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FinanSe Dla ROlnictwa

ARiMR

V Forum  Trzody Chlewnej Kujaw i Pomorza
23 października, Przysiek



XXIX Olimpiada Wiedzy Rolniczej
eliminacje powiatowe – 7 listopada

finał wojewódzki – 21 listopadada, Przysiek


Święto Gęsi na Krajnie
11 listopada, Minikowo



Konferencja
Jak legalnie zatrudnić pracownika w rolnictwie?

27 listopada, Minikowo


Jarmark Adwentowy
14 grudnia, Przysiek

Ruszyła pomoc klęskowa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa uruchomiła pomoc dla gospodarstw 
rolnych poszkodowanych w tym roku w wy-
niku suszy, huraganu, gradu, deszczu 
nawalnego, przymrozków wiosennych 
lub powodzi. Rekompensaty pochodzą 
z budżetu krajowego. Wnioski można skła-
dać w terminie do 31 października 2019 
roku w biurach powiatowych ARiMR. 
Stawka pomocy wynosi:
l 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na 

której powstały szkody obejmujące co 
najmniej 70% danej uprawy, w tym wie-
loletnich użytków zielonych (nie dotyczy 
wieloletnich użytków zielonych, na któ-
rych obsada bydła, owiec, kóz lub koni 
wynosi poniżej 0,3 DJP/ha);

l 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na 
której powstały szkody obejmujące co 
najmniej 30% i mniej niż 70% danej upra-
wy, w tym wieloletnich użytków zielonych 
(nie dotyczy wieloletnich użytków zielo-
nych, na których obsada bydła, owiec, 
kóz lub koni wynosi poniżej 0,3 DJP/ha);

l 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich 
użytków zielonych, na której powstały 
szkody obejmujące co najmniej 70% wie-
loletnich użytków zielonych, i na której 
obsada bydła, owiece, kóz lub koni wyno-
si poniżej 0,3 DJP/ha;

l 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich 
użytków zielonych, na której powsta-
ły szkody obejmujące co najmniej 30% 
i mniej niż 70% wieloletnich użytków zie-
lonych, i na których bydła, owiece, kóz 
lub koni wynosi poniżej 0,3 DJP/ha. 

Wysokość pomocy będzie wyliczana jako ilo-
czyn deklarowanej przez rolnika we wniosku 
powierzchni uprawy, w której powstały szko-
dy oraz stawki pomocy. Łącznie wsparcie nie 
może przekroczyć 80% (w przypadku go-
spodarstw położonych na ONW – 90%) kwo-
ty obniżenia dochodu z produkcji rolnej.
Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50% 
tym rolnikom, którzy nie posiadają polisy 
ubezpieczenia co najmniej połowy powierzch-
ni upraw rolnych w gospodarstwie, z wyłą-
czeniem wieloletnich użytków zielonych.
Wypłata pomocy będzie realizowana jako 
pomoc „wyłączeniowa” dla gospodarstw rol-
nych, w których straty w dochodach wynio-
są powyżej 30% średniej produkcji rolnej 
z trzech poprzednich lat lub trzech z pięciu 
lat po odjęciu wartości najwyższej i najniżej, 
albo w formule pomocy de minimis, jeżeli 
straty w dochodach będą wynosić nie wię-
cej niż 30% średniej produkcji rolnej danego 
gospodarstwa.
Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię pro-
tokołu oszacowania szkód.

źródło: www.arimr.gov.pl
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PRZeDSiĘBiORcZOśĆ

nOtOwania
cenOwe

* na podstawie „Systemu Notowań” KPODR Minikowo: www.ceny.kpodr.pl opracowanie: Karolina Dalka

PRODUKT
Średnia 

2018

miesiące 2019 Średnia 
2019i ii iii iV V Vi Vii Viii iX

ceny targowiskowe podstawowych produktów rolnych*, zł/dt

pszenica 81 83 92 99 97 96 93 91 88 85 92

żyto 67 73 70 76 76 81 74 70 72 65 73

jęczmień 80 86 86 96 94 90 87 88 80 79 87

pszenżyto 72 82 83 83 87 86 82 83 69 72 81

ziemniaki 93 123 145 160 180 243 288 258 241 212 206

ceny skupu żywca netto*, zł/kg

żywiec wieprzowy 4,04 3,59 3,67 3,90 5,16 5,30 5,28 5,18 5,25 5,43 4,75

maciory 2,58 2,13 2,29 2,63 3,43 3,70 3,88 3,86 3,92 4,12 3,33

żywiec wołowy 7,87 7,87 7,70 7,68 7,23 7,19 6,91 6,58 6,60 7,11 7,21

krowy 5,35 5,14 4,89 5,15 4,97 5,10 5,09 4,98 4,98 5,12 5,05

ceny skupu zbóż netto*, zł/dt

pszenica konsumpcyjna 72 84 83 79 78 78 72 67 67 65 75

pszenica paszowa 70 83 81 78 77 76 71 65 65 64 73

żyto konsumpcyjne 58 65 68 65 65 65 63 56 55 53 62

pszenżyto paszowe 64 74 74 73 72 72 68 60 59 58 68

jęczmień konsumpcyjny 68 82 80 77 76 74 69 57 61 62 71

jęczmień paszowy 66 80 80 77 75 75 69 60 59 60 71

ceny nawozów mineralnych netto, zł/dt

saletra amonowa 34% 110 122 120 123 123 118 115 113 (III kwartał) 119

mocznik 46% 129 152 149 149 147 146 146 142 (III kwartał) 147

superfosfat wzbogacony 40% 133 143 146 148 148 135 143 145 (III kwartał) 144

sól potasowa 60% 133 142 139 137 146 146 144 145 (III kwartał) 143

polifoska 6 146 163 159 163 164 164 163 163 (III kwartał) 163

Od pomysłu do celu
Stwierdzenie „jestem przedsiębiorcą” brzmi 
dumnie. Jednak życie pokazuje, że same 
chęci nie wystarczą. Zanim podejmiemy jed-
ną z ważniejszych decyzji w życiu, musimy 
przeanalizować, czy mamy odpowiednie ce-
chy, takie jak: brak obaw przed podejmo-
waniem ryzyka, determinacja, optymizm, 
pewność siebie – ponieważ to one mogą wy-
znaczyć kierunek naszej działalności.
Rozpoczynając działalność gospodarczą po-
winniśmy rozważyć, w jakiej formie będzie-
my ją prowadzić. Musimy zatem odpowie-
dzieć sobie na pytania:
l w jakiej branży będziemy działać i na jaką 

skalę; czy konieczne są zezwolenia, kon-
cesje itp.;

l czy są już inne firmy o takim samym pro-
filu i zasięgu działalności; jakiego rodzaju 
luki rynkowe możemy wykorzystać: iloś-
ciowe, jakościowe, asortymentowe itp.;

l czy możemy liczyć na zbyt naszych towa-
rów lub usług;

l gdzie będziemy działalność prowadzić 
(w biurze, w domu itp.); jaka jest loka-
lizacja tego miejsca (centrum, peryferie 
miasta, wieś);

l czy będziemy zatrudniać pracowników;
l czy i w jaki sposób nawiążemy kontakty 

z dostawcami lub odbiorcami;

l w jaki sposób będziemy reklamować swo-
ją firmę;

l jaki kapitał możemy zaangażować; jeśli 
jest on niewystarczający, to jak będziemy 
go poszukiwać – przez kredyty bankowe, 
leasing czy np. przyjęcie wspólnika.

Sfinansowanie zakupu urządzeń, maszyn, 
budowy czy remontu może pochodzić ze 
środków publicznych w formie dotacji na pod-
jęcie działalności. Źródłem takiego wsparcia 
może być m.in.:
l dla osób bezrobotnych – powiatowy urząd 

pracy (do 24 tys. zł);
l dla osób pracujących i bezrobotnych za-

mieszkujących obszary wiejskie – lokalne 
grupy działania (60–80 tys. zł);

l dla rolników, ich małżonków i domowni-
ków – ARiMR (100–250 tys. zł).

Przed podjęciem działalności trzeba przy-
gotować biznesplan. Warto również wyzna-
czyć cele, które zamierzamy osiągnąć. Cele 
te muszą być przede wszystkim mierzalne, 
osiągalne, realistyczne, określone czasowo 
i skoncentrowane.
Jeżeli kogoś zainteresował ten tekst i zasta-
nawia się, jak doprecyzować swój cel, nie 
wie jak sporządzić biznesplan – to zaprasza-
my do kontaktu ze specjalistami z naszego 
Ośrodka, którzy działają zgodnie z dewizą 
„Nasze doradztwo, Twoje korzyści”. 

Wioleta Szynalska

własna
działalność
gospodarcza
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ekologiA i śRODOwiSKO

cZySte
POwietRZe

Zmiany w programie
W lipcu br. weszły w życie zmiany, które 
doprecyzowały zapisy programu „Czyste 
Powietrze”. Do tej pory wnioski o dofinan-
sowanie przyjmowane i rozpatrywane były 
tylko przez wojewódzkie fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, teraz we 
wdrażaniu programu uczestniczą gminy.
Gminy na podstawie porozumień zawartych 
z wojewódzkimi funduszami ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej przyjmują wnio-
ski o dofinansowanie i dokonują ich wstęp-
nej weryfikacji. Wniosek został uproszczony; 
zawiera warunki umowy dotacji oraz oświad-
czenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawar-
cia, bez konieczności dodatkowej wizyty 
w siedzibie WFOŚiGW. Beneficjent ubiegają-
cy się o dotację nie musi już składać weksla 
in blanco jako zabezpieczenia prawidłowego 
wykonania umowy. Zapisy dotychczasowego 
załącznika „Wymagania techniczne” przenie-
siono do głównego dokumentu, umieszcza-
jąc razem z „Wykazem kosztów kwalifiko-
walnych oraz ich limitów jednostkowych”.
Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia 
z 24 do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku 
o dofinansowanie, którego nie można jednak 
złożyć później niż 30 czerwca 2029 roku.
Jeżeli w istniejącym już budynku nie nastę-
puje wymiana źródła ciepła, a wyposażony 
jest on w źródło ciepła typu: węzeł cieplny, 
pompa ciepła, kocioł gazowy, kocioł olejo-
wy, urządzenie grzewcze elektryczne, pro-
gram nie narzuca dodatkowych wymagań 
technicznych poza obowiązującymi zgodnie 
z prawem. Obowiązek spełnienia wymagań 
technicznych w postaci co najmniej 5 klasy 

normy europejskiej EN 303-5:2012 dotyczy 
źródła ciepła na paliwo stałe, które nie pod-
lega wymianie. Kosztami kwalifikowalnymi 
w takiej sytuacji mogą być pozostałe zada-
nia termomodernizacyjne (dla budynków, 
które uzyskały pozwolenie na budowę przed 
15 grudnia 2002 r.) albo działania dotyczą-
ce zastosowania odnawialnych źródeł energii 
(kolektory słoneczne, mikroinstalacje foto-
woltaiczne) – dla budynków, które uzyskały 
pozwolenie na budowę po ww. dacie.
W programie kwalifikowalne są koszty zwią-
zane ze źródłem ciepła w przypadku jego 
instalacji na potrzeby ogrzewania lub ogrze-
wania i ciepłej wody użytkowej (nie kwalifi-
kuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowa-
nych wyłącznie do wytwarzania c.w.u.).
Jeżeli w jednorodzinnym budynku mieszkal-
nym lub w lokalu mieszkalnym prowadzo-
na jest działalność gospodarcza, wysokość 
kosztów kwalifikowalnych jest pomniejszana 
proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej 
na prowadzenie tej działalności. Na użytek 
programu przyjmuje się, że powierzchnia ta 
stanowi powierzchnię lokalu użytkowego.
W przypadku, gdy budynek lub lokal miesz-
kalny jest współwłasnością kilku osób, dofi-
nansowanie przysługuje współwłaścicielowi, 
pod warunkiem wyrażenia zgody przez po-
zostałych współwłaścicieli.
Jeżeli nieruchomość jest współwłasnością 
kilku osób, które uzyskały zgodę na rozpo-
częcie budowy jednorodzinnego budynku 
mieszkalnego i budynek nie został jeszcze 
przekazany lub zgłoszony do użytkowania, 
dofinansowanie przysługuje współwłaścicie-
lowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez 
pozostałych współwłaścicieli.

Gospodarka
odpadami

Nowe regulacje prawne
22 sierpnia ukazała się kolejna nowelizacja 
ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1579). Jednym z najważniejszych zapisów 
jest zwiększenie motywacji mieszkańców do 
segregowania odpadów. Wprowadza się „wi-
dełki” w opłatach dla osób, które nie będą 
segregowały śmieci. Zapłacą oni nie mniej 
niż dwukrotność, ale nie więcej niż cztero-
krotność opłaty śmieciowej. Jeżeli właści-
ciele nieruchomości nie będą zbierać śmieci 
selektywnie, to firmy odbierające odpady 
przyjmą je jako niesegregowane (zmiesza-
ne) i powiadomią o tym władze gminy oraz 
właściciela nieruchomości.
Nowela przewiduje również, że opłaty śmie-
ciowe będą niższe dla tych mieszkańców, 
którzy mają przydomowe kompostowniki 
i sami będą zagospodarowywać część wy-
twarzanych przez siebie odpadów.

Ważną zmianą jest także zniesienie regiona-
lizacji w gospodarce odpadami. Firmy komu-
nalne mogą teraz transportować odpady do 
instalacji w całej Polsce.
Mieszkańcy gminy powinni być poinformowa-
ni o adresach lokalnych punktów selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), 
wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowa-
nych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmo-
wania. Jeżeli na obszarze gminy położone są 
gospodarstwa rolne, powinna być informacja 
o adresach punktów zbierania folii, sznurka 
i opon z gospodarstw rolnych lub zakładów 
przetwarzania takich odpadów.
Rada gminy może w drodze uchwały postano-
wić o odpłatnym przyjmowaniu przez PSZOK 
odpadów pochodzących z działalności rolni-
czej, a niebędących odpadami komunalnymi. 
Rada gminy określi też rodzaje i maksymalną 
ilość odpadów przyjmowanych przez PSZOK 
z gospodarstwa rolnego.

Małgorzata Grabczyńska

Małgorzata Grabczyńska



Z życia KPODR

Edukacja w plenerze
11 września na terenie wystawienniczym 
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie odbyła się siódma 
edycja spotkań edukacyjno-plenerowych 
„Święto Łąk”, skierowana do uczniów szkół 
podstawowych oraz rodzin z województwa 
kujawsko-pomorskiego. W tym roku w wy-
darzeniu wzięło udział 400 uczestników.

W ramach spotkania odbyło się 14 zajęć 
warsztatowych prowadzonych w formie ani-
macji przyrodniczych, które przeprowadziła 
wykwalifikowana kadra specjalistów. Zajęcia 
obejmowały zagadnienia z dziedziny orni-
tologii, botaniki, entomologii, herpetologii, 
sadownictwa, zielarstwa, łąkarstwa, flory 
i fauny naszych lasów. Kolejne zaś warszta-
ty pozwoliły uczestnikom na odkrywanie 
podwodnego świata oraz przybliżyły dzia-
łania myśliwych służące przyrodzie. Tema-
tyka warsztatów zawierała aspekty związa-
ne z ochroną środowiska naturalnego oraz 
promocją zdrowego stylu życia. Szeroki za-
kres zagadnień poruszonych podczas zajęć 
pozwolił na usystematyzowanie posiadanej 
wiedzy oraz poznanie dotąd nieznanych cie-
kawostek przyrodniczych. 
Spotkanie plenerowo-edukacyjne „Święto 
Łąk” to jedyne wydarzenie tego typu, któ-
re przygotowywane jest przez specjalistów 
KPODR. Podczas poszczególnych warsztatów 
dzieci, bawiąc się i eksperymentując, pozna-
wały przyrodę Kujaw i Pomorza, zdobywały 
kolejne sprawności przyrodnicze. Potwier-
dzeniem całodziennych zmagań oraz nabytej 

wiedzy przyrodniczej była legitymacja „Mło-
dego przyrodnika”. Na zakończenie uczestni-
cy spotkania otrzymali upominek w postaci 
książki „Gdzie ten ptak?”. 
Celem szczególnym przedsięwzięcia była pro-
mocja walorów przyrodniczych naszego woje-
wództwa, w tym łąk nadnoteckich, wchodzą-
cych w sieć obszarów Natura 2000, a także 
bogatej flory i fauny regionu. Wszystkie dzia-
łania realizowane w trakcie imprezy zmierza-
ły do pogłębienia i ugruntowania wiedzy oraz 
właściwych postaw proekologicznych.

Realizacja przedsięwzięcia „Święto Łąk” była 
możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Toruniu.

Joanna Szczęsna
fot. A. Mońko
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FestyN,
DOżynKi eKO

Przysiek

14 września

BARWy lAtA, dARy JEsiENi
W sobotę 14 września odbył się w Przysieku 
festyn „Barwy lata, dary jesieni” oraz Święto 
Ziemniaka, połączone w tym roku z Krajo-
wymi Dożynkami Ekologicznymi. Gościem, 
a zarazem patronem naszej imprezy był Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof 
Ardanowski. Współorganizatorami byli: Sta-
rostwo Powiatowe w Toruniu, Urząd Gminy 
Zławieś Wielka, Kujawsko-Pomorska Izba 
Rolnicza, Kujawsko-Pomorskie Stowarzysze-
nie Producentów Ekologicznych EKOŁAN.
Przed rozpoczęciem festynu odprawiona zo-
stała dożynkowa msza polowa, celebrowa-
na przez biskupa Józefa Szamockiego. Po 
niej ruszył pod scenę korowód z wieńcami 
dożynkowymi. Festyn otworzyli dyrektor 
KPODR w Minikowie Ryszard Kamiński oraz 
szef stowarzyszenia Ekołan Mieczysław Ba-

balski, który był jednym z pionierów rolni-
ctwa ekologicznego w Polsce. 
Dla rolników ekologicznych odbyła się konfe-
rencja „Demokratyzacja BIO”, a dla wszyst-
kich – premiera filmu „Pionierzy rolnictwa 
ekologicznego”.
Uczestnicy festynu mogli wziąć udział w kon-
kursach na najładniejszą i najsmaczniejszą 
odmianę ziemniaka. Na konkurs kulinarny 
panie z 12 kół gospodyń wiejskich wyczaro-
wały z ziemniaków 27 różnych potraw. 
Nie tylko ziemniaki degustowano podczas 
festynu. Na stoiskach kampanii promocyjnej 
„Kujawsko-Pomorska Wieprzowina. Tucz bez 
GMO” częstowano gulaszem.
Jedną z atrakcji był pokaz drobnego inwen-
tarza. Pobyt w Przysieku uprzyjemniały ze-
społy „Harmonia” i „Kruszynioki”.

Piotr Kociorski
fot. Marek Rząsa

WYNIKI KONKURSÓW

„Ziemniak w tradycji kuchni Pomorza i kujaw”
I. KGW Ossówka – babka ziemniaczana
II. KGW Sierakowo – kremowa zupa z ziemniaka
III. KGW Witowąż – racuchy ziemniaczane z powidłami
 wyróżnienia:
– Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup – pierogi leniwe z ziemniaków
– Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcin i Sławęcinek – placuszki ziemniaczane
 z farszem mięsnym i sosem czosnkowo-koperkowym
– KGW Głuchowo – ziemniak parowaniec na kapuście

„Najsmaczniejsza odmiana ziemniaka”
I. Tacja (HZ Zamarte)
II. Madeira (Europlant)
III. Mazur (PMHZ Strzekęcino)

„Najładniejsza odmiana ziemniaka”
– Sunshine (Solana)

Konkurs kulinarny wygrały panie z KGW Ossówka.Różne barwy ziemniaka...
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wyStawa
OGRODnicZa

Minikowo

22 września

JEsiEń W OGROdZiE
22 września w Minikowie działo się bardzo 
dużo, a to za przyczyną kilku jednocześnie 
odbywających się imprez, których głównym 
filarem i spoiwem była Jesienna Wystawa 
Ogrodnicza. Jej organizatorem już po raz 
szósty był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Minikowie, przy udzia-
le Gospodarstwa Rybackiego w Ślesinie. Je-
siennej Wystawie Ogrodniczej towarzyszyły: 
Wystawa Drobnego Inwentarza (organiza-
tor – KPODR), Piknik Lotniczy (organizator 
– Aeroklub Bydgoski), Krajowa Wystawa 
Szpiców i Psów Ras Pierwotnych (organiza-
tor – Sfora Nakielska). 
W ten piękny, słoneczny i ciepły dzień Mini-
kowo gościło ponad 120 wystawców i 12 tys. 
odwiedzających. Dodatkowo w celu uświet-
nienia obchodów 720-lecia nadania praw 
miejskich Nakłu nad Notecią odbył się Mu-
zyczny Piknik Rodzinny, którego organiza-
torem był Burmistrz Miasta i Gminy Nakło 
wraz z Nakielskim Ośrodkiem Kultury.
Połączenie imprez stało się dobrą okazją do 
tego, aby odwiedzić Minikowo i skorzystać 
z wielu atrakcji, jakie czekały na odwiedza-
jących. W ramach Jesiennej Wystawy Ogrod-
niczej odbyły się m.in. kiermasz ogrodniczy, 
wystawa rękodzieła i twórczości ludowej, 
prezentacja i sprzedaż potraw lokalnych 
i tradycyjnych, sprzedaż miodów i produk-
tów pszczelich, promocja karpia nakielskie-
go oraz wystawa drobnego inwentarza.

Wśród licznego grona wystawców główną 
grupę stanowili ogrodnicy. Drugą licznie re-
prezentowaną grupą byli wytwórcy żywności, 
oferujący m.in. potrawy z gęsi, pieczywo, 
wędliny, sery, ciasta, octy naturalne, prze-
twory domowe, owoce, miody i wiele innych. 
Równie liczną grupą wystawców byli twórcy 
ludowi, u których zakupić można było m.in. 
serwety, wyroby skórzane, ozdoby, zabawki, 
biżuterię itp.
Promocja karpia nakielskiego jest drugim fi-
larem naszej wrześniowej imprezy. Stoisko 
Gospodarstwa Rybackiego w Ślesinie nie 
narzekało na brak klientów, gdyż karp na-
kielski zdobywa coraz większą popularność. 
Tradycyjnie już technikę filetowania tej ryby 
prezentował pan Jan Bagrowski. 
Dużym zainteresowaniem wśród zwiedzają-
cych cieszyła się również wystawa drobnego 
inwentarza, na której hodowcy zaprezen-

towali najlepsze okazy ze swoich hodowli: 
króliki, szynszyle, drób ozdobny, gołębie ra-
sowe, alpaki, kucyki i... ptaki egzotyczne. 
A miłośnicy psów mogli obejrzeć je na wy-
stawie szpiców i psów ras pierwotnych.

Po raz pierwszy na niebie Minikowa pojawiły 
się samoloty i motolotnie, które można było 
podziwiać i dotknąć podczas festynu lotni-
czego zorganizowanego przez Aeroklub Byd-
goski. Nie brakowało chętnych na loty wi-
dokowe – głównie motolotniami. Odbyły się 
również skoki spadochronowe. 
O godzinie 15 rozpoczął się piknik z oka-
zji 720-lecia nadania praw miejskich Nakłu 
nad Notecią, który miał charakter festynu 
rodzinnego i przyciągnął do Minikowa wie-
lu mieszkańców regionu. Zwiedzający mogli 
zapoznać się m.in. z działalnością instytucji 
i stowarzyszeń służb mundurowych. Na sto-
isku Policji chętni mogli odbić na pamiątkę 
swoje linie papilarne, zagrać w grę eduka-
cyjną, obejrzeć radiowóz czy sprawdzić, jak 
wygląda otoczenie po założeniu tzw. alkogo-
gli. Najmłodsi mogli bawić się na dmucha-
nym zamku lub wygrać pluszaka. Zakończe-
niem pikniku był koncert znanych artystów, 
m.in. Kayah, Izabeli Trojanowskiej, Cezare-
go Pazury, Michała Kaczmarka.
Na sukces imprezy w dużym stopniu wpły-
nęła piękna pogoda. Oczywiście, „Jesień 
w Ogrodzie” nie byłaby możliwa bez udziału 
wystawców, instytucji i organizacji, którym 
jako organizatorzy dziękujemy.
Kolejna edycja wystawy już za rok – również 
we wrześniową niedzielę. 
W tym roku zapraszamy Państwa jeszcze na 
dwie imprezy: do Minikowa na Święto Gęsi 
na Krajnie (11 listopada) i do Przysieka na 
Jarmark Adwentowy (14 grudnia).

Sylwia Żakowska-Stasiszyn
fot. N. Musiał, D. Oparzela
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11 października

VI Forum Rolnicze
Gazety Pomorskiej
11 października 2019 roku w Bydgoskim 
Centrum Targowo-Wystawienniczym odby-
ło się Forum Rolnicze „Gazety Pomorskiej”, 
podczas którego spotkali się rolnicy, przed-
siębiorcy branż wokółrolniczych oraz eksper-
ci. W trakcie imprezy odbyły się podsumo-
wania konkursów: AgroLiga, Sołtys Roku, 
koło Gospodyń wiejskich Roku i Rolnik 
Roku.
Podczas Forum miały miejsce debata i pane-
le dyskusyjne:
l Debata ministrów o wspólnej Polity-

ce Rolnej po 2020 roku. W „gorącym” 
spotkaniu wzięli udział: Roman Jagieliń-
ski, Wojciech Mojzesowicz, Jacek Jani-
szewski, Stanisław Kalemba, Artur Balazs 
oraz Jan Krzysztof Ardanowski.

l AGROLiGA (panel sponsorski). Najlep-
sze wzorce dobrej praktyki na przykładzie 
gospodarstw i przedsiębiorstw Polski cen-
tralnej i północno-wschodniej. Zarządza-
nie finansami w sektorze rolnym – szanse 
i zagrożenia PROW 2014-2020.

l PRODUkCJA ROŚLiNNA i ZwiERZę-
CA. Rośliny białkowe w Polsce – jakie 
są szanse, by uniezależnić się od impor-
towanej soi? Czy stosowanie ekstruderów 
nasion soi oraz rzepaku może się upo-
wszechnić w polskich gospodarstwach?

l AGROtECHNikA. Nowoczesne tech-
nologie nawadniania. Co zrobić, by 
wody w glebie nie zabrakło, ani nie było 
jej za dużo? I żeby opłaty za korzystanie 
z wody nie zrujnowały portfela rolnika?

l Gwarantowane jutro (panel sponsor-
ski) – PZU Życie dla Rolnika.

l PRODUkCJA ZwiERZęCA. Jak zarobić 
na produkcji wieprzowiny, wołowiny 
i drobiu? Szanse na dobrą współpracę 
z zakładami przetwórczymi, albo własne 
przetwórstwo.

l PRODUkCJA ROŚLiNNA. Zmiany 
w stosowaniu środków ochrony ro-
ślin na terenie Unii Europejskiej. Wyzwa-
nia dla polskich gospodarzy. Czy rolnictwo 
precyzyjne może przyjść im z pomocą?

l PRODUkCJA ROŚLiNNA i ZwiERZę-
CA. Program azotanowy – nowe obo-
wiązki nie tylko dla właścicieli zwierząt 
hodowlanych. Co zrobić, żeby wydać 
mniej na środki ochrony roślin? Natural-
ne metody uprawy, w tym probiotyki oraz 
wykorzystanie produktu pofermentacyj-
nego (wytworzonego w procesie produk-
cji biogazu) do poprawy żyzności i właści-
wości gleb.

l technologie OZE (panel sponsorski) dla 
branży rolniczej oraz możliwości ich fi-
nansowania.

Jarosław Domiński
fot. M. Zwiewka, D. Oparzela






