
Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze

AGROMARSZ
Marszew, 6 kwietnia 2014
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AGROMARSZ startuje!
To będzie kolejne wydarzenie, na jakie czekają rolnicy – którzy jak co roku będą przyjeżdżać do Centrum Edukacyjno-Wystawowego  
w Marszewie k. Pleszewa, w powiecie pleszewskim, by zapoznać się z cała gamą usług rolniczych, sprzętu, roślin, a także z 
ofertą z branż wspierających rolnictwo. Już teraz na Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ zaprasza Wielkopolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 
Targi będą się odbywały w niedzie-
lę 6 kwietnia br., w godzinach 9.00 
– 16.00. Organizatorzy targów spo-
dziewają się ponad 150 wystawców. 
Honorowym patronem imprezy jest 
Marszałek Województwa Wielkopol-
skiego, Marek Woźniak, zaś patronat 
medialny objęły miesięczniki Porad-
nik Gospodarski i Wieści Rolnicze 
oraz portal rolniczy Gospodarz.pl.
Wiosenny AGROMARSZ zapro-
ponuje zwiedzającym przede 
wszystkim bogatą ofertę środków 
produkcji, w tym nawozy, mate-
riał siewny roślin rolniczych i wa-
rzyw, sadzeniaki ziemniaka, pasze  
i komponenty paszowe. Wystawcy 
zaoferują również usługi dla pro-
dukcji zwierzęcej, opakowania, 
siatki i folie rolnicze. Gromadząca 
zawsze najliczniejsze grono zain-
teresowanych „duża mechaniza-
cja” skupi, m.in. ciągniki rolnicze i 
ogrodnicze, sprzęt uprawowy i pie-
lęgnacyjny, opryskiwacze rolnicze  
i sadownicze, ładowarki telesko-

powe, ładowacze i wózki widło-
we oraz samochody osobowe  
i dostawcze.  Uzupełnieniem będą 
pilarki, kosiarki i sprzęt do pielęgna-
cji ogrodów oraz profesjonalne urzą-
dzenia myjąco-czyszczące znanych 
producentów, maszyny budowlane, 
a także oferta firm zajmujących się 
serwisem i regeneracją podzespołów. 
Odrębną grupę będą stanowi-
ły oferty firm prezentujących 
materiały budowlane oraz roz-
wiązania oszczędzające środo-
wisko naturalne i redukujące zu-
życie energii elektrycznej w domu  
i obiektach produkcyjnych. Wystaw-
cy zaproponują, m.in. kolektory sło-
neczne i ogniwa fotowoltaiczne. 
Stoiska informacyjno-konsultacyj-
ne tradycyjnie przygotują Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, Wielkopolska Izba Rolnicza, 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego oraz Wielkopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego. Przedstawi-
ciele banków będą zachęcali do za-

poznania się z produktami bankowy-
mi dedykowanymi dla gospodarstw 
rolnych. Na targach będzie można 
wykupić prenumeratę kilku tytułów 
fachowej prasy rolniczej. 
Odwiedzając stoisko WODR będzie 
można, m.in. zapisać się do bazy 
klientów, aby zyskać dostęp elek-
troniczny do informacji o organizo-
wanych przez Ośrodek szkoleniach, 
konferencjach, kursach, targach 
czy korzystać z systemu e-pora-
da. Specjaliści branżowi i doradcy 
z Zespołu Doradczego w powiecie 
pleszewskim będą udzielali porad 
z zakresu technologii produkcji, 
ogrodnictwa, budownictwa in-
wentarskiego, ekonomiki rolnic-
twa, ekologii i ochrony środowiska  
oraz szeroko rozumianego rozwoju 
obszarów wiejskich. 
Trudno chyba wyobrazić sobie wio-
senne targi bez kiermaszu ogrod-
niczego. Tym razem przyjazd do 
Marszewa potwierdziło ponad 50 
producentów i sprzedawców owoco-

wego i ozdobnego materiału szkół-
karskiego. Oprócz tego będzie moż-
na wybierać wśród wielu odmian róż, 
ciekawych bylin, pnączy, traw, roślin 
do ogrodów skalnych i oczek wod-
nych, kwiatów rabatowych, a także 
cebul i nasion kwiatów oraz warzyw. 
Mała architektura ogrodowa oraz 
wyroby z wikliny dopełnią ofertę 
kiermaszu.
W godzinach południowych będzie 
można wziąć udział w degustacji po-
traw zgłoszonych do „Konkursu kuli-
narnego na najsmaczniejszą potrawę 
z grzyba”. Swoje podwoje otworzy w 
tym dniu Zespół Szkół Politechnicz-
no-Przyrodniczych Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego, który zaprasza  
do odwiedzenia szkoły i zapoznania 
się z ofertą edukacyjną dla młodzie-
ży i dorosłych podczas swojego Dnia 
Otwartego. Serdecznie zapraszamy!

Wiesława Witaszak, kierownik 
Centrum Edukacyjno-Wystawowego 

w Marszewie. 
REKLAMA i003708212

Sprawdź co dzieje się w Twoim mieście:
www.pleszew.naszemiasto.pl

Ogłoszenia w Internecie: www.gratka.pl
Jesteśmy też na Facebooku

Biuro Ogłoszeń
tel./fax 62 7425-825
tel./fax 62 7424-008
kom. 514-800-944
e-mail: reklama.pleszew@glos.com

Redakcja
tel. 62 7420-062
e-mail pleszew@glos.com

Pleszew, ul Słowackiego 14

pleszew.
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Marszew nie tylko  
dla rolników
Przyjeżdżając do Centrum 

Edukacyjno - Wystawo-
wego w Marszewie warto 

pomyśleć, że nie tylko trafiają tu 
rolnicy, którzy cenią sobie zna-
jomość nowinek technicznych, 
trendów w hodowli zwierząt  
i uprawie roślin. Goszczą tu 
także turyści, ceniący sobie 
uroki wielkopolskiej ziemi.

Marszew leży w wojewódz-
twie wielkopolskim, w gminie 
Pleszew i oddalony jest o pół-
tora kilometra od Pleszewa. 
Około 30 kilometrów dzieli go 
od Kalisza i Ostrowa Wlkp.,  
26 km od Jarocina oraz 95 km od 
Poznania. Kierowcom podpo-
wiemy, że Marszew znajdą przy 
rozwidleniu dróg krajowych:  
nr 11 z północy na południe kra-
ju (Kołobrzeg - Bytom) i nr 12  

z zachodu na wschód (Łęknica 
- Berdyszcze). 

Przy okazji pobytu na tar-
gach, warto zapoznać się  
z miejscowymi atrakcja-
mi. Należą do nich re-
nesansowy zamek z XVI 
w., Muzeum Leśnictwa  
i Pokazowa Zagroda Zwierząt w 
parku - arboretum w Gołucho-
wie, - oddalony od Centrum  
o 15 km, Zespół Pałacowo - Par-
kowy z XVIIIw. w Dobrzycy 
(odległość 18 km), drewniany 
kościół z XVII w. w Kuchar-
kach - gm. Gołuchów, do któ-
rego można dotrzeć, pokonując  
22 km. Większe dystanse – 
choć dla zapalonych turystów  
i tak niewielkie – dzielą 
Centrum od Muzeum Ma-

rii Dąbrowskiej oraz skan-
senu na terenie parku  
w Russowie - 31 km, pałacu 
klasycystycznego z XVIII w.  

w Śmiełowie - 32 km, pała-
cu myśliwskiego Radziwiłłów  
z XIX w. w Antoninie - 51 km  
i zamku w Kórniku - 82 km. 
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REKLAMA i003734057

Godz. 11.00  – uroczyste otwarcie 
targów przy stoisku 
Wielkopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego 

 – uroczyste otwarcie 

Godz. 12.00  – degustacja 
potraw zgłoszonych 
do “Konkursu 
kulinarnego na 
najsmaczniejszą 
potrawę z grzyba”

Godz. 12.00  
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Centrum zaprasza -  
nie tylko AGROMARSZ
Wiosenne Targi Rolno 

– Ogrodnicze AGRO-
MARSZ rozpoczynają 

cykl tegorocznych imprez pro-
mocyjno - wystawienniczych, 
organizowanych w Centrum 
Edukacyjno - Wystawowym  
w Marszewie k. Pleszewa. Co 
roku odbywa się tu bowiem kil-
ka spotkań o ciekawie dobranej 
tematyce – w ubiegłych latach 
Centrum przygotowało m.in. 
targi Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne, Marszewskie Dni  Pola, 
Włościańskie Zawody w Powo-
żeniu Zaprzęgami Konnymi, czy 
Krajowe Dni  Ziemniaka. Teraz 
zaplanowano sześć takich bran-
żowych atrakcji.

Pierwsza - Wiosenne Tar-
gi Rolno-Ogrodnicze AGRO-
MARSZ – rozpoczyna się  

6 kwietnia. Dwa miesiące póź-
niej, bo w dniach 14-15 czerw-
ca, zaplanowano Marszewskie 

Dni Pola 2014. Warto tu bę-
dzie wówczas przyjechać, gdyż  
w tym samym terminie odbę-

dą się aż cztery imprezy rów-
noległe – obok Dni Pola goście 
odwiedzą Letnie Targi Rolno
-Ogrodnicze AGROMARSZ,  
a 14 czerwca będą mogli dopin-
gować zawodników biorących 
udział w VII Włościańskich Za-
wodach w Powożeniu Zaprzę-
gami Konnymi. Miłośnicy koni 
zresztą zajrzą do Marszewa tak-
że następnego dnia – 15 czerw-
ca, na XXVI Regionalną Wysta-
wę Koni Hodowlanych.

Po wakacjach natomiast, Cen-
trum Edukacyjno – Wystawowe 
przyjmie gości 5 października 
- odbędą się wówczas Jesienne 
Targi Rolno-Ogrodnicze AGRO-
MARSZ „Przyjazna Energia  
w domu i zagrodzie”. 

GOK

REKLAMA i003728857 REKLAMA 003729217
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REKLAMA i003724424REKLAMA 1424416/00Warto wiedzieć 
o Centrum 

Centrum Edukacyjno - Wy-
stawowe w Marszewie na-
leży do Wielkopolskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu. WODR organizuje 
w jego ośrodku szkoleniowym 
własne szkolenia i zaprasza 
swoich gości i potencjalnych 
klientów do przygotowywania  
własnych szkoleń, seminariów 
i konferencji, z możliwością wy-
żywienia. Ośrodek szkoleniowy 
bowiem  udostępnia bowiem do 
wynajęcia sale z wyposażeniem 
audiowizualnym: posiada dwie 
sale seminaryjne, jedną salę wy-
kładową oraz dwie sale konfe-
rencyjne, wszystkie z dostępem 
do Internetu. Ponadto Centrum 
zapewnia gościom bazę nocle-
gową: oferuje pokoje 2-, 3 - oso-
bowe z łazienką oraz 3 -, 4 - ,  
i 5 - osobowe ze wspólną łazien-
ką i aneksem kuchennym. 

Oprócz tego Marszewskie 
Centrum jest gospodarzem 
imprez promocyjno - wysta-
wowych, i od 1991 roku or-
ganizuje trzykrotnie w ciągu 
roku targi rolno-ogrodnicze: 
wiosenne, letnie i jesienne. 
Letnie Targi Rolno - Ogrodni-
cze AGROMARSZ związane są 
z Marszewskimi Dniami Pola 
oraz dodatkowo z Regionalną 
Wystawą Koni Hodowlanych 
organizowaną we współpracy z 
Wielkopolskim Związkiem Ho-
dowców Koni.  Każda impreza 
gromadzi ok. 140 wystawców 
oraz około 20 tys. zwiedzają-
cych. Tym samym rocznie do 
Marszewa przyjeżdża ponad 
450 wystawców oraz ponad  
60 tys. zwiedzających. Ci ostatni 
mają oczywiście wstęp wolny.

Tereny wystawowe mają 
powierzchnię 3,30 ha i około 
trzyhektarowe pole demon-
stracyjne, na którym przygoto-
wywana jest kolekcja odmian 
roślin prezentowanych podczas 

dni pola. W czasie Targów Rolno 
- Ogrodniczych AGROMARSZ 
Centrum oferuje wystawcom 
miejsca na placu wystawowym 
oraz powierzchnię zadaszoną  
w pawilonach wystawowych, 
tj: w hali wystawowej - moduły  
12 m2 i 24 m2 z dostępem do 
energii elektrycznej 230 V,  
w szesnastu pawilonach o pow. 
56 m2 każdy i w pawilonie o pow. 
100 m2. Targom towarzyszą 
kiermasze: ogrodniczy i wszyst-
ko dla domu.

Z kolei Marszewskie Dni Pola 
kojarzą się z pokazaną na polu 
demonstracyjnym kolekcją po-
nad 140 odmian roślin upra-
wianych w regionie. Prezen-
towane są, m.in. zboża ozime  
i jare, kukurydza, rzepak, buraki 
cukrowe, ziemniaki oraz groch 
i łubin. Poletka służą zaprezen-
towaniu i porównaniu odmian 
oraz zastosowanych technologii 
uprawy. Kolekcja jest dostępna 
przez cały okres wegetacji dla 
rolników i doradców. Stanowi 
bazę do organizacji warsztatów 
polowych dla rolników, dorad-
ców i uczniów szkół rolniczych.

Centrum zapewnia też ob-
sługę dodatkową: udostępnia 
zasoby biblioteki - posiadany 
przezeń księgozbiór oraz cza-
sopisma rolnicze związane są 
tematycznie głównie z rolnic-
twem oraz naukami pokrew-
nymi, służy pomocą w zakre-
sie poligrafii – jego drukarnia  
offsetowa zapewnia możliwość 
przygotowania wydruków (od 
projektu, przez skład, po druk) 
i usługi kserograficzne, a tak-
że umożliwia przygotowanie 
warsztatów polowych - dla za-
interesowanych grup doradców, 
rolników i  uczniów organizuje 
warsztaty polowe w oparciu  
o posiadaną kolekcję odmian na 
polu demonstracyjnym.
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Pieniądze dla rolników
Agencja Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa 
rozpoczęła przyjmowanie 

wniosków o przyznanie płatności 
bezpośrednich za 2014 r., w ciągu 
czterech pierwszych dni, od 15  
do 19 marca przyjęła ich blisko  
38 tysięcy. 

Jak informuje Agencja (www.
arimr.gov.pl), zgodnie z unijny-
mi zasadami od 15 marca 2014 r. 
można składać wnioski o przy-
znanie płatności bezpośrednich, 
płatności ONW, płatności rol-
nośrodowiskowych oraz wnioski 
o wypłatę pomocy na zalesianie 
gruntów rolnych oraz gruntów 
innych niż rolne w ramach PROW 
2007 - 2013 za 2014 r. Wnioski  
o przyznanie wymienionych wy-
żej rodzajów płatności można 
składać do 15 maja. Rolnicy, któ-
rzy złożą swoje wnioski po tym 
terminie, ale nie później niż do 
9 czerwca 2014 r., otrzymają po-
mniejszone należne im płatno-

ści o 1% za każdy roboczy dzień 
opóźnienia. Zmiany do już złożo-
nego wniosku można składać bez 
żadnych sankcji finansowych do 
2 czerwca 2014 r. Korekty wnio-
sków złożone po tym terminie, ale 
nie później niż do 9 czerwca, będą 
obarczone sankcjami finanso-
wymi polegającymi na pomniej-
szeniu należnych dopłat o 1% za 
każdy roboczy dzień opóźnienia.

Tegoroczny nabór wniosków  
o przyznanie płatności bezpośred-
nich będzie już 11 z kolei, pierwszy 
został przeprowadzony w 2004 r.  
Na realizację płatności bezpo-
średnich za 2014 r. ARiMR ma ok.  
3,4 mld euro. Szacunkowa maksy-
malna stawka jednolitej płatności 
obszarowej w 2014 r. wyniesie  
ok. 219,87 euro na 1 hektar.

Podobnie jak w poprzednich la-
tach, także w tym roku na jednym 
wspólnym formularzu wniosku 
można ubiegać się o:
-  płatności w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego;
-  pomoc finansową z tytułu 

wspierania gospodarowania na 
obszarach górskich i   innych 
obszarach o niekorzystnych wa-
runkach gospodarowania (płat-
ność ONW);

-  płatność rolnośrodowiskową 
w ramach PROW 2007-2013. 
Rolnicy, którzy ubiegali się o ta-
kie płatności w ubiegłym roku, 
otrzymali z Agencji wstępnie 
wypełniony wniosek o przyzna-
nie płatności wraz z załącznika-
mi graficznymi oraz instrukcją 
ich wypełniania.
Co ciekawe, wnioski o przy-

znanie płatności można składać 
za pośrednictwem formularza 
umieszczonego na stronie in-
ternetowej Agencji. W zakład-
ce „System teleinformatyczny 
ARiMR-Wniosek przez Internet” 
(http://www.arimr.gov.pl/dla-be-
neficjenta/system-teleinforma-
tyczny-arimr.html) znajduje się 

specjalny formularz takiego wnio-
sku. Umożliwia on wprowadzenie 
danych do systemu teleinforma-
tycznego ARiMR oraz ich zatwier-
dzenie, co jest równoznaczne ze 
złożeniem do ARiMR wniosku  
o przyznanie płatności.

Aby móc skorzystać z tego 
wygodnego sposobu składania 
wniosku, rolnik musi posiadać     
login i kodu dostępu do syste-
mu teleinformatycznego ARiMR.  
Jeżeli nie posiada takich upraw-
nień, powinien złożyć u kierowni-
ka właściwego terenowo dla nie-
go biura powiatowego specjalny 
wniosek o nadanie loginu i kodu 
dostępu, który można pobrać 
ze strony internetowej ARiMR. 
Uprawnienia do systemu telein-
formatycznego ARiMR nadawane 
są bezterminowo i pozwalają tak-
że na korzystanie z elektronicznej 
drogi przy zgłaszaniu spraw zwią-
zanych z identyfikacją i rejestracją 
zwierząt gospodarskich.

REKLAMA i003722803

Usługi koparko-ładowarką Mecalac 12 MSX

 wyburzanie, prace drogowe, utwardzanie i równanie terenu, wykopy 
ziemne, prace porządkowe

 wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem, a także z pełnym 
osprzętem (także usługi ładowarką Schaeff), maszyna o dużej wydajno-

ści, posiada komplet łyżek
 kompleksowe układanie kostki 
brukowej
 sprzedaż kostki brukowej, mate-
riałów budowlanych

BRUKARSTWO
Tel. kontaktowy 509 314 566

reKlama 003722673
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Tu warto być - kaliski  
salon Renault i Dacia  
już w nowej odsłonie! 
Profesjonalizm, najwyższy 

standard obsługi klienta 
i atrakcyjna oferta – do-

świadczy tego każdy, kto od-
wiedzi salon Renault i Dacia  
w Kaliszu. W połowie ubiegłego 
roku obiekt zmienił właściciela. 
Został nim dealer samochodo-
wy Auto Centrum Lis. W stycz-
niu odbyło się ponowne otwar-
cie salonu, który w niczym nie 
przypomina tego sprzed kilku 
miesięcy.

Jego nabywcą został Stefan 
Lis - właściciel dwóch innych 
salonów. Pierwszy znajduje się  
w Koninie, drugi – w Kaliszu 
przy ulicy Częstochowskiej. 
Wraz z otwarciem trzeciego 
salonu oferta Auto Centrum 
Lis została wzbogacona o dwie  
kolejne marki – Renault i Dacia. 

Bez wahania można powie-
dzieć, że po zmianie właściciela 

salon przy Łódzkiej stał się miej-
scem zupełnie nowym. Budynek 
został gruntowanie wyremonto-
wany – zmieniło się tam niemal 
wszystko, poza marką oferowa-
nych samochodów.

Czym wyróżnia się salon przy 
ulicy Łódzkiej od salonów kon-
kurencji? Na pewno najwyższym 
standardem obsługi. Pracowni-
cy Auto Centrum Lis dbają, aby 
każdy klient wyszedł z niego 
usatysfakcjonowany. Podob-
nie jest w dwóch pozostałych 
salonach – według wewnętrz-
nych badań przeprowadzonych 
przez Mitsubishi serwis przy 
ulicy Częstochowskiej zajmuje  
3 miejsce w Polsce pod wzglę-
dem liczby zadowolonych klien-
tów, wyprzedzając innych deale-
rów tej marki.

Ponadto salon posiada bardzo 
atrakcyjną ofertę sprzedaży. W 

przypadku nowych samocho-
dów ceny Renault zaczynają 
się od już od 35 tysięcy złotych, 
Dacii – od 29 tysięcy. Zaintereso-
wani zakupem mogą skorzystać 
z licznych udogodnień - otrzy-
mać kredyt ulgowy, 4x25 lub 
50/50 z oprocentowaniem 0%, 
oraz promocji - uzyskać rabat 
bądź dodatkowe akcesoria do 
samochodu. 

Atutem salonu Renault  
i Dacia jest również lokali-
zacja. Ulica Łódzka 69, przy 
której się znajduje, jest czę-
ścią drogi krajowej nr 12. 
Dzięki temu do salonu mogą 
łatwo dojechać nie tylko 
mieszkańcy Kalisza i okolic, 
ale również innych miejsco-
wości. Tym bardziej, że Auto 
Centrum Lis jest jedynym de-
alerem marek Renault i Dacia 
w powiecie kaliskim. 

Salon na Łódzkiej zapewnia 
także kompleksowość usług 
związanych z zakupem samo-
chodu. Obsługa pomaga między 
innymi klientom sfinansować 
transakcję, pośrednicząc w kon-
tach z bankiem, a także wybrać 
najkorzystniejsze ubezpiecze-
nie. Profesjonalizm i ogromne 
doświadczenie pracowników 
Auto Centrum Lis dają pewność, 
że wszystkie formalności zosta-
ną dopełnione szybko i z korzy-
ścią dla kupującego.

Auto Centrum Lis zaprasza 
wszystkich zainteresowanych 
kupnem samochodu marki Re-
nault lub Dacia do salonu przy 
Łódzkiej 69. Nowy właściciel 
gwarantuje najwyższą jakość 
obsługi klienta, atrakcyjną 
ofertę oraz liczne promocje  
i rabaty.

RENAULT DACIA
Auto Centrum Lis Sp. z o.o
ul. Łódzka 69, 62- 800 Kalisz
tel./fax: 62-764-50-80
www.autocentrumlis.pl
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Auto Centrum Lis Sp. J. Stefan i Lidia Lis

ul. Częstochowska 211, 62-800 Kalisz, 62 766 78 01

www.mitsubishi.kalisz.pl
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Na początku marca w To-
runiu odbyło się 21. Fo-
rum Gospodarcze – choć 

mówiono tu o mikro, małej i śred-
niej przedsiębiorczości, to panele 
dyskusyjne poświęcone były też 
rolnictwu, gospodarce żywno-
ściowej, i promocji regionalnej 
żywności wysokiej jakości. Jak in-
formuje Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, osobną 
debatę poświecono omówieniu jej 
roli we wspieraniu gospodarstw 
oraz przedsiębiorczości na ob-
szarach wiejskich. Portal Agencji 
(www.arimr.gov.pl) podaje, że 
„Andrzej Gross prezes ARiMR 
przypomniał atmosferę nieufno-
ści jaka towarzyszyła programowi 
przedakcesyjnemu  i pierwszemu 
okresowi działalności Agencji. - 
Powszechnie głoszono poglądy, 
że nie wykorzystamy unijnych 
środków, że nie będziemy umieli 
ich należycie zagospodarować, 
że nasi rolnicy, przedsiębiorcy 
i samorządowcy nie będą mieli 

pomysłów ani chęci aby sięgać po 
to finansowe wsparcie. Tymcza-
sem się okazało, że z kopciuszka 
wyrośliśmy na lidera. W latach 
2007-2013, pod względem liczby 
składanych wniosków i otrzymy-
wanych dotacji Polska zajmuje 
pierwsze miejsce wyprzedzając 
Niemcy, Francję czy Włochy”. 
Prezes Agencji zapewnił, że  
w nowej perspektywie finansowej 
na lata 2014-2020 szczególnie 
wspierane będą działania służące 
zwiększeniu dochodów, konku-
rencyjności, propagujące ochronę  
środowiska, ale też wyrównujące 
szanse dla małych gospodarstw. 
Z kolei Wojciech Pomajda, za-
stępca dyrektora Fundacji Pro-
gramów Pomocy dla Rolnictwa 
podkreślał, że ważne jest ustale-
nie celów, jakie chcemy osiągnąć 
poprzez udzielane wsparcie. Jak 
mówił, „z mechanizacją   chyba 
przedobrzyliśmy, niektóre gospo-
darstwa są przeinwestowane, nie 
warto zachęcać do kolejnej, prze-

REKLAMA i003703123 REKLAMA i003718562

Firma MARGO jest producentem części 

zamiennych do ciągników rolniczych. Poza 

produkcją motoryzacyjną, świadczy usługi 

w zakresie ślusarstwa oraz wykonuje różne 

prace w kooperacji z innymi przedsiębiorstwa-

mi. MARGO posiada szeroki park maszy-

nowy oraz wyspecjalizowanych fachowców. 

Swoje wyroby wykonuje z najwyższej jakości 

surowców zakupywanych od znanych w kraju 

dostawców. Firma cały czas dostosowuje 

swoją ofertę do potrzeb przyszłych 

i nowych klientów.

PRODUCENT 
CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

PRODUCENT 
CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

nowy oraz wyspecjalizowanych fachowców. 

Swoje wyroby wykonuje z najwyższej jakości 

surowców zakupywanych od znanych w kraju 

dostawców. Firma cały czas dostosowuje 

swoją ofertę do potrzeb przyszłych 

    PPHU MARGO 
     Małgorzata Tyrakowska-Dolna

Fabianów, ul. Kaliska 5
63-460 Nowe Skalmierzyce

woj. wielkopolskie

tel. 62 762 20 50 
fax 62 762 21 71 

e-mail: margo@margo.lic.pl
www.margo.lic.pl.

reKlama 003715626

Agencja pomoże
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gospodarstwom
prowadzanej co 6 lat, wymia-
ny traktorów czy kombajnów”.   
Krzysztof Mościcki, dyrektor 
Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie mówił o relacjach 
Agencja - rolnik beneficjent.   
Ważną uwagę – co zauważa 
portal Agencji zaznaczył prof. 
Andrzej Kowalski, dyrektor In-
stytutu Ekonomiki Rolnictwa  
i Gospodarki Żywnościowej – za-
znaczył on, że „Polska w ostat-
nich latach stała się znaczącym 
eksportem żywności. W latach 
1997-2003 mieliśmy ujemne 
saldo w handlu zagranicznym, 

w późniejszych latach eksport 
w wysokości miliarda dolarów 
uważano za wielki sukces. Teraz 
nadwyżka eksportu produktów 
rolnych, spożywczych nad im-
portem jest 5, 6 razy większa. 
Odrodziły się branże skazane 
na upadek jak np. mleczarstwo. 
Ale sukces   - przestrzegał profe-
sor - nie jest dany raz na zawsze. 
Kiedyś bagatelizowano konku-
rencję ze strony Chin, dzisiaj są 
one dużym potentatem w handlu 
artykułami rolnymi. Argentyna, 
Brazylia, Indie idą ich śladem”. 
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Dzik na celowniku

Rolnicy skarżą się na szkody 
spowodowane przez dziki, 
a populacja tych zwierząt 

rośnie. Ponadto dzięki nim roz-
przestrzenia się wirus ASF, który 
dotarł już do granic Polski, i który 
zagraża hodowlom świń. 

Portal farmer.pl podaje,  
że według wiceministra rolnic-
twa Janusza Zalewskiego, w ska-
li kilkunastu powiatów trzeba 
by było przeznaczyć na odstrzał 
15 tys. dzików 4 mln zł, jed-
nak, gdyby to zrobić teraz – po 
zmniejszeniu strefy zagrożonej 
– wystarczy kilkaset tysięcy, do 
miliona złotych. Koszt odstrza-
łu jednego dzika, tak by pokryć 
przechowywanie w chłodni, 
przeprowadzenie badań, trans-
port zwłok zwierzęcia ocenił na 
250 złotych. 

Portal cytuje posła Tomasza 
Kuleszę, który stwierdził, że „wi-
rus ASF jest niebezpieczny i roz-
przestrzenia się błyskawicznie. 
Po wykryciu wirusa u padłych 

dzików podzielono Polskę na  
3 strefy pod względem zagrożenia 
rozpowszechnianiem się wiru-
sa. Łatwość zarażenia zwiększa 
możliwość rozprzestrzeniania 
się wirusa - można przenosić go 
na butach, objawy choroby widać 
po 3 dniach, co uniemożliwia już 
przeciwdziałanie. 

Wiceminister Janusz Zalewski 
potwierdził, że ASF dotarł do gra-
nic Polski. Nie ma innych sygna-
łów choroby, poza tymi 2 padłymi 
dzikami. W Rosji odnotowano 331 
przypadków ASF w hodowlach 
świń, co nie wywołało sankcji  
w handlu mięsem”. 

Odstrzelenie dzików wydaje się 
skutecznym rozwiązaniem wobec 
braku lekarstw i szczepionek na 
ASF, i konieczności ochrony ho-
dowli świń przed przeniknięciem 
wirusa. Według portalu, „minister 
rolnictwa zadeklarował znalezie-
nie tej kwoty w swoim budżecie, 
decyzja co do rozmiarów ograni-
czania populacji dzików ma za-
paść w najbliższych dniach”.

REKLAMA i003727002

NOWOŚĆ - części MTZ, BELARUS

REKLAMA i003721126
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Priorytet 
dla gazu
Mniej węgla, a więcej 

gazu i źródeł odnawial-
nych – taka przyszłość 

energetyczna wsi jest możliwa, 
jeśli będzie się promować model 
prokonsumencki i rozproszone 
źródła energii. To wniosek Fo-
rum Rozwoju Efektywnej Energii 
(FREE), inicjatywy o europejskim 
zasięgu, która stawia sobie za cel 
zwiększanie dostępu do nowo-
czesnych i przyjaznych źródeł 
energii na terenach wiejskich.

Teza ta jest podstawą  raportu 
„Miks energetyczny dla terenów 
wiejskich. Analiza i rekomenda-
cja”. Tytułowy miks powstał jako 
wypadkowa istniejących zaso-
bów oraz trendów na polskiej wsi 
i w elektroenergetyce. Widoczny 
jest trend odchodzenia od wę-
gla w kierunku gazu oraz źródeł 
odnawialnych. W perspektywie 

2030 roku, optymalne połączenie 
źródeł zasilania dla terenów wiej-
skich w Polsce zakłada głównie 
zużycie źródeł odnawialnych na 
poziomie 30% , węgla na pozio-
mie 25% i gazu na poziomie 18%.

Zdaniem FREE, polska wieś 
wymaga odrębnego podejścia 
w planowaniu energetycznym 
ze względu na gorszy dostęp do 
infrastruktury energetycznej, 
większe zagrożenie ubóstwem 
energetycznym, niższe dochody 
ludności oraz niższą świadomość 
ekologiczną. Priorytetem w po-
lityce energetycznej powinna 
być zatem modernizacja ukie-
runkowana na poprawę dostępu 
mieszkańców do niskoemisyj-
nych źródeł energii. Niezbędne 
jest przejście na rozproszony mo-
del energetyczny odpowiadający 
strukturze wsi. 

REKLAMA i003723097

Grodzisko 106, 63-300 Pleszew
tel. 62 741 64 08, 600 894 138, 

maxlass@interia.pl

Tartak:
 więźba dachowa
 tarcica o różnych przekrojach
 łaty, kontrłaty
 stemple budowlane
 drewno opałowe i kominkowe

Usługi z zakresu leśnictwa:
 pozyskiwanie drewna
 zrywka drewna
 zagospodarowanie lasu
 transport
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W tym roku będzie trudno, ale...

Ten rok może dla rolni-
ków być trudnym okre-
sem przejściowym, ale  

w dłuższej perspektywie następ-
nego pięciolecia można spo-
dziewać się dobrej koniunktury 
w rolnictwie – zapowiada Zofia 
Szelczyk, wiceminister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.

Pani minister przedstawiła 
taką perspektywę kilka dni temu 
w czasie spotkania w ramach 
Powiatowego Forum Rolnicze-
go, mówiąc o nowych możliwo-
ściach dotacyjnych w nadcho-
dzącej perspektywie finansowej 
2015-2020. Powiatowe Forum 
Rolnicze odbyło się na terenie 
gminy Turek, w sali bankietowej 
Finezja w Kaczkach Średnich, 
jako Forum Mleczarskie Powiatu 
Tureckiego.

Jak podaje portal Wieści Rol-
nicze (wiescirolnicze.pl), pani 
minister Szelczyk „z dużym 
optymizmem przedstawiła za-
mierzenia nowej perspektywy 

finansowej 2015-2020 skiero-
wanej dla rolników. Przyznała, 
że co prawda rok 2014 będzie 
trudnym okresem przejścio-
wym, jednak jest to dobry czas 
do przemyśleń i konsultacji,  
które pozwolą już na początku 
2015 roku skorzystać z możli-
wości, jakie dają dotacje unijne. 
A tych jest na kolejne siedem 
lat 23,7 mld euro, co w przeli-
czeniu na jeden hektar daje naj-
mniej 240 euro ze wzrostem do  
247 euro.

Nabory na wnioski dotacyjne 
rozpoczną się od stycznia 2015 
roku i będę miały różnorodny 
charakter. Zmieniona została 
formuła dotacji, która podzie-
lono na dwie części- płatność 
podstawową i płatność zielo-
ną. Ta druga będzie stanowiła  
30 proc. całości dopłaty i bę-
dzie przyznawana po spełnieniu 
określonych warunków.

- Dotyczy to jedynie bardzo 
dużych gospodarstw, powyżej 

30 hektarów – wyjaśniała Zofia 
Szelczyk- Taki rolnik będzie mu-
siał uprawiać minimum trzy ro-
śliny na gruntach ornych, nie bę-
dzie mógł rezygnować z trwałych 
użytków zielonych itd. Jak widać 
nie jest to aż takie trudne.

Nowe przepisy Unii Euro-
pejskiej oraz doświadczenia  
z poprzednich lat zmuszają do 
skierowania działań rolniczych 
na produkcje problemowe.  
To właśnie te działania będą 
mogły liczyć na wsparcie fi-
nansowe ze środków unijnych. 
Należą do nich m.in. produkcja 
bydła mięsnego, mlecznego,  
hodowla owiec, czy znana już 
produkcja owoców miękkich.”

Według portalu zielone świa-
tło zapala się dla młodych rolni-
ków, tych, którzy nie ukończyli 
jeszcze 40 roku życia, pracują  
w gospodarstwach nie dłużej niż 
5 lat, i którzy planują moderni-
zację lub remont gospodarstwa. 
Jak piszą Wieści, „perspektywa 

otwiera się także na tych, którzy 
dotychczas nie posiadali bydła. 
W takim przypadku otrzymają 
50 proc. kosztów inwestycji, ale 
nie więcej niż 500 tys. zł. Mło-
dy rolnik dodatkowo otrzyma  
10 proc. dotacji, czyli aż 60 proc. 
wartości realizacji zamierzonej 
inwestycji.

Planowane są także dota-
cje dla gospodarstw małych, 
które rocznie sprzedają nie 
więcej, niż za 6 tys. euro, czyli 
poniżej 24 tys. zł. Takie gospo-
darstwa będą mogły występować  
o premię w wysokości 60 tys. zł  
na rozpoczęcie dodatkowej rol-
niczej działalności, np. sady, 
czy uprawy ekologiczne. Pre-
mia wypłaca będzie transzami,  
80 proc. zaliczki oraz po przed-
stawieniu rachunków kolejne  
20 proc.”. Ma ona pozwolić ma-
łym gospodarstwom na rozwi-
nięcie skrzydeł, a w  przyszłości 
na uzyskanie większych docho-
dów i większe dotacje na rozwój.

REKLAMA i003733479
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∗wiosenne porządkowanie ogrodu
∗przycinanie i wycinka drzew
∗profesjonalny projekt ogrodu
∗wykonanie
∗pielęgnacja
∗opryski

tel. 601 170 912
tel. 791 528 822

zielony 
zakątek

konkurencyjne ceny!

Dopłaty ze zmianami
Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnic-
twa informuje, że w ra-

mach płatności bezpośrednich 
w tym roku można ubiegać się 
o przyznanie:
-  jednolitej płatności obszaro-

wej;
-  specjalnej płatności obsza-

rowej do powierzchni upraw 
roślin strączkowych i motyl-
kowatych drobnonasiennych;

-  oddzielnej płatności z tytułu 
owoców i warzyw (płatność 
do pomidorów);

-  oddzielnej płatności z tytułu 
owoców miękkich;

- płatności cukrowej;
-  płatności do surowca tytonio-

wego (płatność do tytoniu);
- płatności do krów i owiec;
-  płatności uzupełniających  

w ramach przejściowego 
wsparcia krajowego, tj.: płat-
ności uzupełniającej do po-

wierzchni uprawy chmielu 
niezwiązanej z produkcją, 
płatności uzupełniającej dla 
producentów surowca tyto-
niowego (płatność niezwiąza-
na do tytoniu) lub płatności 
uzupełniającej w zakresie pro-
dukcji ziemniaka skrobiowe-
go (płatność niezwiązana do 
skrobi).
Te płatności przyznawane 

są na takich samych zasadach 
jak w roku ubiegłym, poza 
pewnymi wyjątkami. W za-
sadach przyznawania dopłat 
bezpośrednich zostały bowiem 
wprowadzone pewne zmiany. 
Przede wszystkim w przypad-
ku przyznawania płatności  
w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego  nie obowią-
zuje  zasada utrzymania grun-
tów w dobrej kulturze rolnej 
na dzień 30 czerwca 2003 r., 
co oznacza, że do płatności 

można zgłaszać użytki rolne 
utrzymywane obecnie w dobrej 
kulturze rolnej, bez względu 
na to, czy były utrzymywane  
w dobrej kulturze rolnej na 
dzień 30 czerwca 2003 r. Nie 
będą też stosowane modulacje 
płatności bezpośrednich, ani też 
tzw. mechanizm dostosowania. 
Te dwie zmiany są z całą pew-
nością korzystne dla rolników.

Agencja informuje też o zmia-
nach w zasadach przyznawania 
wsparcia ONW, czyli dopłat 
dla rolników gospodarującym  
w niekorzystnych warunkach 
lub trudnym terenie np. na sła-
bych glebach, obszarach o zbyt 
dużych czy zbyt małych opa-
dach deszczu czy prowadzą-
cych działalność na terenach 
górzystych - są to tzw. dopłaty 
ONW. Generalna zmiana doty-
czy tego, że w pewnych przy-
padkach rolnik, który chce 

otrzymywać takie dopłaty, nie 
będzie musiał zobowiązywać 
się do prowadzenia przez 5 
lat działalności na terenach 
ONW. Z przyjęcia takiego zo-
bowiązania zwolnieni będą 
rolnicy, którzy po raz pierwszy 
będą ubiegać się o przyznanie 
dopłat ONW lub właśnie za-
kończyli realizację 5-letniego 
zobowiązania do prowadzenia 
działalności rolniczej na ob-
szarach o niekorzystnych wa-
runkach gospodarowania czy 
terenach górskich. W ich przy-
padku warunkiem otrzymania  
dopłat ONW będzie prowadze-
nie działalności rolniczej na 
takim obszarze. Natomiast rol-
nicy, którzy są w trakcie reali-
zacji 5-letniego zobowiązania  
do gospodarowania na terenach 
ONW, mają obowiązek do kon-
tynuowania tego zobowiązania 
na dotychczasowych zasadach.

REKLAMA i003744622

I  Wóz asenizacyjny TYP PN-1/12A  pojemność 12 000 L z dozowni-
kiem 12 m i przepływomierzem wskazującym ilość wylanej gnojo-
wicy na 1  hektar,

I  Kontenery asenizacyjne  o pojemności 2000  do 24 000  litrów  do 
montażu na samochodach lub podwoziach z systemem  hakowym.

I  wozy asenizacyjne o pojemnościach :1000, 2300, 3000, 
4300, 5000, 6000, 7000, 8000, 10 000, 12 000, 14 000,  
16 000, 18 000, 20 000, 24 000, 26 000, 30 000 litrów

I  dozowniki do naglebowego rozlewu gnojowicy, szero-
kość robocza 9,12 i 25 m

I   aplikatory do doglebowego wprowadzania gnojowicy 
- 4 -redlicowe 
- talerze szerokość robocza 2,3 i 6 m

katalog wyborów jest dostępny na stronie :
www.meprozet-koscian.eu
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