zdiagnozowanie problemu i podjęcie odpowiednich 
działań – podkreślają przedstawiciele firmy.
Aplikacja umożliwa także bezpośredni kontakt z  z regionalnym 
doradcą agrotechnicznym.
– Pomimo bardzo dobrych odmian i wysokiej jakości nasion, 
choroby i szkodniki wciąż są zagrożeniem w uprawie cebuli – 
twierdzi Ben de Nijs, Specjalista ds. cebuli w firmie Nickerson-
Zwaan. – Oferując producentowi takie narzędzie, pomagamy 
zachować czujność, rozpoznać nieprawidłowości i wcześniej 
podjąć odpowiednie działania. Aplikacja jest stale aktualizowa-
na, o czym użytkownik jest powiadamiany poprzez automatycz-
nie wygenerowaną wiadomość. Działa również bez dostępu do 
internetu, w miejscach odległych, gdzie nie ma zasięgu sieci. Tak 
więc, jest zawsze gotowa do użycia, na każdym polu.
Aplikacja jest całkowicie bezpłatna, dedykowana producen-
tom cebuli i wszystkim zainteresowanym uprawą tego gatunku. 
Obecnie dostępna w języku holenderskim, niemieckim, angiel-
skim, rosyjskim i polskim nadaje się zarówno na telefony typu 
iPhone (instalacja bezpośrednio przez sklep z aplikacjami), jak 
i na telefony z systemem Android (instalacja poprzez Google 
Play Sklep). (AS)

O chorobach cebuli 
na smarthponie
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Projekt zmian w ustawie o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych 
i w ustawie o swobodzie działalności 
gospodarczej został przygotowany 
przez senatorów jeszcze w ubiegłym 
roku. A efektem zwolnienia przycho-
dów z tej działalności – w intencji 
autorów projektów- ma inspirować 
gospodynie domowe do podejmowa-
nia dodatkowych zajęć i w ten sposób 
zwiększać dochody rodziny wiejskiej. 
Zwolnienie ma  dotyczyć takich pro-

duktów jak np. dżemy, chleby, wędli-
ny, produkty mleczarskie, wytwarzane 
w gospodarstwach rolniczych. Celem 
projektu ma być także likwidacja sza-
rej strefy.
-Rolnicy mogą wytwarzać, a następ-
nie sprzedawać, bez konieczności re-
jestrowania działalności gospodarczej 
i płacenia podatku dochodowego od 
osób fizycznych, jedynie nieprzetwo-
rzone produkty roślinne i zwierzęce. 
Sprzedaż przetworzonej żywności od-

bywa się obecnie poza legalnym obro-
tem, w tzw. szarej strefie- podkreślają 
pomysłodawcy senackiego projektu 
w jego uzasadnieniu.
Przepis, iż przychód ze sprzedaży bez-
pośredniej bez podatku może wynieść 
maksymalnie 7 tys. rocznie pojawił się 
w projekcie, gdy po przekazaniu do-
kumentów do Sejmuj zajęły się nimi 
komisje rolnictwa i komisji finansów.
Poseł Krzysztof Popiołek (PiS) zapro-
ponował natomiast podniesienie limi-

produkty bez podatku?
Rolnicy sprzedadzą swoje

Pojawiła się szansa na  uregulowanie kwestii sprzedawanych przez rolnika 
produktów, wyprodukowanych we własnym gospodarstwie. Fiskus i część posłów 
chce, aby nie były one obciążone podatkiem, o ile ich wartość nie przekroczy 7 tys. 
zł rocznie. Inni posłowie chcą limitu w wysokości 31 tys. zł.

tu nieopodatkowanego przychodu z 7 
tys. do ok. 31 tys. zł rocznie. Wyliczył, 
że limit przychodu w wysokości 7 tys. 
zł daje miesięcznie kwotę 583 zł. Jeśli 
założy się, że zyskowność takiej sprze-
daży jest na poziomie 10-procent, to 
do budżetu rodziny rolnika wpłynie 
58 zł - argumentował poseł.
Inna z poprawek opozycji  rozszerzała 
możliwość sprzedaży tak, aby mogła 
być ona prowadzona w budynkach 
oraz na rzecz np. sklepów czy restau-
racji. Takie propozycje ostatecznie nie 
zostały jednak poparte przez więk-
szość w komisji. 
Resort finansów broni natomiast limi-
tu w wysokości 7 tys. złotych. 
 (GB)

jedynie nieprzetworzone 
produkty roślinne 
i zwierzęce

- Rolnicy mogą wytwarzać, a następnie 
sprzedawać, bez konieczności rejestrowania 
działalności gospodarczej i płacenia podatku 
dochodowego od osób fizycznych, 
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