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Bezpłatny dodatek  
do „Głosu Dziennika Pomorza”                                  

strefaagro.gp24.pl

JEDEN 
CZŁOWIEK, 
JEDNO DRZEWO 
Akcja sadzenia lasów, która ma 
objąć całą Polskę, zaczęła się 
w zachodniopomorskim

Te kołobrzeskie 
ogórki podbijają 
daleki świat. S. 8

Są pieniądze 
na tworzenie grup 
producentów. S. 10
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CZAS NA UPRAWY I NOWY CIĄGNIK!
Rozpocznij uprawy z nowym ciągnikiem! Wybierz jeden z modeli DEUTZ-FAHR z Serii 4, 5, 6, 7
lub 9, w zakresie mocy od 60 KM do 336 KM. Teraz możesz rozpocząć uprawy z nowym ciągnikiem,
korzystająć z niezwykłej oferty wraz z pakietem fi nansowania do 5 lat 0%.

PARTNERZY HANDLOWI:

ul. Wojska Polskiego 50, 78-460 Barwice, tel. 94 373 62 63, www.jarol.pl

ATRAKCYJNE 
FINANSOWANIE



REKLAMA 009004258

Produkujemy wysokiej jakości 
bezantybiotykowe pasze i koncentraty paszowe, 

zapewniające zdrowie zwierząt i dobre wyniki produkcyjne. 
Kompleksowo zaopatrujemy 

duże fermy i przydomowe hodowle, 
oferując witaminy, lizawki, dodatki do paszy i wody 

oraz inne grupy produktów.
W fi rmie All-Pol 

satysfakcja klienta jest zawsze na pierwszym miejscu!

ALL-POL s.j. Piotr Bogdaniec i Paweł Serafi n 
ul. Nadtorowa 14 B, 72-200 Nowogard,
tel 91/ 39 26 971, fax 91/ 57 77 439
allpol@allpol.com.pl 
www.allpol.com.pl

REKLAMA 009004658

Agro-Cargo S.J. Szczecin
W. Budzyń, K. Dziewit

Jesteśmy z Wami już 28 lat!

tel.: 91 46 23 945, 
601 717 833,  
605 572 017

e-mail: argo-cargo@wp.pl
adres: Basenowa 10, 

70-666 Szczecin

Skup żywca wołowego.
Dobre ceny!
Szybka płatność!

REKLAMA 009004238

REKLAMA 009064495

M Panele fotowoltaiczne z dotacją
M Pompy ciepła, z do� nansowaniem

M Przydomowe oczyszczalnie ścieków i szamba
M Instalacje centralnego ogrzewania

Od projektu... 
        ...do realizacji

Stargard, ul. Pierwszej Brygady 35 (były biurowiec ZNTK pok. 305, III p.) 
tel. 603 594 359, e-mail: info@ekosystempolska.pl, www.ekosystempolska.pl

REKLAMA 009004000

Gospodarstwo Rolne DOMINANT  
ul. Polna 31/4, 72-130 Maszewo tel. 91 418 74 80

SPRZEDAŻ/SKUP 
JAJ SPOŻYWCZYCH 

HURT-DETAL
 512 371 373 

1 dominant@op.pl
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AMERYKANIE postawili Polsce ultimatum doty-
czące mięsa wieprzowego, które do nich tra-
fia. Szczegóły na strefaagro.gp24.pl

Ma być 100 zł 
i 500 zł, 
do świń i krów

TEKST ZBIGNIEW MARECKI

O dopłatach do hodowli bydła oraz trzody chlewnej powiedział 
Jarosław Kaczyński. Wywołał tym falę komentarzy. Piszemy, 
kiedy gospodarze mogą liczyć na te pieniądze.

Szef Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział 
w trakcie swojego wystąpienia podczas kon-
wencji w Kadzidle  wsparcie gospodarstw rol-
nych, które będą hodowały zwierzęta „z włas-
nego chowu”, w oparciu o własną paszę. Do-
płaty mają wynieść najmniej 100 złotych 
od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy. 
Ale, jak zapowiedział wysokości stawek mo-
gą być nawet większe. 

Pieniądze te nie mają jednak pochodzić 
z budżetu państwa, ale z kasy  Unii Europej-
skiej i dotyczą Wspólnej Polityki Rolnej w la-
tach 2021-2027. Jak więc widać, są to obietni-
ce, które nie zostaną zrealizowane  jeszcze 
przed tegorocznymi wyborami europejskimi 
i krajowymi. Przypomnijmy, pierwsze z nich 
mają się odbyć pod koniec maja, a drugie je-
sienią.  

Tymczasem Kaczyński podkreślał w trak-
cie wystąpienia, że „polskie rolnictwo to 
ogromny potencjał; ważne jest to, aby go wy-
korzystać”.  

Z kolei premier Mateusz Morawiecki, któ-
ry także wziął udział w konwencji,  podkre-
ślił, że zmiana, której rząd Prawa i Sprawied-
liwości dokonał w polityce spowodowała, że 
dzisiaj Polska jest wśród krajów, które mają 
najwyższe transfery na wieś. Według niego 
ten trend trzeba nie tylko utrzymać, ale i roz-
wijać. 

- Chcemy zapobiegać niesprawiedliwemu 
podziałowi pomiędzy krajami członkowskimi 
UE. Chcemy, aby polska wieś odnosiła sukce-
sy na rynku europejskim - podkreślał 

Morawiecki. I przekonywał, że będzie zabie-
gał o wyższe środki unijne na ten sektor go-
spodarki. 

KONKRET CZY GRUSZKI  
NA WIERZBIE 
Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany PiS, 
a niegdyś związany z PSL, dość szybko po wy-
stąpieniu prezesa wyjaśnił, że pieniądze 
na spełnienie jego obietnic mają pochodzić 
z drugiego filaru Wspólnej Polityki Rolnej 
(WPR) w nowej perspektywie. Oznacza to, że 
takie pieniądze rolnicy najwcześniej otrzyma-
liby w 2021 roku. 

- Nie wierzymy w takie puste hasła i fraze-
sy. To obiecywanie gruszek na wierzbie - tak 
nowe obietnice Kaczyńskiego skomentował 
w rozmowie z dziennikarzami  Michał 
Kołodziejczak, szef AgroUnii.  

Nowe obietnice dla wsi
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruki  
i wykorzystywanie w jakiejkolwiek innej formie  

bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.

W praktyce speł-
nienie obietnic 
z „nowej piątki 
Kaczyńskiego” 
będzie wiązało się 
z realizacją Wspól-
nej Polityki Rolnej 
całej UE po 2020 r. 



Według niego rolnikom nie są potrzebne 
hasłowe „obiecanki”, a natychmiastowe zmia-
ny i  interwencje w rolnictwie. 

- Obietnice Kaczyńskiego to  pieśń przysz-
łości. Po pierwsze do tego czasu PiS może stra-
cić władzę. Po drugie rząd zawsze może się wy-
cofać i stwierdzić, że zła Unia nie dała. A prze-
cież przyszła perspektywa dopiero będzie two-
rzona. Nie wiadomo, ile pieniędzy trafi do Pol-
ski. Można się spodziewać, że mniej niż do tej 
pory - argumentuje Kołodziejczak. 

Szybko w mediach społecznościowych 
propozycje prezesa PiS, które w mediach rzą-
dowych są nazywane „nową piątką Kaczyń-
skiego”,  zyskały nieco szydercze  miano „kro-
wa plus” oraz „świnia plus”. 

-  Obietnice te padły, gdy już wszyscy wie-

dzieli, że 8 kwietnia wybuchnie strajk oświa-
towy. Z tego powodu odebraliśmy je jako pró-
bę zdyskredytowania oczekiwań nauczyciel-
skich - komentowali z kolei nauczyciele.  

SĄ DOPŁATY DO KRÓW,  
SĄ TEŻ LIMITY 
Obecnie gospodarstwo w ramach dopłat bez-
pośrednich za 2018 rok otrzyma 373,70 złote-
go do każdej sztuki krowy. Jednak dopłata ta 
jest jedynie do 20 krów. Jeśli rolnik ma więk-
sze stado, to za kolejne krowy już nie otrzyma 
dopłat bezpośrednich. Z kolei do świń obec-
nie nie ma żadnych dotacji.   

Większość obietnic z „nowej piątki Kaczyń-
skiego”  jest zbieżna z propozycjami Komisji Eu-
ropejskiej dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej 

po 2020 roku. Komisja Europejska chce, aby 
w przyszłej WPR w jak najmniejszym stopniu cię-
cia budżetowe dotknęły dopłaty bezpośrednie.  

Jednym z najważniejszych elementów 
przyszłej WPR ma być m.in. capping, czyli ogra-
niczenie kwoty dopłat na gospodarstwo, moż-
liwość ograniczenia wsparcia dla największych 
gospodarstw przy zwiększeniu roli płatności 
redystrybucyjnej dla małych i średnich gospo-
darstw.  Z planów Komisji Europejskiej wynika, 
że Polska powinna być największym beneficjan-
tem płatności na rozwój obszarów wiejskich, 
czyli z drugiego filaru WPR.  Obietnica 500 zł 
na każdą krowę czy 100 złotych do tucznika bę-
dzie możliwa do realizacji, bo KE  zapowiedzia-
ła, że da państwom  większą autonomię 
w ustalaniu dotacji dla gospodarstw. a 

Nowe obietnice dla wsi

OD STYCZNIA do września 2018 r. spożycie dro-
biu zmniejszyło się nad Wisłą o 3,7 proc. Częś-
ciej jednak sięgaliśmy po wędliny drobiowe.
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Z zapowiedzi wynika, że nowe dopłaty mają wynieść najmniej 100 złotych od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy



Skąd raptem u nas, czyli w lasach Pomo-
rza Środkowego pojawiły się wilki? 
Wcześniej ich nie było. 

One nie pojawiły się teraz, a już jakieś 
piętnaście lat temu. Podejrzewamy, że 
przedostały się do nas przez Odrę z Nie-
miec, bo tam są objęte ochroną. U nas 
mają się dobrze, bo jest tu dużo lasów, 
a w nich  mnóstwo zwierzyny. Na dodatek 
jest zakaz strzelania do wilków. Najpierw 
zadomowiły się w okolicach Wałcza, 
a z czasem rozmnożyły się i jest ich więcej. 
Teraz są pod Bornem Sulinowem.  Wilk 
jest takim wędrowniczkiem, potrafi 
w ciągu dnia przejść nawet 50 kilometrów, 
więc trudno określić, gdzie dokładnie są 
w danej chwili. 

Zawsze wydawało się, że mogą występo-
wać w Bieszczadach i na innych oddalo-
nych od nas terenach. A tymczasem 
okazuje się, że są i u nas. Czy jest ich 
dużo? 

Nie da się ich dokładnie policzyć. Sza-
cujemy, że w naszych lasach, czyli 
pod nadzorem Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Szczecinku może ich być 
od sześciuset do ośmiuset sztuk. 

Pytam o wilki nie bez powodu. W gospo-
darstwie ekologicznym w gminie Biały 
Bór zagryzły daniele, muflony i jelenie. 

Parę dni temu w lesie znaleziono tam to, 
co zostało z upolowanego przez wilki 
jelenia. Niedawno w gminie Bobolice 
zagryzły na polach rolnika, i to blisko 
zabudowań gospodarczych, pięć jeleni. 
Rolnik jest bardzo zaniepokojony, bo 
wkrótce zamierza wypuść na pastwiska 
bydło. Obawia się, że wilki mogą zaata-
kować jego krowy. Czy naprawdę może 
do tego dojść? 

Nie przypuszczam. One polują głównie 
w lasach na zwierzynę leśną, a tej mają 
u nas naprawdę pod dostatkiem. Atakują 
głównie sarny i dziki, krów raczej nie. 
Daniele to co innego, bo te stanowią dla 
nich przysmak, więc potrafią nawet pod-
kopać się pod ogrodzenie, za którym te się 

znajdują. A wilki są groźne dla zwierząt, bo 
polują stadami. 

Mieszkańcy wsi pod Bobolicami zasta-
nawiają się, czy w tym roku będą mogli 
chodzić spokojnie do lasu zbierać grzy-
by. Czy może na wszelki wypadek nie 
powinni się do lasu zbliżać, aby nie nara-
żać się na spotkanie oko w oko z wil-
kiem? 

Można spokojnie, bez żadnych obaw, 
tak jak dotychczas chodzić do lasu. Wilk, 
jak wszelka dzika zwierzyna, ma zakodo-
waną w genach obawę przed człowie-
kiem. Niezaatakowany nie zaskoczony, 
nie rzuci się na niego, podobnie jak żmija. 
Żmija nie ukąsi, jeśli człowiek na nią 
przypadkiem nie nadepnie, czy też jej nie 
uderzy. 

Zastanawiam się, czy zwykły człowiek 
jest w stanie odróżnić wilka od psa. 
Chyba nie jest to łatwe. Kilka lat temu 
pod szkołę w Manowie przychodził - jak 
wszyscy myśleli - pies. Dzieci bawiły się 
z nim na przerwach, karmiły kanapkami. 
Dopiero kiedy ujrzał go myśliwy, zrobił 
alarm, bo okazało się, że to nie żaden 
pies tylko wilk. 

Na pewno nie jest łatwo odróżnić wilka 
od psa wilczura, nawet myśliwi mają z tym 
problemy. Tym bardziej, że zwierzę nie 
stoi w miejscu, tylko się porusza. Poza tym 
w tej chwili na naszym terenie - i nie tylko 
u nas – jest sporo mieszańców wilka 
z psem. I takie mieszańce mogą być groźne 
dla ludzi, bo one się ich nie boją. 

Jak zmienia się zwierzyna w naszych 
lasach w Polsce? Czy jej przybywa, czy 
ubywa? 

Zmienia się cały czas. Obecnie mamy 

Rozmowa Wilki sieją strach

W CIĄGU JEDNEGO DNIA wilk jest w stanie 
przejść nawet pięćdziesiąt kilometrów, więc 
szybko może się przemieszczać.
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Wilki w naszych 
lasach czują się jak 
ryby w wodzie

TEKST IRENA BOGUSZEWSKA
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Rozmowa z Andrzejem 
Modrzejewskim, dyrektorem 
Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Szczecinku.

Andrzej Modrzejewski, dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku



Rozmowa Wilki sieją strach

problemy z bobrem. W latach dziewięć-
dziesiątych XX wieku sprowadzaliśmy je 
do nas. Tak się u nas zadomowiły i roz-
mnożyły, że jest ich dziesięć razy więcej 
niż być powinno. W południowej części 
terenu podległego naszej Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych mamy stado 
żubrów, które się powiększa. Spotkanie 
z nimi może dla człowieka stanowić wyso-
kie ryzyko. Mamy rysie, bo w ramach 
eksperymentu, we współpracy z naukow-

cami, wpuściliśmy na nasz teren parę 
sztuk. Ryś jest bardzo wrażliwy na środo-
wisko, ma własne wymagania i jeśli te nie 
będą mu odpowiadać, to się nie osiedli. 

Jakich zwierząt u nas jest najwięcej? 
Mieszkańcy Pomorza Środkowego uwa-
żają, że u nas są tylko dziki, sarny i jele-
nie. 

Faktycznie najwięcej jest dzików i jele-
ni. Ubywa saren, a to za sprawą wilków, 

które głównie na nie polują. Jednak 
na szczęście jest sarny tyle, że nie jest 
zagrożona wyginięciem. 

Rolnik, na polu którego wilki zagryzły 
jelenie, dowiedział się, że musi padłe 
zwierzęta zutylizować na własny koszt. 
Czy to prawda? Czy nikt nie zwróci mu 
poniesionych kosztów? Przecież koszto-
wało go to parę ładnych tysięcy. 

Faktycznie, zgodnie z obowiązującym 
prawem, to właściciel terenu musi 
na własny koszt zutylizować padlinę. 
Może wystąpić o zwrot poniesionych 
kosztów do wojewody, ale tylko w przy-
padku zwierząt chronionych, a jeleń 
do takich przecież nie należy. Zwierzęta 
chronione to u nas m.in. żubry, bobry 
wilki czy łosie. 

Jaka jest procedura, gdy rolnik znajdzie 
na swym polu lub w obejściu martwe 
zwierzęta leśne? Czy musi kogoś o tym 
powiadomić, czy wystarczy załatwić uty-
lizację? 

Musi załatwić utylizację. Poza tym 
powinien zawiadomić o fakcie zarządcę 
koła łowieckiego, działającego na danym 
terenie, bo padłe zwierzęta odejmowane 
są ze stanu. a
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NOWE POJEMNOŚCI „AGRI”: 

5000, 9000, 15000, 
22000, 27000 litrów



Z bliska Jak powstaje ekożywność

CIEKAWOSTKA: Najwięcej gospodarstw ekolo-
gicznych było w Polsce pod koniec 2012 roku, 
wtedy działało ich 25944.

Ogórki kołobrzeskie 
z Ząbrowa podbijają 
nawet daleki świat

TEKST IRENA BOGUSŁAWSKA

Gospodarstwo „Zagon” w Ząbrowie w gminie 
Gościno, które produkuje słynne ogórki koło-
brzeskie, prowadzi małżeństwo - Elżbieta i Sła-
womir Kuczmowie. Jest ono nieduże, zajmuje 
13 hektarów. 

ZAMIAST MLEKA SĄ OGÓRKI 
„Zagon” jest gospodarstwem ekologicznym, 
specjalizującym się w produkcji i przetwór-
stwie warzyw oraz uprawie zbóż.  

- Kiedyś należało ono do rodziców męża - 
mówi Elżbieta Kuczma. - Było nastawione 
głównie na bydło mleczne. W latach osiem-
dziesiątych, czyli czasach przemian, mogliśmy 
kąpać się w mleku, ale nic poza tym. Jego pro-
dukcja stała się zupełnie nieopłacalna, więc 
zlikwidowaliśmy bydło. 

W 1991 roku pan Sławomir przejął gospo-
darstwo od rodziców i razem z żoną zaczął szu-
kać pomysłów na dochodową produkcję. Po-
stawili na ogórki.  

Dlaczego? Ano dlatego, że w Kołobrzegu 
jest ogólnodostępne źródło solankowe, do któ-
rego mieszkańcy nie tylko miasta, ale całej 
okolicy jeżdżą po solankę do kiszenia różnych 
warzyw. Jest rewelacyjna. Państwo Kuczmowie 
postanowili ją wykorzystać. 

Ich ogórki zrobiły furorę w 2004 roku 
na konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo, 
zajęły pierwsze miejsce. W 2005 roku zdoby-

Wytwarzane w Ząbrowie ogór-
ki kołobrzeskie są znane 
w całej Polsce, a także daleko 
poza jej granicami. Trafiły 
nawet na Sri Lankę.

NIESTETY,  
W POLSCE SPADA 
LICZBA  
GOSPODARSTW 
EKOLOGICZNYCH 
Popyt na żywność 
ekologiczną rośnie 
na całym świecie 
z roku na rok, 
w Polsce również. 
Wolimy zapłacić 
więcej, ale jeść 
zdrowo.  
Jednak w czasach,  
gdy certyfikowana 
żywność ekologicz-
na szturmem pod-
bija rynek, liczba 
gospodarstw ekolo-
gicznych na Pomo-
rzy Zachodnim, 
a także w całym 
kraju maleje. 
Według danych 
Inspekcji Jakości 
Handlowej Artyku-
łów Rolno-Spożyw-
czych na koniec 
2016 było ich 
22435, a rok póź-
niej już tylko 20257, 
czyli o 2178 mniej.    
I ten spadek nieste-
ty trwa. Wiele 
gospodarstw ekolo-
gicznych w ostat-
nim czasie zostało 
zlikwidowanych lub 
przekształconych 
w zwykłe gospodar-
stwa rolne. Pod tym 
względem stanowi-
my ewenement 
w Europie.
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Z bliska Jak powstaje ekożywność

ły Perłę na Międzynarodowych Targach Po-
znańskich. W 2006 roku ogórek kołobrzeski 
został wpisany na Listę Produktów Tradycyj-
nych Ministerstwa Rolnictwa. Ma wiele na-
gród, medali, dyplomów, był nominowany 
do Orła „Wprost” i jest znany coraz bardziej 
w Polsce i na świecie. 

CHRZAN SĄSIADEM OGÓRKA 
Kuczmowie uprawiają ogórki na 25 arach 
w gruncie, bo spod folii czy szklarniowe nie na-
dają się do kiszenia. Są ekologiczne, bo trakto-
wane nawozami psułyby się w słoikach. Zamiast 
nawozów  stosują metody ekologiczne, biody-
namikę, sąsiedztwo roślin. Uznali, że bardzo do-
brym sąsiadem dla ogórka jest chrzan. A ten, po-
dobnie jest czosnek i koper, jest potrzebny do ki-
szenia. Wszystko to produkują w swoim gospo-
darstwie. Jedynie solankę dowożą, w sezonie 
ogórkowym nawet codziennie. 

Ogórek jest sztandarowym produktem „Za-
gonu”. Można go kupić tylko tam, na targach 
lub jarmarkach, nie ma  go w żadnym sklepie.  

- Nie zawieramy umów z dostawcami, bo 
prowadzimy zakład pod chmurką - mówi pa-
ni Elżbieta. - Nigdy nie wiemy, ile ogórków 
zbierzemy, bo to zależy od pogody - czy nie bę-
dzie dla nich za zimno, za gorąco, za mokro 
lub za sucho. Żeby mieć pewność, że w ogóle 

zbierzemy trochę warzyw i żeby lepiej wyko-
rzystać nasiona, sami produkujemy rozsadę, 
sami ją wysadzamy, kiedy ma trzy lub cztery 
listki. Potem sami wszystkiego doglądamy, 
zbieramy i sami  i kisimy. 

Ogórki kołobrzeskie produkują  w domu. 
Myślą o inwestycjach. Te coraz bardziej  by się 
przydały, po produkcja się rozrasta.  

FANKLUB OGÓRKA 
- Mamy też międzynarodowy fanklub nasze-
go ogórka - opowiada  Elżbieta Kuczma. - Nie 
zakładaliśmy go, ale powstał samoistnie. 
Od wielu lat przyjeżdża do nas po ogórki sześ-
cioosobowa grupa z Berlina, w składzie któ-
rej są: Polka, Niemiec, Francuz, Szwed oraz 
dwie Azjatki. Śmiejemy się, że to jest fanklub. 
Oni wożą nasze ogórki w różne strony świa-
ta. Co i raz dowiadujemy się, że jedli je miesz-
kańcy Paryża, Londynu, Rzymu. Trafiły 
do Holandii, a nawet na Sri Lankę. Trudno 
wręcz wymienić wszystkie kraje, w których 
się pojawiły. 

SYROP Z MLECZA 
Państwo Kuczmowie zajmują się nie tylko pro-
dukcją kiszonych ogórków. Sezon zaczynają 
w maju od zbioru mniszka lekarskiego, czyli 
mlecza. Z niego przygotowują syrop. Robią też  

kapustę kiszoną „Tradycyjna”. Najpierw kisi-
li ją dla siebie, a nadwyżki sprzedawali. Ponie-
waż zapotrzebowanie na nią jest duże, upra-
wiają kapustę i kiszą jej coraz więcej.  

U nich można kupić też  sos pomidorowo-
paprykowy, buraczki czerwone w zalewie oc-
towej, chrzan, dżem z ptasiej czereśni i z dyni 
z jabłkiem lub z pomarańczą, gruszki w occie, 
gruszki w syropie itd. Wszystko z ich gospo-
darstwa, przetworzone na miejscu według ich 
receptur. Na pomysł produkcji sosu 
pomidorowo-paprykowego wpadł pan Sławo-
mir, bo nie lubi keczupów ze sklepu. Sam go 
wymyślił i okazał się on hitem. a 
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REKLAMA 009004600

FINANSOWANIE 
SPRZĘTU ROLNICZEGO
ZACHODNIOPOMORSKIE

K O N T A K T

48 503 303 374
szczecin@leasing-experts.pl

REKLAMA 009023979

Grupa Producentów Rolnych
Łęczyna 73-112 (gm. Stara Dąbrowa) 

tel. 91 56 13 570, e-mail: rolpol@o2.pl, e-mail: gpr@o2.pl

H   przetwarzanie zbóż i roślin motylkowych na materiał 
siewny dla rolnictwa, 

H  sprzedaż na miejscu i z dowozem,
H  wszystkie gatunki zbóż 

Oferujemy:

Pszenice ozime:   Bosporus  Ludwig  Alerist  Rotaks  Belissa 
 Julius  Delawar  Arkadia  Wilejka – oścista

Pszenżyta ozime:  Trapero  Grenado  Orinoko  Rotondo
Jęczmienie ozime:   Kosmos  Asteria – dwurzędowy 

 Concordia – dwurzędowy  Quadriga  Jacubus
Żyta ozime:  Dańkowskie Opal  Dańkowskie Rubin

REKLAMA 009003861

PRACE ZIEMNE, INSTALACYJNE I ROZBIÓRKOWE

Usługi Melioracyjne s.c., K. Wielopolski, Z. Sędłak 
74-100 Gryfino, ul. Garbarska 1/12, tel.: 608 028 846, 600 915 006

PRACE MELIORACYJNE 
I WYBURZENIOWE 
• budowa instalacji drenarskich
• remonty i konserwacje instalacji drenarskich
• prace ziemne, niwelacje
• budowa i konserwacja zbiorników wodnych
• wyburzenia i rozbiórki
• prace hydrotechniczne

REKLAMA 009025034

KAPUSTA I OGÓRKI KISZONE



Dofinansowanie Przyjmują kolejne wnioski

Wsparcie Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa kierowane jest do nowych grup pro-
ducentów rolnych, w skład których wchodzą wy-
łącznie osoby fizyczne, a które uznane zostały nie 
wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. na podstawie usta-
wy o grupach producentów rolnych i ich związ-
kach oraz o zmianie innych ustaw. Jednocześnie 
muszą one spełniać dodatkowe warunki 
kwalifikowalności, określone w rozporządzeniu 
ministra rolnictwa z 2 sierpnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawa-
nia, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej 
w ramach działania „Tworzenie grup producen-
tów i organizacji producentów” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Wnioski można składać do 31 maja. Wspar-
cie wynosi maksymalnie 10 proc. wartości przy-
chodów netto grupy producentów rolnych. Mak-
symalny limit pomocy wynosi 100 tysięcy euro 
w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. 

- Zgodnie z założeniami  programu tworze-
nie grup producenckich ma pomóc rolnikom 
w zwiększeniu produkcji - tłumaczą eksperci. - 
W praktyce projekt jest skierowany do rolników, 
którzy będą się zrzeszać w ramach grup i ich 
związków, aby  wytwarzać produkty konkuren-
cyjne na rynku. Tworzenie takich grup ma po-
móc w wytwarzaniu dużych partii danego pro-
duktu na rynek krajowy i zagraniczny.  

Wsparcie przyznawane jest w okresie pierw-

szych pięciu lat funkcjonowania grupy, liczo-
nych od dnia jej uznania. Złożone przez grupy 
producentów wnioski zostaną poddane ocenie 
punktowej. Suma punktów będzie decydowała 
o kolejności przysługiwania pomocy.  

Ze wsparcia ARiMR nie  mogą korzystać 
grupy producentów utworzone w kategorii  
produktu drób żywy (bez względu na wiek), 
mięso lub jadalne podroby drobiowe (świeże, 
chłodzone, mrożone) oraz owoce i warzywa. 

Wsparcie może uzyskać grupa, której: 
b każdemu z członków tej grupy będącemu 
producentem przyznano płatności na podsta-
wie przepisów o płatnościach w ramach syste-
mów wsparcia bezpośredniego w roku uzna-
nia grupy lub przynajmniej raz w ciągu ostat-
nich dwóch lat poprzedzających rok uznania 
grupy - w przypadku grupy uznanej ze wzglę-
du na produkt lub grupę produktów roślin-
nych, z wyłączeniem producentów prowadzą-
cych działy specjalne produkcji rolnej; lub 

b każdy z członków tej grupy, będący produ-
centem, był posiadaczem zwierząt gospodar-
skich objętych obowiązkiem zgłoszenia do re-
jestru zwierząt gospodarskich oznakowanych 
i siedzib stad tych zwierząt, ze względu na któ-
re grupa została uznana, przynajmniej w roku 
poprzedzającym rok uznania grupy; lub 
b każdy z członków tej grupy, będący produ-
centem, prowadził działy specjalne produkcji 
rolnej przynajmniej w roku poprzedzającym rok 
uznania grupy - w przypadku grupy uznanej ze 
względu na produkt lub grupę produktów w ra-
mach działu specjalnego produkcji rolnej; lub 
b każdy z członków tej grupy, będący produ-
centem, prowadził produkcję produktów lub 
grupy produktów, ze względu na które grupa 
została uznana, innych niż produkty lub gru-
py produktów wymienione w lit. a i b oraz pro-
dukty lub grupy produktów w ramach działu 
specjalnego produkcji rolnej, przynajmniej 
w roku poprzedzającym rok uznania grupy. a  

Wsparcie dla grup producenckich dotyczy m.in. producentów zbóż

ZE WSPARCIA ARIMR nie mogą korzystać m.in. 
grupy producentów utworzone w kategorii  pro-
duktu drób żywy. 

Grupy producentów 
znowu mają szansę 
na duże pieniądze
Ruszył nabór wniosków rolni-
ków, którzy są zainteresowani 
tworzeniem i organizacją 
grup producenckich. Na czym 
to polega?

TEKST ZBIGNIEW MARECKI
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REKLAMA 009065179

REKLAMA 009062166

SKUP BYDŁA RZEŹNEGO
TRANSPORT

(  500 277 836    94 30 70 001
NIP 673-168-32-06,  REGON 331350519

KONKURENCYJNE CENY 
PŁATNE GOTÓWKĄ 

LUB PRZELEWEM PRZY ODBIORZE

SKUP I SPRZEDAŻ 
CIELĄT

- Skup bydła dla dalszej hodowli
- Rozliczenie na WBC lub waga żywa

- Pomoc przy załadunku

Partner

PARTNER

REKLAMA 009064332

CENTRUM SPRZĘTU OGRODNICZEGO I KOMUNALNEGO 
w STRACHOCINIE k. Stargardu

Największy na Pomorzu
wybór sprzętu:

DORADZTWO - SERWIS 
- KREDYTY - CZĘŚCI

20 ciągniczków 
trawnikowych 

w salonie 
wystawowym!

Stargard – Strachocin 44a, 
tel. 91 577 52 03, 605 535 681
Stargard, ul. Czarneckiego 
10, tel. 91 578 61 11

HOTEL – RESTAURACJA  „Spichlerz”
Stargard – ul. Czarnieckiego 10, tel. 91 578 61 12

www.swisspol.stihl-dealer.pl  I  www.stiga.pl



Akcja Jeden człowiek, jedno drzewo

ARIMR prowadzi do 25 czerwca nabór wniosków 
o dopłaty do nasion dla używających do siewu 
i sadzenia materiału kategorii elitarny i kwalifikowany.

Dzięki nim wyrośnie 
las. Sadzili dla 
dzieci i środowiska

TEKST IRENA BOGUSZEWSKA

W Nadleśnictwie Bobolice została zorganizo-
wana akcja sadzenia drzew pod nazwą „Jed-
no dziecko, jedno drzewo”. Jest to wspólne 
przedsięwzięcie Ministerstwa Środowiska 
i Lasów Państwowych. W tym roku zostało 
przeprowadzone pilotażowo na terenie Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Szczecinku, by w latach kolejnych mogła 
rozrosnąć się i uzyskać rangę akcji ogólnopol-
skiej. 

UPAMIĘTNILI NARODZINY DZIECI 
 
Głównym przesłaniem akcji jest to, by naro-
dziny dziecka zostały zaakcentowane poprzez 
posadzenie upamiętniającego to wydarzenie 
drzewa. Ta wspaniała idea wywodzi się spoza 
granic Polski, a dokładniej z miasta Lozanna 
w Szwajcarii, w którym lokalne władze zade-
cydowały, by każde urodzone dziecko zostało 
zaproszone do posadzenia drzewa w miejscu 
do tego celu wyznaczonym. 

- Kierując się głównym przesłaniem pro-
jektu, jak również korzystnymi dla uczestni-
ków względami organizacyjnymi wyznaczyli-
śmy trzy hektary w Leśnictwie Lubowo - mó-
wi Katarzyna Gołębiewska z Nadleśnictwa 
Bobolice. - Sprzyjająca aura, łatwy dojazd i chęć 
uczestnictwa w tym niecodziennym wydarze-
niu sprawiły, że akcja cieszyła się dużym zain-

Mieszkańcy gminy Bobolice 
sadzili w lesie dęby i buki, 
aby upamiętnić narodziny 
swoich dzieci. Drzewa będą 
rosły razem z nimi.

NIE Z KAŻDEJ SADZON-
KI POSADZONEJ 
W LESIE WYROŚNIE 
WIELKIE DRZEWO 
Las, podobnie jak 
każdy człowiek, 
rodzi się, dorasta, 
dojrzewa, starzeje 
się i w końcu umiera. 
W warunkach natu-
ralnych drzewa 
wyrastają z nasion, 
Zanim jednak 
z nasionka powsta-
nie duże drzewo, 
musi upłynąć wiele 
lat. W tym czasie 
wymaga ono nieu-
stannej troski 
i zabiegów paru 
pokoleń leśników.  
Aby proces przyspie-
szyć, leśnicy hodują 
drzewka w szkółkach 
leśnych. Tam mają 
one dużo lepsze 
warunki do wzrostu 
i rozwoju, są 
pod opieką leśników.  
Ze szkółki jednorocz-
ne lub dwu-, trzylet-
nie drzewka trafiają 
do lasu, gdzie sadzi 
się je w miejscach 
powstałych po wycię-
ciu starego lasu lub 
na gruntach rolnych. 
Nie ze wszystkich  
wyrastają duże drze-
wa. Drzewka chore 
i słabe są wycinane 
przez leśników pod-
czas zabiegów pie-
lęgnacyjnych.
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Akcja Jeden człowiek, jedno drzewo

teresowaniem. Przygotowaliśmy dwu- i trzy-
letnie sadzonki dębów oraz buków, a także po-
trzebne narzędzia. Na miejscu byli też  leśni-
cy, którzy chętnie pomagali przy sadzeniu, 
dzielili się wiedzą i doświadczeniem. 

SYN PRZESPAŁ SADZENIE 
- Chętnie zdecydowaliśmy się z żoną poje-
chać do lasu, aby posadzić drzewo na pamiąt-
kę narodzin naszego najmłodszego dziecka, 
czyli dziewięciomiesięcznego już syna - mó-
wi pan Andrzej z Bobolic. - Oprócz niego 
wzięliśmy ze sobą dwie starsze córki. Syn nie-
stety przespał całą imprezę. Mamy jednak dy-
plom na pamiątkę tego wydarzenia. Fajnie 
będzie kiedyś zawieźć syna do lasu i pokazać 
mu, że to rodzice go sadzili z radości, że on 
się urodził. Las będzie rósł razem z nim. 
Przy okazji wykorzystaliśmy moment, aby 
do dołu wykopanego na drzewko wrzucić 
smoczek, bo jakoś syn nie mógł się go poz-
być. 

Pani Halinie, która przyjechała do lasu 
z półroczną córką, też bardzo podobał się po-
mysł oraz cała akcja. 

- Bałam się, że sobie nie poradzę, a mąż nie 
mógł się z nami wybrać - mówi pani Halina. - 
Jednak leśnicy dwoili się i troili. Wszystko wy-
jaśniali, pokazywali oraz pomagali, nie tylko 

w sadzeniu drzewek, ale nawet w opiece 
nad maluchami! 

DĘBY I BUKI 
Zaproszonych gości powitał nadleśniczy Adam 
Potocki, który podkreślił nie tylko wymiar 
przyrodniczy tego wydarzenia, ale również je-
go znaczenie symboliczne. Z kolei leśniczy leś-
nictwa Lubowo Radosław Nowicki przedsta-
wił zasady bezpiecznego posługiwania się 
szpadlem oraz techniki sadzenia w jamkę. 

Jako pierwsi do pracy przystąpili rodzice ze 
swoimi pociechami, sadząc symboliczne sa-
dzonki dębów. Na pamiątkę tej podniosłej 

chwili najmłodszy członek każdej rodziny 
otrzymał dyplom uczestnictwa w akcji, a ro-
dzice - za zaangażowanie i chęć uczestnictwa 
- drobne upominki.  

Poza rodzicami dzieci urodzonych w la-
tach 2017-2018 w sadzeniu lasu  udział wzię-
li, tradycyjnie już od wielu lat, uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 
w Bobolicach pod opieką  nauczycielek.  

Po zakończonym sadzeniu, celem upa-
miętnienia akcji, został wkopany słup z pa-
miątkową tabliczką oraz zakopana została 
kapsuła, w której znalazły się prace plastycz-
ne uczniów oraz informacje o szkole i nadleś-
nictwie. Słup ma pomóc rodzicom w przysz-
łości odszukać las. 

CZYJ TO TROP I KOŁO FORTUNY 
- Cała akcja była zorganizowana fantastycznie 
- podsumowuje pani Ewa z Bobolic. - Zabrali-
śmy do lasu roczną córeczkę i jej starszą sio-
strę. Baliśmy się, że się będą nudzić. Tymcza-
sem było bardzo uroczyście i wesoło. Po posa-
dzeniu drzewek leśnicy mieli dla nas miłą nie-
spodziankę, zaprosili wszystkich na poczęstu-
nek oraz na gry i zabawy edukacyjne.  Razem 
ze starszą córeczką ustawiałyśmy się w kolej-
ce do leśnego „Koła fortuny” i do tablicy edu-
kacyjnej „Czyj to trop”. a

TRWA nabór na modernizację gospodarstw - na roz-
wój produkcji: bydła mięsnego, mleka krowiego, pro-
siąt. Termin mija 27 maja 2019 roku.
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Leśnicy dwoili się 
i troili. Wszystko 
wyjaśniali oraz 
pomagali rodzicom 
nie tylko w sadze-
niu drzewek, ale 
nawet w opiece 
nad maluchami.
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Zdrowie Rehabilitacja dla najmłodszych
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TURNUSY REHABILITACYJNE organizowane przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przezna-
czone są przede wszystkim dla rolników.

Jak wysłać 
dziecko 
na turnus dla 
poprawienia 
zdrowia

Wakacje w szkołach rozpoczną się 
za dwa miesiące. Rolnicy już teraz 
powinni pomyśleć, gdzie w tym 
roku wyślą swoje dzieci na wypo-
czynek od nauki.

TEKST  IRENA BOGUSZEWSKA

Wakacje letnie można wykorzystać na wypoczynek i jednocześnie na podreperowanie zdrowia dziecka

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego za-
pewnia rolnikom możliwość korzystania z rehabi-
litacji leczniczej. Organizowana jest w formie 21-
dniowych turnusów prowadzonych we własnych 
Centrach Rehabilitacji Rolników. 

Od roku 1993 KRUS organizuje w czasie waka-
cji również turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rol-
ników. Są one  bezpłatne. 

W tym roku są one przeznaczone dla dzieci 
w wieku od siedmiu do 15 lat, czyli urodzonych 
w latach 2004–2012, z problemami zdrowotnymi 
wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie 
chorób układu oddechowego oraz wad i chorób 
układu ruchu. 

Jednym z warunków, który trzeba spełnić, aby 
dziecko mogło z turnusu skorzystać,  jest ubez-
pieczenie przynajmniej jednego z rodzi-
ców lub opiekuna prawnego dziecka  
w KRUS . 

Dziecko musi być zdolne samo-
dzielnie wykonywać podstawowe 
czynności życiowe, takie jak ubie-
ranie się, jedzenie, mycie itp. 

POTRZEBNY WNIOSEK 
Podstawą skierowania dziecka jest 
wniosek o skierowanie na rehabilitację 
leczniczą. 

 Formularze wniosków i załączników (oświad-
czeń) dostępne są w placówkach terenowych KRUS, 
a także na stronie internetowej krus.gov.pl  

Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać do-
łączony formularz z dodatkową informacją o sta-
nie zdrowia dziecka oraz formularz dotyczący in-

formacji podawanych w przypadku pozyskiwania 
danych osobowych od osoby, której danej doty-
czą.  

Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabi-
litację leczniczą wraz z dodatkową informacją o sta-
nie zdrowia dziecka oraz formularzami należy zło-
żyć w placówce KRUS właściwej ze względu 
na miejsce zamieszkania rolnika w terminie okre-
ślonym przez jednostkę. W tym roku termin mija  
17 maja. 

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny 
następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku, do-
konanej przez regionalnego inspektora orzeczni-
ctwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej 
KRUS. 

Uwaga! Pierwszeństwo w skierowaniu 
na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci 

posiadające orzeczenie 
o niepełnosprawności.  

TRZY TYGODNIE POZA 
DOMEM                       
Turnusy rehabilitacyjne trwają 

21 dni.  Organizowane są w Cen-
trach Rehabilitacji Rolników KRUS.  

Te zapewniają dzieciom cało-
dzienne wyżywienie, całodobową opie-

kę medyczną, a także indywidualny program 
rehabilitacyjny.  

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowa-
na kadra pedagogiczna. 

Szczegółowe informacje na ten temat, w tym 
wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wnio-
sku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyj-

ny, można uzyskać w jednostkach organizacyjnych 
KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są 
na stronie internetowej Kasy.  

Z CHOROBAMI UKŁADU ODDECHOWEGO 
W tym  roku KRUS zorganizuje osobno  turnusy re-
habilitacyjne dla dzieci z chorobami układu odde-
chowego oraz dla dzieci z wadami postawy i cho-
robami układu ruchu. 

Dzieci cierpiące na choroby układu oddecho-
wego będą mogły wypoczywać i podreperowywać 
zdrowie w: 

b Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 
w Szklarskiej Porębie - jeden turnus w terminie 
od 30 czerwca do 20 lipca,  

b Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwo-
niczu Zdroju - tu będą dwa turnusy w terminach:  

- od 10 do 30 lipca  
- od 31 lipca do 20 sierpnia,  
b Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnouj-

ściu - jeden turnus w terminie od 11 do 31 sierpnia.  

Z CHOROBAMI UKŁADU RUCHU 
Z kolei turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wada-
mi postawy i chorobami układu ruchu zostaną zor-
ganizowane w dwóch ośrodkach:  

b w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 
w Horyńcu-Zdroju - dwa turnusy w terminach:  

- od 23 czerwca do 13 lipca,  
- od 14 lipca do 3 sierpnia,  
b w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 

w Jedlcu - dwa turnusy w terminach:  
- od 8 do 28 lipca,  
- od 29 lipca do 18 sierpnia. a  
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21 DNI 

trwają turnusy rehabili-
tacyjne organizowane 
przez KRUS dla dzieci 

rolników dla podrepero-
wania zdrowia.  
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