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„Droga rolników od Solidarności do niepodległości”

Wiem, co jem!
Cała prawda na talerzu

Kongres Europejskich
Rolników 2018

„Podnieś rękę Boże Dziecię, Błogosław Ojczyznę miłą.
W dobrych radach, w dobrym bycie, Wspieraj jej siłę, Swą siłą …”

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Składam Czytelnikom „Naszej Ziemi”,
członkom i sympatykom Związku
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności
oraz radosnych i pełnych rodzinnego ciepła chwil
przy wigilijnym stole.
Niech Boża Dziecina błogosławi i obdarza Nas
miłością i pokojem w Nowym 2019 Roku.
W imieniu Rady Krajowej
NSZZ RI Solidarność
Teresa Hałas
Poseł na Sejm RP

Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu.
Dzisiaj w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz Pan.

Łk 2,10-12

DRODZY ROLNICY!
Dzieląc radość z Narodzenia Pańskiego
bardzo serdecznie życzę,
aby Nowonarodzony Zbawiciel świata
wspierał Swą mocą wszelkie działania,
podejmowane na chwałę Bożą i pożytek ludzi.
oraz darzył zdrowiem i błogosławieństwem.
Niech Bogurodzica Maryja,
która swoimi troskliwymi rękami
chroniła Dziecię Jezus w kąciku betlejemskiej groty,
wspomaga w Roku Pańskim 2019.
Z wyrazami głębokiego szacunku i modlitwą

Rzeszów, Boże Narodzenie, 2018 roku.

Bp Edward Białogłowski
Delegat Konferencji Episkopatu Polski
ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy

sierpień-wrzesień 2018
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Posiedzenie Prezydium Rady
Krajowej NSZZ RI „Solidarność”
W

dniu 27 września br. w siedzibie Biura Rady Krajowej NSZZ
RI „Solidarność” odbyło się posiedzenie Prezydium NSZZ RI „Solidarność”.
Podczas posiedzenia omówiono bieżącą sytuację w rolnictwie i na poszczególnych rynkach rolnych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji związanej
z klęską suszy oraz występowaniem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Omówiono propozycje i działania jakie
zostały podjęte przez rząd. Podczas posiedzenia odbyła się również dyskusja
na temat najważniejszych spraw dotyczących aktualnych przepisów z zakre-

su gospodarowania Zasobem Własności
Rolnej Skarbu Państwa (umowy dzier-

żawy). Następnie Prezydium omówiło
bieżące sprawy Związkowe.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej
działalność NSZZ Rolników Indywidualnych
„Solidarność” w Radomyślu Wielkim
W dniu 7 października 2018 roku rozpoczęła się uroczystość
odsłonięcia pamiątkowej tablicy na budynku, w którym w 1981
roku mieściła się siedziba radomyskiej rolniczej „Solidarności”.

W trakcie uroczystości wręczono
okolicznościowe medale upamiętniające działalność NSZZ RI „Solidarność”
działaczom Związku z lat osiemdziesią-

U

roczystości rozpoczęły się Mszą
Świętą w intencji Ojczyzny
w kościele pw. Przemienienia Pańskiego  w Radomyślu Wielkim.
Uroczystego aktu odsłonięcia tablicy
dokonali Ks. Jerzy Bulsa proboszcz tutejszej parafii, Jerzy Bednarz przewodniczący Rady Wojewódzkiej i sekretarz
Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”
oraz Wiesław Kilian fundator tablicy
i Kazimierz Kośla inicjator uroczystości,
zaś poświęcenia Ks. Jerzy Bulsa.
Tablica umieszczona została na
budynku, Sama działalność, mocno
wspierana przez prałata Kazimierza
Zająca, ówczesnego proboszcza, zakończyła się w 1982 roku, po wprowadzeniu stanu wojennego.
www.solidarnoscri.pl
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wości Ziemi Radomyskiej. Okolicznościowy referat wygłosił Jerzy Bednarz,
list od Przewodniczącej Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” Teresy Hałas odczytała Maria Należna  Sekretarz
Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” w Rzeszowie, zaś list od Marszałka Województwa Podkarpackiego
Władysława Ortyla odczytała Maria Napieracz Przewodnicząca Prawa i Sprawiedliwości w Radomyślu Wielkim.
tych. Z Gminy Radomyśl Wielki: Kazimierz Kośla, Franciszek Turczyn, Tadeusz Pająk, Józef Cetnar, Roman Czuchra, Eugeniusz Maj, Leokadia Wawrzonek, Tadeusz Makuch, Wiesław Kilian, Jan Dusza, Stanisław Weryński,
Jan Błach, Józef Siembab. Z Gminy
Wadowice Górne: Tadeusz Należny,
Adam Krawiec, Józef Zięba, Edward
Galica. Z Gminy Czermin: Jan Dziekan.
W uroczystościach uczestniczyli
przedstawiciele Rady Krajowej i Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”, samorządowcy różnych szczebli oraz działacze „Solidarności” i Prawa i Sprawiedli-

www.solidarnoscri.pl
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Międzynarodowe Forum Żywności
i Rolnictwa w Cernobbio we Włoszech
W dniach 19-20 października 2018 roku w „Villa d’Este” w Cernobbio
we Włoszech odbyło się Międzynarodowe Forum Żywności i Rolnictwa
organizowane przez Coldiretti we współpracy z The European House
Ambrosetti. W wydarzeniu uczestniczyli Teresa Hałas przewodnicząca
NSZZ RI „Solidarność” i Jerzy Chróścikowski zastępca przewodniczącej.

M

iędzynarodowe Forum Żywności i Rolnictwa to coroczne spotkanie przedstawicieli branży rolno-spożywczej, w którym spotykają się
główni eksperci i eksperci, członkowie instytucjonalni i liderzy krajowych
i międzynarodowych sił społecznych,
gospodarczych, finansowych i politycznych. W siedemnastej edycji Forum uczestniczyli m.in. Antonio Tajani Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Vytenis Andriukaitis europejski komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, parlamentarzyści
PE, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.
Podczas forum zaprezentowano
raport „Zakłócenia w łańcuchu dostawy żywności”, prezentujący badania przeprowadzone dla Fondazione
Osservatorio Agromafie, fundacji zajmującej się przeciwdziałaniu przestępczości rolnej i oszustwom oraz
ochroną włoskiego łańcucha produkcji żywności. Podczas forum dyskuto-

wano na temat obowiązujących międzynarodowych umów handlowych.
Następnie został zaprezentowany raport Coldiretti/Censis na temat „Innowacyjne trendy w żywności we Włoszech” z nowymi wartościami dotyczącymi żywności, gospodarki i zatrudnienia, pojawiającymi się formami
konsumpcji i najnowszymi wytycznymi dotyczącymi zakupów. Wiele uwagi poświęcono również na temat nieuczciwych praktyk handlowych oraz
prawodawstwa unijnego. Podczas
konferencji przedmiotem zainteresowania były również kwestie środowiskowe i rola zielonych obszarów miejskich w walce z zanieczyszczeniami
i zmianami klimatycznymi. W ramach
siedemnastej edycji Międzynarodowego Forum Rolnictwa i Żywności odbyło się wręczenie nagród za innowacje
w rolnictwie „Oscar Green”.
Podczas Forum odbyła się uroczysta inauguracja Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej pt.: „EatORIGINAL!

Unmask your food”, która 19 września
br. została przyjęta przez Komisje Europejską. NSZZ RI „Solidarność” jest
jednym z siedmiu partnerów w/w inicjatywy.
Przedmiotem proponowanej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej
„Eat ORIGINal! Unmask your food”
(„Wiem, co jem! Cała prawda na talerzu”) jest nałożenie na wszystkie produkty spożywcze obowiązkowych deklaracji pochodzenia w celu zapobiegania oszustwom, ochrony zdrowia
publicznego i zagwarantowania konsumentom prawa do informacji. Cele
proponowanej inicjatywy obywatelskiej dotyczą następujących kwestii:
obowiązkowe wskazanie państwa pochodzenia dla całej żywności przetworzonej i nieprzetworzonej znajdującej się w obiegu w UE, bez odstępstw
dla zarejestrowanych znaków towarowych i oznaczeń geograficznych.
W przypadku żywności przetworzonej - obowiązkowe wskazanie miejsca pochodzenia składników podstawowych, jeżeli miejsce ich pochodzenia jest inne niż miejsce pochodzenia
produktu końcowego oraz poprawa
www.solidarnoscri.pl
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ulier Lambert, inni członkowie: Ileana
Izverniceanu, Elli Tsiforou, Teresa Hałas, Marta Messa, Stefan Bruno Nilsson.
Podczas Forum odbyły się oficjalne spotkania z członkami komitetu
inicjatywy obywatelskiej „EatORIGI-
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NAL” oraz komisarzem Andriukaitis
w celu przedstawienia działań i strategii jakie będą podejmowane przez poszczególnych partnerów w ramach tej
kampanii, aby osiągnąć założony cel
zdobycia miliona podpisów.

spójności etykiet, w tym ujednolicenie informacji o metodach produkcji
i przetwarzania w celu zapewnienia
przejrzystości w całym łańcuchu żywnościowym.
Organizatorami oraz członkami komitetu obywatelskiego są: reprezentant: Roberto Moncalvo Przewodniczący Coldiretii, zastępca: Christiane Fo-

„Eat ORIGINal! Unmask your food”
„Wiem, co jem! Cała prawda na talerzu”
W DNIU 19 WRZEŚNIA 2018 ROKU KOMISJA EUROPEJSKA
PRZYJĘŁA EUROPEJSKĄ INICJATYWĘ OBYWATELSKĄ
PT. „EAT ORIGINAL! UNMASK YOUR FOOD”.

K

olegium komisarzy w dniu 19
września 2018 r. podjęło decyzję o rejestracji europejskiej inicjatywy
obywatelskiej. Decyzja wchodzi w życie z dniem 2 października br. Od tego momentu rozpoczął się roczny proces zbierania podpisów przez organizatorów. Jeżeli w ciągu roku popozyskają milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja
będzie musiała zareagować w ciągu
trzech miesięcy. Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu tego wniosku
bądź jego odrzuceniu i w obu przypadkach jest zobowiązana przedstawić uzasadnienie.
Głównymi celami inicjatywy „Wiem,
co jem! Cała prawda na talerzu” jest:
Obowiązkowe wskazanie państwa
pochodzenia dla całej żywności przetworzonej i nieprzetworzonej znajdującej się w obiegu w UE, bez odstępstw
dla zarejestrowanych znaków towaro-

www.solidarnoscri.pl

wych i oznaczeń geograficznych.
W przypadku żywności przetworzonej – obowiązkowe wskazanie
miejsca pochodzenia składników podstawowych, jeżeli miejsce ich pochodzenia jest inne niż miejsce pochodzenia produktu końcowego.
Poprawa
spójności
etykiet,
z uwzględnieniem zharmonizowanych informacji na temat metod produkcji i metod przetwórczych, w celu zapewnienia przejrzystości w całym
łańcuchu żywnościowym.
Realizacja tych celów pozwoli zapobiegać nadużyciom, chronić zdrowie publiczne i zagwarantować prawo
konsumentów do informacji. Podejmując decyzję w sprawie rejestracji tej inicjatywy, Komisja odnosi się wyłącznie
do prawnej dopuszczalności zgłoszonej propozycji. Na tym etapie Komisja
nie analizowała jej jeszcze pod względem merytorycznym.

Europejska inicjatywa obywatelska
została wprowadzona Traktatem z Lizbony i od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie inicjatywy wdrażającego postanowienia Traktatu, czyli od
kwietnia 2012 r., stanowi instrument,
za pomocą którego obywatele mogą
kształtować działania UE.
Po formalnej rejestracji inicjatywy
milion obywateli z przynajmniej jednej czwartej państw członkowskich
UE może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku
ustawodawczego w jednej z dziedzin,
w których posiada ona takie uprawnienia.
Zgodnie z warunkami dopuszczalności, przewidzianymi w rozporządzeniu w sprawie europejskiej inicjatywy
obywatelskiej, proponowane działanie
nie może wykraczać w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie inicjatywy ustawodawczej, nie
może być oczywistym nadużyciem,
nie może być ewidentnie niepoważne
lub uciążliwe ani w sposób oczywisty
sprzeczne z wartościami Unii.
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„Eat ORIGINal! Unmask your food”
„Wiem, co jem! Cała prawda na talerzu”
– konferencja prasowa
W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA BR. W BRUKSELI ODBYŁA
SIĘ KONFERENCJA PRASOWA DOT. EUROPEJSKIEJ
INICJATYWY OBYWATELSKIEJ PT. „EAT ORIGINAL!
UNMASK YOUR FOOD” („WIEM CO JEM! CAŁA PRAWDA NA
TALERZU”)., KTÓREJ WSPÓŁORGANIZATOREM BYŁ NSZZ
RI „SOLIDARNOŚĆ”. Z IMIENIA ZWIĄZKU W WYDARZENIU
UCZESTNICZYŁA PRZEWODNICZĄCA ZWIĄZKU TERESA
HAŁAS ORAZ SENATOR JERZY CHRÓŚCIKOWSKI.

obowiązkowych deklaracji pochodzenia w celu zapobiegania oszustwom,
ochrony zdrowia publicznego i zagwarantowania konsumentom prawa
do informacji.
Podpisy pod powyższą inicjatywą
można składać pod adresem:
www.eatoriginal.eu/
Zachęcamy serdecznie do składania podpisów!

K

onferencja dotyczyła Europejskiej
Inicjatywy Obywatelskiej pt.: „EatORIGINAL! Unmask your food” („Wiem,
co jem! Cała prawda na talerzu”), która 19 września br. została przyjęta przez
Komisje Europejską. Organizatorami
oraz członkami komitetu obywatelskiego są reprezentanci związków rolniczych z 7 europejskich państw.  Polskę
w tym projekcie reprezentuje NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
Przedmiotem Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej pt.: „EatORIGINAL! Unmask your food”  jest  nałożenie na wszystkie produkty spożywcze

www.solidarnoscri.pl
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40. rocznica powołania Komitetu
Samoobrony Chłopskiej
Ziemi Rzeszowskiej w Łowisku
W DNIU 12 LISTOPADA BR. W ŁOWISKU NA
PODKARPACIU ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI
JUBILEUSZOWE Z OKAZJI 40. ROCZNICY POWOŁANIA
KOMITETU SAMOOBRONY CHŁOPSKIEJ ZIEMI
RZESZOWSKIEJ. ORGANIZATORAMI UROCZYSTOŚCI BYŁY:
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ W RZESZOWIE,
GMINA KAMIEŃ I PODKARPACKA RADA WOJEWÓDZKA
NSZZ ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH „SOLIDARNOŚĆ”.

U

roczystości rozpoczęły się Mszą
świętą w kościele parafialnym
pw. św. Ignacego Antiocheńskiego
i św. Maksymiliana, po której złożono
wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem 30. rocznicy Wielkiego Pontyfikatu Papieża Polaka oraz powstania Komitetu Samoobrony Chłopskiej
Ziemi Rzeszowskiej. Następnie na budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
biskup Kazimierz Górny dokonał odsłonięcia tablicy upamiętniającej 100.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

www.solidarnoscri.pl

W uroczystościach prezesa Instytutu Pamięci Narodowej reprezentował dr Dariusz Iwaneczko – dyrektor
oddziału IPN w Rzeszowie. Wygłosił
referat poświęcony powstawaniu samoobrony chłopskiej na Rzeszowszczyźnie oraz odczytał przesłany na tę
okoliczność list prezesa IPN dr. Jarosława Szarka. W obchodach obecny
był także zastępca przewodniczącej
NSZZ RI „Solidarność” Senator RP Jerzy Chróścikowski oraz Dyrektor Biura Rady Krajowej Grzegorz Cymiński.
We wsi Łowisko w gminie Ka-

mień na terenie województwa rzeszowskiego lokalna społeczność
organizowała się w oporze wobec
władzy już od początku lat siedem-
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Z

życia

Związku

dziesiątych. Podłożem konfliktu był
sprzeciw władz wojewódzkich wobec
planów budowy kościoła parafialnego, przymusowe wywłaszczenia miejscowych rolników oraz przekazanie

ich gruntów Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kamieniu. W ogłoszonej
12 listopada 1978 rezolucji Komitet
domagał się cofnięcia tych decyzji,
a także poprawy zaopatrzenia wsi,  
protestował przeciwko obowiązującej ustawie emerytalnej i zapowiadał
odmowę płacenia składek, żądał trak-

towania rolników jak pełnoprawnych
obywateli Polski. Wydarzenie to dało
początek budowie chłopskiego ruchu
solidarnościowego przy ogromnym
wsparciu Kościoła i niezłomnego biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka, który na drodze do wolności
odegrał wiekopomna rolę.

www.solidarnoscri.pl
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„Droga rolników od Solidarności
do niepodległości”

W

dniu 20 listopada 2018 roku
w siedzibie Archiwum Akt Nowych w Warszawie odbyła się promocja książki autorstwa Andrzeja Kaczorowskiego, Marzeny Pokory-Kalinowskiej oraz Grzegorza Cymińskiego pt.
„Droga rolników od Solidarności do
niepodległości” wydanej przez NSZZ
RI „Solidarność” z okazji 100. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Publikację sfinansowano ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
Książka składa się z trzech rozdziałów: „O związek zawodowy rolników (1978-1981)” i „W podziemiu
i w duszpasterstwie rolników (1981-

www.solidarnoscri.pl

1989)” autorstwa Andrzeja Kaczorowskiego, „O nową politykę rolną w II
RP (1990-2018) autorstwa Marzeny

Pokory-Kalinowskiej oraz „Kalendarium najważniejszych wydarzeń
(1978-2018)” autorstwa Grzegorza Cymińskiego.
W wydarzeniu udział wzięli autorzy książki, Pani Minister w Kancelarii Prezydenta Barbara Fedyszak-Radziejowska, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Dyrektor Archiwum Akt Nowych Tadeusz Krawczak, Zastępca
Dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej Andrzej Bieńkowski, Poseł na
Sejm RP Robert Telus, Senator RP Jerzy Chróścikowski, związkowcy z terenu całego kraju oraz członkowie
ich rodzin.

12 październik-grudzień 2018

Z

życia

Związku

Kongres Europejskich
Rolników 2018
W DNIACH 10-12 PAŹDZIERNIKA BR. W AUSTRIACKIM
LINZ ODBYŁ SIĘ KOLEJNY KONGRES EUROPEJSKICH
ROLNIKÓW 2018 ORGANIZOWANY PRZEZ
COPA-COGECA PT. „WYŻYWIĆ EUROPĘ JUTRA”.
W KONGRESIE Z RAMIENIA NSZZ RI „SOLIDARNOŚĆ”
UCZESTNICZYLI: ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEJ
ZWIĄZKU JERZY CHRÓŚCIKOWSKI I ALEKSANDER
TADYCH, SEKRETARZ JERZY BEDNARZ ORAZ
CZŁONEK PREZYDIUM WOJCIECH WŁODARCZYK.

dzonych gości oraz rozpoczął otwartą
debatę na dwa kluczowe tematy dla
unijnych rolników i spółdzielni rolniczych w całej UE.
W sesji 1 dyskutowano o znaczeniu zarządzania dziką fauną i florą
w rolnictwie. Rola dzikiej fauny i flory
w zdrowiu i dobrostanie zwierząt oraz
„duże drapieżniki - sukces w ochronie
i źródło konfliktów” to dwa aspekty,
które omówione zostały w ramach 1

W

Kongresie udział wzięło ok.
400 rolników i ich przedstawicieli z całej Unii Europejskiej. Podczas Kongresu dyskutowano na temat
przyszłego budżetu Unii (WRF) i przyszłej WPR oraz wyzwań i możliwości
pozwalających na stworzenie bardziej
zrównoważonego, konkurencyjnego
i rentownego sektora rolnego w UE.
W pierwszym dniu Kongresu
Copa-Cogeca zorganizowała warsztaty pt.: Rozwiązania na rzecz lepszej
przyszłości rolnictwa. Warsztaty były przygotowaniem do sesji plenarnej. Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa i Cogeca powitał zgromasesji. Nasz sektor stoi w obliczu coraz
większych wyzwań związanych z interakcją między zwierzętami hodowlanymi a dzikimi zwierzętami. Doprowadziło to do przenoszenia chorób,
konkurencji zasobów i bezpośredniego drapieżnictwa i ma poważne konsekwencje zarówno dla zrównoważonego rozwoju, jak i dla rentowności
sektora hodowlanego UE. W przypadku afrykańskiego pomoru świń podkreślono rolę bioasekuracji w gospodarstwie, dalsze badania nad szczepieniami, transportem, kontrolą granic
i zarządzaniem dzikami, a także znaczenie myślenia ludzi.
www.solidarnoscri.pl

Z

życia

Związku

Natomiast w sesji 2 przyglądano
się inteligentnym modelom biznesowym dla lepszej przyszłości rolnictwa. Skupiono się tutaj na technologicznej i cyfrowej transformacji rolnictwa. Te osiągnięcia technologiczne
obiecują przekształcenie naszych modeli biznesowych w najbliższej przyszłości i wywołały publiczną debatę
na temat wykorzystania zaawansowanych technologii, nowych technologii
i innowacji w rolnictwie. Pekka Pesonen podkreślił, że jako społeczność
rolników musimy być gotowi wykorzystać te możliwości obiema rękami. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że debata będzie kierowana przez
opinię publiczną, która niekoniecznie
uwzględnia rzeczywistość rolnictwa,
zarówno pod względem samej przyrody, jak i warunków rynkowych.
Dnia 11 października odbyła się
główna sesja plenarna, która podzielona była na cztery sesje panelowe:
Zrównoważoność i Wspólna Polityka
Rolna, Rolnictwo i Leśnictwo a ambicje klimatyczne i środowiskowe UE,
Handel i Brexit, Inwestycje jako siła
napędowa konkurencyjności. Przemówienie inauguracyjne wygłosił
Joachim Rukwied, przewodniczący
Copa, oraz Thomas Magnusson, przewodniczącego Cogeca.
W Kongresie wziął udział także
Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi, który wygłosił główne przemówienie, tłumacząc
założenia przedłożonej przez Komiwww.solidarnoscri.pl
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sję propozycji reformy WPR na okres
po 2020 r. Zagadnienia WPR omówił w ramach budżetu, sprawiedliwości, odporności oraz zrównoważonego rozwoju. „Podsumowując, Komisja
opracowała wizję, w jaki sposób polityka UE może przyczynić się do wyżywienia ludności na świecie w sposób zrównoważony - nie tylko dzięki naszej wspólnej polityce rolnej UE,
ale także poprzez finansowanie badań i innowacji” – powiedział.
Pod koniec drugiego dnia intensywnych rozmów podczas Kongresu Europejskich Rolników w Austrii, przewodniczący Copa i Cogeca
przedstawili wnioski podczas przemówień końcowych.
Przewodniczący Copa, Joachim
Ruckwied, powiedział, że „Nie możemy pozwolić sobie na dalszy exodus
z naszych terenów wiejskich, zarówno jeżeli chodzi o ludzi, jak i środowisko. Te dwie kwestie konieczne są dla
utrzymania przy życiu nie tylko konsumentów, ale także obszary pozamiejskie”. Jedynie 11 procent wszystkich
rolników jest w wieku poniżej 40 lat.
Proste wyliczenia demograficzne pokazują, że w celu przyciągnięcia do
rolnictwa młodszych osób potrzebny
jest większy wysiłek. Przewodniczący
Cogeca, Thomas Magnusson podkreślił kwestie wymiany pokoleniowej.
Bez wyposażenia nowego pokolenia
rolników w odpowiednie narzędzia
Europa będzie musiała zmierzyć się

14 październik-grudzień 2018
z prawdziwym niedoborem osób aktywnie wykonujących ten zawód i nie
będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań w zakresie środowiska i klimatu. Istnieje wiele czynników zewnętrznych, takich jak handel międzynarodowy i zmiany klimatu, które odcisną się głębokim piętnem na rolnictwie. Podczas Kongresu podkreślono
również, że rolnicy chcą i mogą być
częścią rozwiązań i będą potrzebowali wsparcia i przywództwa ze strony władz, aby móc stworzyć takie rolnictwo, którego żąda społeczeństwo.
„Priorytetem musi być zachęcanie do
wymiany pokoleniowej. Długoterminowe wsparcie dla młodych rolników
umożliwiające im rozpoczęcie i rozwinięcie działalności musi być dostępne
poprzez zaproponowane plany strategiczne WPR” – podkreślił.
Podczas Kongresu potwierdzono, że w ramach kolejnej WPR należy
rozważyć przyszłość inwestycji w rolnictwo i innowacje potrzebne do wyżywienia Europy. Kolejne pokolenie
rolników w coraz większym stopniu
będzie potrzebowało przyciągnięcia inwestycji. Wymaga to zapewnie-

Z
nia stabilności oraz narzędzi do odpowiedniego zarządzania ryzykiem.
Priorytetem musi być uproszczenie, szczególnie na szczeblu państw
członkowskich, gdzie wymagany będzie wysoki stopień przejrzystości dla
rozwinięcia krajowych planów strategicznych w celu upewnienia się, że
zachowana zostanie wspólnotowość
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WPR. Omówiono również cyfrowe wyzwania jakie rolnictwo będzie
musiało się zmierzyć w przyszłości,
a także potrzebę zwiększenia innowacyjności, zrównoważoności i stabilności w rolnictwie.
Następny Kongres Europejskich
Rolników odbędzie się w Chorwacji
w październiku 2020 roku.

37. „rocznica” powstania NSZZ
RI „Solidarność” – Szczecin
W DNIU 8 GRUDNIA 2018 ROKU W SZCZECINIE
ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ POD NAZWĄ
„SOLIDARNOŚĆ ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH
DLA NIEPODLEGŁEJ”. W OBCHODACH 37.
ROCZNICY POWSTANIA NSZZ RI „SOLIDARNOŚĆ”
UDZIAŁ WZIĘŁA PRZEWODNICZĄCA
ZWIĄZKU TERESA HAŁAS, ZASTĘPCA
PRZEWODNICZĄCEJ JERZY CHRÓŚCIKOWSKI
ORAZ POSEŁ KRZYSZTOF GŁUCHOWSKI.

R

olnicze ciągniki z biało-czerwonymi flagami znów zagościły na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Jednak tym razem nie na znak

protestu, a z okazji 37. rocznicy powstania rolniczej „Solidarności”. Obchody mają szczególną formę, bo
odbywają się w 100. rocznicę odwww.solidarnoscri.pl
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Uroczystość rozpoczęła się przyjazdem uczestników ciągnikami do
Szczecina, gdzie gospodarze z regionu rozdawali grochówkę i jabłka. Następnie odbyła się modlitwa
Anioł Pański po której przemówił
przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w województwie zachodniopomorskim –
Edward Kosmal.
- Obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości i jako Solidarność występujemy pod hasłem „Solidarność dla Niepodległej”, chcieliśmy tym bardziej podkreślić rolę stanu chłopskiego w odzyskaniu
niepodległości – podkreślił. Dodał
także, że „sześć lat temu 5 grudnia
rozpoczęliśmy tu protesty. Śledząc
zyskania przez Polskę niepodległości.   Związkowcy chcieli też przypomnieć o wkładzie chłopów w odzyskanie niepodległości, a także
o protestach rolników sprzed 6 lat
w obronie polskiej ziemi.  
To właśnie na ulicy Szczerbcowej, przy siedzibie ówczesnej Agencji Nieruchomości Rolnych, 6 lat temu rozpoczęły się rolnicze protesty.

Wtedy Międzyzakładowy Komitet
Protestacyjny na którego czele stanęła rolnicza „Solidarność” rozpoczął walkę w obronie polskiej ziemi. Zdaniem rolników sprzedaż prowadzona przez ANR nie poprawiała
struktury gospodarstw, a ziemia trafiała do osób reprezentujących duże podmioty powiązane z kapitałem
zagranicznym. Protest w Szczecinie
trwał wtedy 77 dni. Zdeterminowani
rolnicy deklarowali, że będą protestować aż do spełnienia wszystkich
ich postulatów. Jak dziś podkreślają, brakowało zrozumienia ze strony
ówczesnego rządu PO-PSL.
www.solidarnoscri.pl

i analizując jaki stan chłopstwa wpisał się w odzyskanie niepodległości,
my również przez te protesty też się
wpisaliśmy”.
W 2015 roku zatrzymano rolników, którzy zdaniem prokuratury,
ustawali przetargi na kupno ziemi
z zasobów ANR. Część oferentów
wpłacała wadium, ale nie podbijała
ceny. Skarb Państwa - zdaniem śledczych - miał na tym stracić nawet
6 milionów złotych. Dopiero w tym
roku sąd uniewinnił rolników podejrzewanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej.
- Uważamy, że chciano spacyfi-
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kować protesty oskarżając rolników,
wręcz traktując jako zorganizowaną
grupę przestępczą – ocenia Edward
Kosmal.
Solidarność Rolnicza wraz z rządem PiS stworzyła nową ustawę
o obrocie nieruchomościami rolnymi. Nowe prawo zatrzymało wykup
polskiej ziemi przez obcokrajowców.
Głos zabrała także przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Teresa
Hałas oraz zastępca przewodniczącej Jerzy Chróścikowski.
- Te słupy wszystkie, o których
słyszała cała Polska, niepolskie firmy czy spółki. Wtedy ta walka polskiego rolnika o polską ziemię, bo
przecież ona się im należy. Całe żyz perspektywy czasu oceniam negocjatorów strony rządowej jako ludzi,
którzy tu przyjechali z innej planety.
Po prostu sprawiali wrażenie ludzi,
którzy nie rozumieją nas, a właściwie nawet nie chcą zrozumieć. I to
w zasadzie było najgorsze.
Po uroczystościach na Wałach
Chrobrego, rolnicy złożyli kwiaty przed Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 i pomnikiem prezydenta
Lecha Kaczyńskiego przed siedzibą „Solidarności” Pomorza Zachodniego. Następnie odbył się przejazd
rolników ciągnikami przez miasto –
„Szlakiem protestów”.
Źródło: TVP3 Szczecin
cie polski rolnik walczył o ojcowiznę, o ziemię, on chce pracować,
kocha ziemię, kocha swój zawód,
chce produkować żywność – opisała Teresa Hałas.
- To jest ważne, że dzisiaj rolnikom dużym jest łatwiej konkurować na rynku europejskim czy światowym, ale również stwarzamy warunki, aby te mniejsze gospodarstwa, rodzinne, mogły sprzedawać
w sprzedaży detalicznej – powiedział Jerzy Chróścikowski.
Referat pt.: „Kalendarium i znaczenie rolniczych protestów w latach 2012-2015 dla zmian politycznych i pozycji rolnictwa w kraju”
wygłosił rolnik Paweł Janocha. - Ja
www.solidarnoscri.pl
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Protest rolników
w Rawie Mazowieckiej
W DNIU 13 GRUDNIA 2018 ROKU POD
SIEDZIBĄ SPÓŁKI FOOD SERVICE W RAWIE
MAZOWIECKIEJ ODBYŁ SIĘ PROTEST ROLNIKÓW
SPRZECIWIAJĄCYCH SIĘ SPROWADZANIU
GORSZEJ JAKOŚCI TRZODY Z ZAGRANICY.

formowała Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej ze względów
bezpieczeństwa ruch na tej nitce został
wstrzymany oraz zostały zorganizowane objazdy. Gdy po 10 km marszu rolnicy postanowili opuścić jezdnię i udać

W

godzinach porannych pod siedzibą spółki Food Service w Rawie Mazowieckiej zebrało się około 300
rolników, głównie hodowców trzody
chlewnej. Protestowali przeciwko sprowadzaniu według nich gorszej jakości
trzody z zagranicy. Domagają się m.in.
flagowania pochodzenia mięsa, kontroli importu półtusz wieprzowych, nawiązania współpracy z krajami azjatyckimi i eksportu polskiej wieprzowiny
na tamtejsze rynki oraz wsparcia dla
rolników ze strony izb rolniczych.
Początkowo protest polegał na zablokowaniu wyjazdu z terenu zakładu dla transportów mięsa, wpuszczano natomiast dostawy żywca. Protestujący domagali się rozmowy z kierownictwem firmy. W sytuacji gdy do tych
rozmów nie doszło   rolnicy podzielili
się na dwie grupy. Jedna z nich pozo-

www.solidarnoscri.pl

stała przed bramą zakładu, zaostrzając blokadę natomiast druga rozpoczęła blokowanie trasy S8 w kierunku
Wrocławia w formie akcji spontanicznej poruszając się poboczem pasa drogi ekspresowej z Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku Warszawy.. Jak in-

się część do domów, część autokarem
do Warszawy, zostali zatrzymani przez
policję, która zdaniem rolników uniemożliwiła im zejście z drogi ekspresowej. Po dłuższym czasie pertraktacji
grupa rolników pozwoliła na wylegitymowanie się policji. Ta z kolei dekla-
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Z

ruje, że sprawa zakończyła się jedynie
na pouczeniach. Jak informowali rolnicy w międzyczasie w Rawie Mazowieckiej doszło do spotkania protestujących
z prezesem zakładów Food Service.
Rozmowy nie przyniosły oczekiwanych
skutków. Rolnicy nadal blokowali drogę dojazdową do ubojni domagając się
interwencji władz oraz służb weterynaryjnych w celu zabezpieczenia i przebadania mięsa znajdującego się na zatrzymanych ciężarówkach. Kierowca
zatrzymanego tira kilkukrotnie podejmował próby ucieczki i jak relacjonują
sami protestujący próbował taranować
zgromadzonych rolników.
Na miejsce protestu zostały także
wezwane znaczne siły policyjne. Funkcjonariusze w kominiarkach zagrozili,
że jeśli rolnicy nie odstąpią dobrowolnie, zostaną do tego zmuszeni i ponio-

w MRiRW a także na policji, na miejsce
oddelegowany został Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii. Z relacji rolników wynika, że zgodził się on pobrać
próby, ale nie w obecności rolników,
czy choćby przedstawicieli mediów.
„Po długich rozmowach i pertrakta-

są konsekwencje swego uporu. Kluczowe jednak okazało się wsparcie rolników, którzy wrócili z s8.
Dopiero w wyniku interwencji
Przewodniczącej Związku Teresy Hałas w sprawie przeprowadzenia kontroli u Głównego Lekarza Weterynarii,

cjach z policją dopuścili podczas rozładunku naszą obecność za szybą. Podjechał samochód, otworzyli – i co się
okazało? Wszystkie półtusze belgijskie.
Cały samochód zapakowany.   – opowiada jednemu z rolniczych portali jeden z protestujących rolników z NSZZ
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RI „Solidarność”. Niestety – rolnicy nie
wiedzą, czy ładunek ten zgadzał się
z dokumentami przewozowymi, gdyż
nie dopuszczono ich do wglądu w dokumenty przewozowe.
Jak podkreślają, protestujący rolnicy, wsparcie przewodniczącej okazało
się kluczowe. Jak relacjonował Janusz
Terka przy okazji zatrzymano kolejnego
tira, z wyciekającą cuchnącą substancją.
Policja zatrzymała kierowcę z jak się
okazało belgijskim ładunkiem. Służby
weterynaryjne zobowiązały się do zbadania zawartości tego transportu.
Z relacji rolników wynika też, że
usłyszeli iż żaden z nich nie odstawi już
swoich tuczników do tej ubojni.
Przypomnijmy jeszcze, że kilka dni
wcześniej doszło do spotkania hodowców z ministrem rolnictwa, który zapowiedział m.in.   wzmożone kontrole mięsa z zagranicy a także opodatkowanie tuczu nakładczego. Zwracano
też uwagę na dramatyczną sytuację cenową m.in. w wyniku importu mięsa
z zachodu oraz z objętej ASF-em Litwy.
Jak mówią protestujący rolnicy, którzy
blokowali wjazd do zakładów w Rawie
Mazowieckiej, na ich terenie znajdowało się kilka tirów na litewskich nume-

www.solidarnoscri.pl

Informacje
rach rejestracyjnych ale nie udało im
się uzyskać szczegółowych informacji
na ten temat.
W dniu 13 grudnia 2018 roku minister Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wstrzymaniu wydawania
zezwoleń na import do Polski świń
i mięsa wieprzowego z obszarów objętych ograniczeniami, tzw. stref czerwonych ASF. Minister rolnictwa Litwy Giedrius Surplys zakwestionował tę decyzję uznając ją za niezgodną z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej
i zapowiedział skierowanie sprawy do
Komisji Europejskiej.
– Moim obowiązkiem jest dbanie
o polskich rolników. Nie mam żadnego
wpływu na swobodny obrót wieprzowiną i świniami z terenów wolnych od
ASF. Nie może być jednak tak, że świnie utrzymywane przez naszych rolników przerastają, a do Polski sprowadzane są zwierzęta ze strefy czerwonej,
od naszego sąsiada – podkreślił dziś
minister Ardanowski.
14 grudnia 2018 roku ze stanowi-
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skiem pożegnał się natomiast Zastępca
Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski.
Hodowcy z łódzkiego trzymają jednak rękę na pulsie. Zapowiadają wzięcie sprawy w swoje ręce i dalsze akcje
protestacyjne na wzór opisywanej.  
Ich zdaniem presja wywierana na
zakładach to jeden ze skuteczniejszych
sposobów ucywilizowania sytuacji
i wyeliminowania z niej patologii.
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W tym miejscu kłania się po raz
kolejny postulowane od lat przez
NSZZ RI „Solidarność” ustawowe powołanie   Komisji Rolniczego Dialogu
Społecznego z udziałem rządu, rolników i przetwórców. Gdyby takowa
powstała już dawno sprawy uregulowania wzajemnych relacji można byłoby załatwiać przy stole a nie jak teraz – na ulicy.
Grzegorz Cymiński

Z prac sejmowej Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W

dniu 1 października br. Komisja przeprowadziła pierwsze
czytanie rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Projekt ma na celu wprowadzenie ułatwień z zakresu prawa żywnościowego
dla podmiotów zamierzających prowadzić produkcję żywności na małą skalę
w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne,
ale gdzie regularnie przygotowuje się
żywność w celu wprowadzania do obrotu. W dniu 2 października br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi   rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa
www.solidarnoscri.pl

i Rozwoju Wsi na temat Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku odnośnie do
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dopłat bezpośrednich.
W dniu 1 czerwca 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet
trzech projektów rozporządzeń ustanawiających przepisy dotyczące realizacji Wspólnej Polityki Rolnej na lata
2021-2027. Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej nowa WPR będzie
dążyć do realizacji celów szczegółowych takich jak m.in.: wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych, zwiększenie zorientowania na
rynek i konkurencyjność, poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości,

przyczyniania się do łagodzenia zmiany klimatu, wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Ponadto na podstawie rodzajów interwencji
wyszczególnionych w projekcie rozporządzenia państwa członkowskie będą
opracowywać interwencje dostosowane do swoich uwarunkowań i będą je
przedstawiać w planie strategicznym
WPR. Oprócz tego KE zaproponowała obowiązkowe wdrożenie satelitarnego monitoringu gruntów rolnych oraz
możliwość przesunięcia do 15% środków pomiędzy filarem I a filarem II.
W dniu 3 października br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  rozpatrzy-
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ła informację na temat pomocy dla rolników zobowiązanych nową ustawą
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
do budowy płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę.
Finansowanie przedsięwzięć wiążących się z wdrażaniem w Polsce „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (tzw. programu azotanowego) ma
się odbywać za pośrednictwem funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej (narodowego i wojewódzkich),
a także poprzez instrumenty zwrotne,
w tym uzupełniająco ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).
Nabór wniosków na tego typu operacje planowany jest w grudniu br., przy
czym budżet na realizację inwestycji
chroniących wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego jest przewidziany w wysokości ponad 34 mln euro.
Na następnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu
w sprawie ustawy o spółdzielniach rolników. Senat zaproponował 6 poprawek. Poprawki miały na celu m.in.
rozszerzenie katalogu podmiotów mogących przystąpić do spółdzielni rolników o podmioty świadczące usługi
z wykorzystaniem maszyn, narzędzi
lub urządzeń służących w produkcji
rolnej.
Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła rządowy projekt ustawy
o kołach gospodyń wiejskich. Projekt
określa formy i zasady dobrowolnego
zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających na terytorium RP. Komisja przyjęła poprawki dotyczące m.in.: nadania
osobowości prawnej również związkom kół gospodyń wiejskich, w trybie
i na zasadach stosowanych odpowiednio do tych przewidzianych dla kół gospodyń wiejskich, sprecyzowania organu właściwego w sprawach rejestracji oraz wskazania powodów, dla których może zostać wydana decyzja odmowna, sprecyzowania form nadzoru
nad kołami sprawowanego przez Pre-
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zesa ARiMR oraz Pełnomocnika Rządu
ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
zagwarantowania, że dotychczas działające koła gospodyń wiejskich będą
miały pierwszeństwo przy rejestracji na
podstawie nowych przepisów.
W dniu 4 października br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie
drugiego czytania do projektu ustawy
o kołach gospodyń wiejskich.
W dniu 16 października br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia
sprzedaży żywności przez rolników do
sklepów i restauracji.
Podstawowym celem projektowanej ustawy jest dopasowanie istniejących rozwiązań z zakresu prawa podatkowego i prawa żywnościowego
do potrzeb podmiotów prowadzących
produkcję żywności na małą skalę i jej
zbywanie w krótkich łańcuchach dystrybucji, w tym w szczególności w ramach rolniczego handlu detalicznego. Komisja przyjęła poprawkę zmieniającą termin wejścia w życie ustawy
(na 1 stycznia 2019 r.).
W dniu 22 października br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich.
Projekt ma na celu umożliwienie
ubezpieczenia upraw rolnych od pełnego pakietu ryzyk lub od jednego lub
kilku wybranych przez producenta rolnego rodzajów ryzyka, zawierających
ryzyko suszy, przy zachowaniu możliwości skorzystania przez niego z dofinansowana z budżetu państwa do
składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia i ma na celu wprowadzenie
tzw. franszyzy redukcyjnej, polegającej
na zmniejszeniu odszkodowania w zależności od wybranego wariantu.
W dniu 7 listopada br. Komisja
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów
Publicznych rządowy projekt ustawy
o zmianie ustawy o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej.

Projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązań mających na celu zmniejszenie
kosztów produkcji w gospodarstwach
rolnych poprzez zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha
upraw rolnych oraz wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła.
W dniu 8 listopada br. Komisja
Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła
informacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat: Strategii Hodowli Koni w Polsce oraz hodowli koni w państwowych stadninach nadzorowanych
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
W dniu 15 listopada br. Komisja
Rolnictwa i Rozwoju Wsi   rozpatrzyła
informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rozwoju sektora wieprzowiny w świetle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.
W uzupełnieniu przedstawiciele resoru zaprezentowali informacje dotyczące wsparcia sektora wieprzowiny
w Polsce w ramach PROW 2014-2020
oraz rozwoju sprzedaży wieprzowiny
w ramach krótkich łańcuchów dostaw,
głównie zmiany przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz
prawa podatkowego.
W dniu 20 listopada br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie
ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz
ustawy o lasach.
Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła informacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat: „Programu w sprawie działań w zakresie
pozyskiwania alternatywnych źródeł
białka dla białka soi GM w żywieniu
zwierząt”, możliwości zaspokojenia
krajowego zapotrzebowania na białko
paszowe w oparciu o polskie surowce
oraz krajowego bilansu pasz.
Działania na rzecz wsparcia produkcji roślin wysokobiałkowych, które zostały wdrożone to m.in.: upowszechwww.solidarnoscri.pl
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nianie agrotechniki uprawy soi, udoskonalanie i upowszechnianie upraw
krajowych roślin strączkowych – łubinu, bobiku i grochu. Przyznawane jest
również wsparcie bezpośrednie w sektorze roślin wysokobiałkowych. Opracowano listę zalecanych odmian w zakresie uprawy soi i pozostałych roślin
strączkowych. Trwają również działania
na rzecz zwiększenia udziału białka rzepakowego w mieszankach paszowych.
Materiały paszowe, dla których istnieje
potencjał dla zwiększonego wykorzystania w celach paszowych, to rzepak,
soja bez genetycznej modyfikacji, rośliny strączkowe oraz przetworzone białko zwierzęce i białko owadzie.
Komisja przeprowadziła pierwsze
czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach. Projekt ma na celu przesunię-
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cie na dzień 1 stycznia 2021 r. terminu
wejścia w życie zakazu wytwarzania,
wprowadzania do obrotu i stosowania
w żywieniu zwierząt pasz genetycznie
zmodyfikowanych oraz organizmów
genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.
W dniu 22 listopada br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi   rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w czasie
drugiego czytania do projektu ustawy
o zmianie ustawy o paszach oraz rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w czasie
drugiego czytania do projektu ustawy
o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz
ustawy o lasach.
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W dniu 5 grudnia br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  rozpatrzyła  informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi na temat: strategii rozwoju wołowiny w Polsce, wypłat zaliczek za 2018
rok z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wypłat rekompensat
za suszę w 2018 r., w tym niewypłacania środków za suszę spółkom Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła informację na temat
realizacji ustawy o ochronie roślin ze
szczególnym uwzględnieniem środków ochrony roślin w uprawach wysokobiałkowych.
Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa
i Rybołówstwa w listopadzie 2018 r.

Z prac senackiej Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W

dniu 23 października br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi
i spożywczymi.
Ustawa poszerza zakres podmiotów podlegających przepisom ustawy, obejmując tym samym relacje
handlowe pomiędzy dostawcą a nabywcą bez względu na łączną wartość
obrotów między nimi. Celem ustawy
jest również zapewnienie anonimowości zgłaszającym zawiadomienie
w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Ustawę omówił sekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Tadeusz Romańczuk.
Na kolejnym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozwww.solidarnoscri.pl

patrzyła ustawę o zmianie ustawy
o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie
żywności i żywienia. A także rozpatrzyła ustawę o kołach gospodyń
wiejskich, senator Jerzy Chróścikowski zgłosił 7 poprawek do ustawy.
W dniu 25 października br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy
o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich.
Ustawa ma na celu umożliwienie
ubezpieczenia upraw rolnych od pełnego pakietu ryzyk lub od jednego
lub kilku wybranych przez producenta rolnego rodzaju ryzyka, zawierających ryzyko suszy, przy zachowaniu
możliwości skorzystania przez niego
z dofinansowania z budżetu państwa
do składek z tytułu zawarcia umów
ubezpieczenia.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła wnioski zgłoszone na 66.
posiedzeniu Senatu do ustawy o kołach gospodyń wiejskich.
Komisja poparła wszystkie swoje poprawki, poprawki senatora Jerzego Chróścikowskiego, senatora
Andrzej Kamińskiego oraz część poprawek senatora Mariana Poślednika.
W dniu 20 listopada br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa dotyczy ujednolicenia
sposobu prowadzenia inspekcji podmiotów wykonujących rybołówstwo
komercyjne i rekreacyjne, przez
ustanowienie jednego organu powołanego do kontroli przestrzegania
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przepisów o rybołówstwie morskim
oraz o organizacji rynku rybnego.
Na kolejnym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła: ustawę o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu
ułatwienia sprzedaży żywności przez
rolników do sklepów i restauracji oraz
ustawę o restrukturyzacji zadłużenia
podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne oraz sprawy różne.
Ustawa restrukturyzacji zadłużenia
podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne wprowadza zmiany w zasadach restrukturyzacji zadłużenia
podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Umożliwiona zostanie natychmiastowa spłata zadłużenia częściowo już zrestrukturyzowanego we
wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym, ale tylko związanego
z prowadzeniem działalności rolniczej. Pozostałe możliwości restrukturyzacji będą dotyczyć jedynie producentów rolnych prowadzących gospodarstwa rolne będących małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem
w rozumieniu przepisów unijnych.

Informacje
Ponadto Senator Józef Łyczak
przedstawił szereg problemów zgłaszanych przez rolników z województwa
kujawsko-pomorskiego. Uwagi dotyczą
m.in. utworzenia Holdingu Spożywczego, spraw związanych z niskimi cenami
trzody chlewnej, które doprowadzają
niektórych producentów do bankructwa, a także kwestii interwencyjnego
skupu jabłek przemysłowych. Sekretarz
stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Romańczuk odniósł
się do uwag. Wyjaśnił, że rozpoczęto
prace nad utworzeniem Holdingu Spożywczego, który jest elementem kompleksowego planu rozwoju rolnictwa,
i w ciągu najbliższych kilku tygodni zostaną przedstawione podstawowe założenia tworzonej spółki. Przewiduje
się, iż w skład holdingu wejdą Krajowa
Spółka Cukrowa, Elewarr, rynki hurtowe oraz spółki należące do Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, i będzie
to grupa, która będzie mogła aktywnie oddziaływać na rynek i prowadzić
skuteczny skup towarów. Niskie ceny
trzody chlewnej niezapewniające opłacalności produkcji wynikają z koniunktury. Przewiduje się, że w najbliższym
czasie ceny skupu żywca zaczną ponownie rosnąć. Odnosząc się do skupu

interwencyjnego na rynku jabłek, minister podkreślił, iż jest to działalność komercyjna i pewne problemy ze sprzedażą produktu przez rolników wynikają z braku porozumienia między punktami skupującymi a firmą Eskimos. Wysokie zbiory owoców w bieżącym roku spowodowały niskie ceny na rynku
owoców miękkich. Program stabilizacji cen na rynku jabłek przemysłowych
to inicjatywa ministra rolnictwa Jana
Krzysztofa Ardanowskiego, realizowana od początku października przez
spółkę Eskimos. Rolnicy zgłaszają problemy związane z brakiem punktów
skupów oraz zakładów do przetwarzania jabłek, a także wskazują na przesuwane terminy odbioru towaru. Dodatkowa interwencja na rynku jabłek jest
wykluczona przez zapisy Wspólnej Polityki Rolnej.
W dniu 7 grudnia br. Komisja
Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła
ustawę o zmianie ustawy o paszach
oraz zmianie ustawy o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020 oraz ustawy o lasach.

„Przetwórstwo owoców i warzyw w Polsce
– uwarunkowania i perspektywy” Konferencja
W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W SENACIE
ODBYŁA SIĘ KONERENCJA ZORGANIZOWANA
PRZEZ KOMISJĘ ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PT.
„PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW W POLSCE –
UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY”. KONFERENCJI
PRZEWODNICZYŁ SENATOR RP JERZY CHRÓŚCIKOWSKI.

N

a temat branży przetwórstwa owoców i jej znaczenia w przemyśle
spożywczym oraz rozwoju tego sektora w Polsce dyskutowali przedstawiciele
m.in. samorządu terytorialnego, przemysłu przetwórstwa owocowego, związków i organizacji rolniczych, a także
eksperci, rolnicy i sadownicy.

Jak powiedział przewodniczący komisji rolnictwa senator Jerzy Chróścikowski, konferencja pozwoli poznać
szanse i zagrożenia dla przetwórstwa
owoców zarówno z punktu widzenia
producentów, jak i konsumentów. Zastanowić się nad tym, jak powinna wyglądać współpraca producentów, prze-

twórców i rządu, aby jak najlepiej zagospodarować to, co udaje się wytworzyć
rolnikom.
Otwierając konferencję, marszałek
Stanisław Karczewski wyraził przekonanie, że efekty dyskusji okażą się przydatne i satysfakcjonujące dla producentów
owoców i ich przetwórców.
Uwarunkowania rynkowe produkcji
i przetwórstwa owoców, przede wszystkim jabłek, omówił prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań Tadeusz Pokrywka. Jak
zaznaczył, jedna z głównych przyczyn
problemów z zagospodarowaniem owoców to warunki atmosferyczne. Ubiegłowww.solidarnoscri.pl
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roczne, stosunkowo niskie zbiory (2,5–
2,7 mln t jabłek) pozwoliły uzyskać dobrą cenę w skupie (0,7 zł/kg) i w miarę
dobrze zagospodarować całą produkcję.
2018 r. szczególnie sprzyja urodzajowi
jabłek, a tym samym – spiętrzeniu problemów z ich przerobieniem. Przewidywane zbiory to 4,5–5 mln t jabłek, a cena
w skupie wynosi 0,2 zł/kg. Od 4 lat rynek rosyjski, który był głównym rynkiem
zbytu dla naszych jabłek, jest niedostępny i chyba stracony bezpowrotnie. Prezes Tadeusz Pokrywka postulował identyfikację najbardziej szkodliwych praktyk
handlowych, zapewnienie producentom
rolnym oraz małym i średnim przedsiębiorcom większej pewności działania,
ograniczenie konieczności zarządzania
przez nich ryzykiem. Jego zdaniem szkodliwe praktyki w relacjach między producentami rolnymi a handlem i podmiotami skupującymi wynikają z nierównowagi siły przetargowej. Zabronione powinny być opóźnienia w płatnościach
za nietrwałe produkty żywnościowe;
anulowanie zamówień w ostatniej chwili; jednostronne zmiany umów; zmuszanie dostawców do zapłaty za zmarnowane produkty. Umowy handlowe muszą
szczegółowo określać prawa i obowiązki
stron. Rozdrobnienie producentów, brak
grup zakupowych i grup producenckich
to główne powody słabości strony producentów w rozmowach z przetwórcami lub sieciami handlowymi. Prezes Tadeusz Pokrywka zwrócił też uwagę na
kwestie opakowań i zmian, przygotowywanych w ramach obowiązków przedsiębiorców w zagospodarowaniu odpadów opakowaniowych.
O szansach i zagrożeniach przetwórstwa owoców i warzyw w Polsce mówiła prof. Bożena Nosecka, kierownik Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Przedstawiła udział przetwórstwa w zagospodarowaniu zbiorów w 3 ostatnich sezonach. Jak wskazała, w strukturze wartości sprzedaży przetworów owocowych
i warzywnych podstawowe znaczenie
mają zagęszczone soki owocowe, mrożone owoce i warzywa. Tendencji wzrostowych nie wykazuje w Polsce spożycie większości przetworów owocowych
i warzywnych, owoców strefy umiarkowww.solidarnoscri.pl
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wanej, a spada spożycie większości gatunków warzyw uprawianych w Polsce.
Zwiększa się jedynie konsumpcja mrożonych warzyw. Jak podkreśliła prof.
Bożena Nosecka, bez zwiększenia zapotrzebowania rynku krajowego i zagranicznego na owoce i warzywa, w tym
głównie jabłka, trudno będzie utrzymać
tendencję wzrostową produkcji ogrodniczej, a w konsekwencji – dostaw do
zakładów przetwórczych. Brak zbilansowania podaży i zapotrzebowania na
rynku owoców deserowych powoduje w okresach wysokich plonów silny
spadek cen skupu. Za realne zagrożenie dla utrzymania tendencji wzrostowej eksportu dominujących w polskiej
produkcji i eksporcie soków zagęszczonych i mrożonych owoców uznała rozwój produkcji w krajach o niższych niż
w Polsce kosztach produkcji (Ukraina,
Mołdawia, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Maroko i Egipt). Szansą dla eksporterów zagęszczonego soku jabłkowego
jest natomiast spadek podaży tego produktu z Chin. Zdaniem prof. Bożeny
Noseckiej na wzrost produkcji i utrzymania wysokiej pozycji Polski na światowym rynku przetworów – głównie zagęszczonych soków, mrożonek i produktów świeżych – mogą wpłynąć rozbudowane działania promocyjne na rynkach krajowym i zagranicznych i otwieranie dostępu do nowych rynków zbytu.
Z danych na temat przetwórstwa
owoców w Polsce, przedstawionych
przez prezesa Stowarzyszenia Krajowej
Unii Producentów Soków Juliana Pawlaka, wynika, że branża przetwórcza zagospodarowuje przeciętnie 50–60% produkcji jabłek. W sezonie 2018/2019 to
minimum 70% produkcji. Większość jabłek, trafiających do branży przetwórczej, przeznacza się na produkcję soków, głównie zagęszczonych i soków
NFC. Polska jest obecnie największym
w Unii Europejskiej i drugim na świecie
producentem soku zagęszczonego z jabłek (rocznie średnio ok. 300 tys. t). Nasz
kraj stanowi też ewenement w ilości
owoców przeznaczonych do przetwórstwa – przetwarza się 60% jabłek i owoców kolorowych, rocznie produkuje się
średnio ok. 300 tys. t soku zagęszczonego z jabłek. 5 mln t jabłek w 2018 r.,
czyli 2 razy więcej niż w 2017 r., to wy-
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zwanie dla przetwórni w zakresie skupu, przetworzenia surowca i sprzedaży
rekordowej ilości zagęszczonego soku
jabłkowego, którego ilość może przekroczyć 400 tys. t. Za palące problemy
branży przetwórczej prezes Julian Pawlak uznał rosnącą konkurencję, brak na
polskim rynku jabłka przemysłowego.
Postulował dostosowanie rodzaju, jakości i wielkości produkcji do popytu,
umacnianie istniejących i poszukiwanie
nowych rynków zbytu, a także skuteczną promocję polskich owoców i przetworów owocowych za granicą.
Mówiąc o działaniach rządu w sprawie poprawy sytuacji na rynku owoców
i warzyw, minister rolnictwa i rozwoju
wsi Jan Krzysztof Ardanowski ocenił, że
sadownictwo to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków na
świecie, w Polsce – dobrze zorganizowana elita producentów rolnych, ale
z niedoskonałą strukturą. Podaż owoców i warzyw w Polsce jest rozdrobniona, a indywidualni producenci, jako dostawcy niedużych partii towaru, nie mają możliwości prowadzenia skutecznych
negocjacji przed sprzedażą. Jest zatem
konieczne, by wzmocnili swoją pozycję
rynkową, co pozwoliłoby im na większą
kontrolę nad zbytem swojej produkcji.
Zdaniem ministra struktura rynku przetwórstwa owoców i warzyw jest przestarzała, wywodzi się z lat 90. Prace nad jego odtworzeniem w Polsce powinny zacząć się od aktywności organizacji producenckich rolników, w przeciwnym razie rynek ten będzie działał na ich szkodę. Zapowiedział również dalsze przedsięwzięcia w ramach rządowego „Planu
dla wsi”.
Możliwości w zakresie utrzymania
jakości owoców i warzyw oraz kierunki
technologii przetwórczych produktów
ogrodniczych przedstawiła prof. Małgorzata Korbin, dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.
Przedstawiciele organizacji sadowników oraz producentów owoców i warzyw mówili o sytuacji na rynkach wytwórców i przetwórców. Za szanse dla
produkcji sadowniczej uznawali wsparcie wytwarzania jabłek wysokiej jakości.
Wskazywali m.in., że potrzebna jest refleksja na temat tego, co produkować
i jak sprzedawać.

24 październik-grudzień 2018

Współpraca

międzynarodowa

Komunikaty prasowe
Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjmuje
porozumienie ws. brexitu poparte przez rząd
brytyjski
Wstępne porozumienie przyjęte
wczoraj przez rząd brytyjski jest koniecznym krokiem naprzód w kierunku wyjścia Zjednoczonego Królestwa
z Unii Europejskiej w sposób uporządkowany, co w większym stopniu oddala nas od scenariusza, w którym porozumienie nie zostaje zawarte.
Scenariusz taki byłby katastrofalny zarówno dla unijnych, jak i brytyjskich
rolników i spółdzielni rolnych. Jeżeli porozumienie o wyjściu zostanie
przyjęte przez Radę Europejską, zanim wejdzie w życie będzie musiało
jeszcze być ratyfikowane przez Parlament Europejski i brytyjski.
Pekka Pesonen, Sekretarz Gene-

ralny Copa-Cogeca stwierdził: „W dalszym ciągu do wykonania pozostaje
wiele pracy i istnieje niepewność co
do negocjacji w sprawie naszych przyszłych relacji ze Zjednoczonym Królestwem. Powinniśmy jednak z zadowoleniem przyjąć ten pierwszy rezultat
i zobowiązania złożone przez wszystkich negocjatorów i rządy. Porozumienie to jest niezbędne dla przyszłości naszej branży, ponieważ po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE
musimy zapewnić nieprzerwaną, nieobwarowaną ograniczeniami i płynną
wymianę handlową. Z tego względu
cieszymy się, że pośród innych elementów umowy znalazło się uzna-

wanie istniejących oznaczeń geograficznych chronionych przez UE, które zgodnie z wynegocjowanym porozumieniem o wystąpieniu będą chronione prawem. Z satysfakcją przyjmujemy też kompromis, który udało się
osiągnąć w kwestii granicy irlandzkiej. Wzywamy zatem posłów do parlamentów brytyjskiego i Europejskiego, żeby w swoich rozważaniach nad
udzieleniem poparcia dla zaproponowanego kompromisu wzięli pod uwagę jak ważne jest dla społeczności rolnych zarówno w Zjednoczonym Królestwie, jak i w UE uzyskanie wyraźnie i właściwie określonego w czasie
okresu przejściowego”.

Unijna dyrektywa w sprawie odnawialnych
źródeł energii zapewnia stabilną przyszłość
rynkowi biopaliw ciekłych i stałych
W opinii Copa i Cogeca ostateczne
stanowisko UE w kwestii dyrektywy
w sprawie odnawialnych źródeł energii, zwanej także REDII, która została
dzisiaj przyjęta przez Parlament Europejski, zapewni długoterminową stabilną politykę na przyszłość.
Sekretarz generalny Copa i Cogeca
Pekka Pesonen podkreślił: „Osiągnięty kompromis jest pozytywnym sygnałem. Dobrą wiadomością jest fakt, że
UE wyznaczy ogólny cel w zakresie
energii odnawialnej na poziomie 32%
oraz wprowadzi wiążące zobowiązanie dla dostawców paliw do stosowania domieszek na poziomie co najmniej 14%, bez ograniczeń technologicznych. Pomocne będzie także to,

że do 2030 roku maksymalny udział
biopaliw pochodzenia roślinnego wykorzystywanych w transporcie zostanie utrzymany na poziomie 7%. Zapewni to naszym producentom biopaliw długoterminowe stabilne ramy
współpracy”.
„Jednakże mamy też pewne obawy. Branża biopaliw pochodzenia
roślinnego w UE nie będzie miała
możliwości rozwoju, ponieważ stopniowe wycofywanie z użycia oleju
palmowego zostało odroczone do
2030 roku. Jest to tym bardziej niefortunne, że przy produkcji biopaliw pochodzenia roślinnego w UE
wytwarzane są bogate w białko produkty uboczne przeznaczone do

stosowania w paszach, których potrzebują hodowcy zwierząt hodowlanych. Nastąpi zatem utrata możliwości dodania wartości w gospodarce o obiegu zamkniętym. Odgrywają one również coraz większą rolę
w stabilizowaniu rynków rolnych,
które zmagają się z coraz większymi wahaniami. Chcielibyśmy, żeby
do 1 lutego 2019 r. Komisja opublikowała akt delegowany określający surowce o wysokim ryzyku pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC), w przypadku których
obserwuje się znaczne rozszerzenie
obszaru produkcji na grunty pochłaniające duże ilości dwutlenku węgla.
Rozczarowujące jest również to, że
www.solidarnoscri.pl
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dyrektywa nadal zawiera sztuczne
mnożniki, które źle oddają prawdziwy wpływ na środowisko”, ostrzegł
Pesonen.
W odniesieniu do bioenergii leśnej
dobrą wiadomością jest to, że dyrektywa uwzględnia istniejące prawodawstwo dotyczące lasów i gospodarki leśnej w państwach członkowskich UE.
„Musimy upewnić się, że wdrożenie

zaktualizowanej dyrektywy zapewni stabilność obecnych i przyszłych
inwestycji oraz uproszczenie zarówno na poziomie UE, jak i na szczeblu krajowym. Jesteśmy rozczarowani
tym, że w ostatecznym kompromisie
utrzymano możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie dodatkowych wymogów dotyczących
zrównoważonego rozwoju w odnie-
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sieniu do bioenergii leśnej”, powiedział Pesonen.
Ostateczna decyzja nie jest w pełni
spójna z innymi obszarami polityki, takimi jak Wspólna Polityka Rolna (WPR),
w której produkcja biopaliw odgrywa
kluczową rolę w zapewnieniu rolnikom
dodatkowego źródła dochodów, krajowej produkcji pasz białkowych i stabilizacji rynków towarów rolnych.

Posłowie do PE dołączyli do rolników przed
Parlamentem, aby wspólnie odciąć się od
nieuczciwych praktyk handlowych
Dziś w Strasbourgu delegacja posłów do PE, reprezentująca szerokie spektrum polityczne, dołączyła
do Paula De Castro, popierając jego
sprawozdanie dot. wyeliminowania
nieuczciwych praktyk handlowych
w łańcuchu dostaw żywności, które
ma być przedmiotem głosowania na
jutrzejszym posiedzeniu plenarnym.
„Teraz albo nigdy!” - powiedział
poseł do PE, Paolo De Castro - „Jutrzejsze głosowanie jest kluczowe dla
przyjęcia przepisów, na które czekamy od ponad 10 lat i których celem
jest harmonizacja prawa obowiązującego obecnie w 20 różnych krajach.
Leży to w interesie naszych rolników
i producentów żywności i przyczyni

się do stworzenia bardziej sprawiedliwego i przejrzystego łańcucha dostaw
żywności z korzyścią dla wszystkich
konsumentów europejskich.”
Do posłów do PE dołączyli również przedstawiciele francuskiej organizacji rolników FNSEA, Jeunes Agriculteurs, CEJA oraz Copa-Cogeca.
Delegacja zebrała się wokół dużego
transparentu, zawieszonego między
dwoma traktorami, aby odciąć prefiks
„Nie-” od słowa „Nieuczciwy” (ang.
„Unfair”).
„Doświadczenia
poszczególnym
państw pokazują, że możemy działać w celu zapobiegania nieuczciwym
praktykom handlowym, eliminując
pewne opresyjne działania z łańcu-

cha żywnościowego.” - wyjaśnił Hervé
Lapie, wiceprzewodniczący FNSEA „Dwadzieścia państw członkowskich
w chwili obecnej posiada już przepisy,
które skutecznie, pośrednio lub bezpośrednio, odnoszą się do kwestii nieuczciwych praktyk handlowych. Żadne z nich nie nałożyło jednak ograniczeń pod względem wielkości ekonomicznej przy zastosowaniu takich przepisów. Żadne z tych państw nie odnotowało wzrostu cen żywności dla konsumentów, lub obniżenia standardów
produkcji żywności czy dobrostanu
zwierząt. Jutro dostaniemy szansę zagłosowania za ogólnoeuropejskim rozwiązaniem i oczekujemy pozytywnych
wyników”, powiedział Hervé Lapie.

Unijne organizacje łańcucha rolno-spożywczego
wzywają do sprawnego wdrożenia umowy
o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią
16 października br. w czasie
warsztatów zorganizowanych w Parlamencie Europejskim, unijni partnerzy w łańcuchu rolno-spożywczym COPA i COGECA, CELCAA oraz FoodDrinkEurope – podkreślili swoje
poparcie dla umowy o partnerstwie
gospodarczym między UE a Japonią.
Japonia stanowi strategiczny rynek
eksportowy w zakresie produktów
www.solidarnoscri.pl

rolno-spożywczych, posiadający potencjał do dalszego wzrostu. Uzgodnione zniesienie taryf celnych oraz
barier pozataryfowych, ochrona europejskich oznaczeń geograficznych
oraz perspektywy współpracy w zakresie spraw związanych z sektorem
rolnictwa i żywności stworzą nowe
możliwości eksportowe dla szerokiej gamy produktów europejskich.

Co więcej, umowa ta wzmocni również konkurencyjność sektora w dynamicznym regionie Azji i Pacyfiku.
Phil Hogan, Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich,
podkreślił, że: „Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE i Japonią jest bardzo ważnym i korzystnym dla obu stron porozumieniem,
mającym potencjał stworzenia istot-
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nych szans rynkowych dla europejskich rolników, producentów żywności i dla całego łańcucha wartości.
UE jest światowym liderem produkcji
wysokiej jakości żywności, a wdrożenie tej niezwykle ważnej umowy handlowej będzie kluczem dostępu do
dużego i cennego rynku. Negocjacje
zakończone umową o partnerstwie
gospodarczym między UE a Japonią
są przykładem, jak tego typu umowy
mogą doprowadzić do zawarcia korzystnych dla obu stron ustaleń przy
jednoczesnym poszanowaniu stanowiska każdego z partnerów.”
Pedro Silva Pereira, poseł do PE,
sprawozdawca zajmujący się umową

Współpraca
o partnerstwie gospodarczym między
UE a Japonią oraz gospodarz wydarzenia, dodał: „Parlament Europejski
podejmie ostateczną decyzję w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią, dlatego tak ważne jest wsłuchiwanie
się w głos stron zainteresowanych,
podobnie jak zrobiliśmy to dzisiaj
wspólnie z unijnymi organizacjami
łańcucha rolno-spożywczego. Europejska branża rolno-spożywcza oczekuje istotnych możliwości eksportowych, jak np. zniesienie taryf celnych
na europejskie wina, które obecnie wynoszą 15% i chronią 205 europejskich oznaczeń geograficznych,
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szczególnie ważnych dla MŚP. Bezpieczna i wysokiej jakości żywność
dla konsumentów jest kolejną, kluczową dla Parlamentu Europejskiego
kwestią.”  
Fraser Cameron, Dyrektor EU-Asia Centre podsumował, mówiąc, że:
„Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią stanowi
niezwykle ważny sygnał, że obie strony opowiadają się za wielostronnym,
regulowanym przepisami systemem.”
Trzy organizacje wezwały szanownych posłów do Parlamentu Europejskiego do wyrażenia zgody
i wsparcia dla sprawnej i skutecznej
ratyfikacji umowy.

#GrowNoThrown - Copa i Cogeca uruchomiły
nowy cyfrowy portal, aby podkreślić
zaangażowanie sektora rolnego w walkę
ze stratami i marnotrawieniem żywności

Ci, którzy wiedzą ile czasu, zasobów i wysiłku pochłania wyprodukowanie żywności nie chcą, żeby była
ona marnotrawiona. Z okazji rozpoczynającego się w tym tygodniu szczytu klimatycznego COP24 unijni rolnicy
i spółdzielnie rolne zdecydowali się
uruchomić nowy portal internetowy
w celu dzielenia się najlepszymi praktykami oraz konkretnymi projektami
w zakresie zmniejszenia strat i marnotrawienia żywności w całej UE.
W kwestii marnotrawienia żywności konkretne przykłady sukcesu są
często bardziej inspirujące niż wygłaszane przemowy. Dlatego nowa inicjatywa zapoczątkowana w dniu dzisiejszym przez Copa i Cogeca skupia
się głównie na dzieleniu się najlepszymi praktykami, jak również wzywa całą społeczność europejskich rolników
do podzielenia się codziennymi przykładami zaangażowania dla ograniczenia marnotrawienia i strat żywności za pośrednictwem wspólnego hashtaga: #GrowNoThrown.
Zapobieganie i ograniczenie strat
i marnotrawienia żywności jest glo-

balnym priorytetem, który przyczyni się do zagwarantowania zrównoważonej przyszłości. Copa i Cogeca
uważają utworzenie unijnej platformy ds. strat żywności i marnotrawienia żywności za pozytywną inicjatywę, która pozwala wymieniać się najlepszymi praktykami i wspiera działania oraz dyskusje prowadzone przez
różne zaangażowane podmioty. Szersze skupienie się sektora rolnego UE
na kwestiach gospodarki o biegu zamkniętym stwarza doskonałe możliwości, w które cały sektor silnie się
angażuje.
Podczas uruchomienia wspomnianego portalu Vytenis Andriukaitis, Komisarz Europejski ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, podkreślił:
„Obecna sytuacja dotycząca marnotrawienia żywności w UE jest nie do
utrzymania. Uruchomienie nowego
portalu Copa i Cogeca w dniu dzisiejszym jest odpowiednim dowodem na
to, a także na nasze wspólne zobowiązania do osiągnięcia zamierzonego celu zmniejszenia o połowę strat
żywności w łańcuchach produkcji

i zaopatrzenia do 2030 roku. Rolnicy
mają ważną rolę do odegrania, dlatego z radością przyjmuję takie inicjatywy w europejskim sektorze rolnym. Uważam rolników za silnych
sprzymierzeńców w walce ze stratami
i marnotrawieniem żywności.”  
Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, dodał: „Poprzez
swoją codzienną działalność rolnicy unijni i ich spółdzielnie zaangażowani są w wiele inicjatyw, które mają na celu zapobieżenie stratom i marnotrawieniu żywności oraz ich ograniczenie. Obejmują one innowacyjną współpracę, reedukację w kwestii
żywności, ukierunkowane kampanie uświadamiające, partnerstwo publiczno-prywatne, tworzenie nowych
przedsiębiorstw działających w oparciu o zasady ekologii, a także nowoczesne techniki rolne, co przyczynia
się do tworzenia i rozwijania nowych
pomysłów. Nadszedł czas na zgłębienie tych istniejących inicjatyw, wypromowanie ich i zainspirowanie większej liczby podmiotów do przyłączenia się.”
www.solidarnoscri.pl
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Import biodiesla z Argentyny do UE musi zostać
objęty cłami wyrównawczymi

Po zeszłorocznej decyzji DG TRADE dotyczącej nieoczekiwanego zniesienia ceł antydumpingowych na biodiesla, w okresie od września 2017r.
do lipca 2018 r. nastąpił drastyczny
wzrost wolumenu importu do Unii
Europejskiej z Argentyny o 1,5 miliona ton.
3 października Komitet ds. Instrumentów Obrony Interesów Handlowych przeprowadzi rozmowy ws. decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej
nienakładania tymczasowych ceł wyrównawczych na import biodiesla pochodzącego z Argentyny.

„Decyzja opierająca się na niepodejmowaniu działań jest zaskakująca.
Władze USA zdecydowały o ochronie
swojego rynku przed zróżnicowanymi
stawkami podatków wywozowych na
biodiesel z Argentyny poprzez nałożenie ceł wyrównawczych od początku
2018 r.” powiedział Pekka PESONEN,
Sekretarz Generalny Copa-Cogeca.
Sytuacja ta przynosi szkody europejskim producentom rzepaku. Europejskie firmy produkujące biodiesel
zmuszane są do zamykania zakładów
lub zawieszania w nich produkcji. Nie
są w stanie konkurować z dobrze zna-

ną nieuczciwą argentyńską praktyką
nakładania zróżnicowanych stawek
wywozowych na europejski rynek
biopaliw, których próg określony został w dyrektywie (UE) 2015/1513 dot.
pośrednich zmian użytkowania gruntów (ILUC).
„Copa i Cogeca wzywają Komitet,
aby domagał się od DG TRADE pilnego nałożenia słusznych ceł wyrównawczych na import biodiesla pochodzącego z Argentyny” stwierdził Arnaud Rousseau, Przewodniczący grupy roboczej „Rośliny oleiste i białkowe” Copa-Cogeca.

Kongres Rolników Europejskich wzywa
do ponownego przeanalizowania kwestii
zastępowalności pokoleń w rolnictwie.
Dzisiaj w Linzu w Austrii podczas
Kongresu Copa-Cogeca wezwano
do ponownego przeanalizowania na
szczeblach UE i krajowym sposobów
na zachęcenie młodych rolników do
kontynuowania zawodu.   
W ramach kolejnej WPR należy
poważnie rozważyć przyszłość inwestycji w rolnictwo i innowacje potrzebne do wyżywienia Europy. Kolejne pokolenie rolników w coraz
większym stopniu będzie potrzebowało przyciągnięcia inwestycji. Wymaga to zapewnienia stabilności oraz
narzędzi do odpowiedniego zarządzania ryzykiem.
Jedynie 11 procent wszystkich rolników jest w wieku poniżej 40 lat.
Proste wyliczenia demograficzne pokazują, że w celu przyciągnięcia do
rolnictwa młodszych osób potrzebny jest większy wysiłek. „Nie możemy pozwolić sobie na dalszy exodus
z naszych terenów wiejskich, zarówno jeżeli chodzi o ludzi, jak i środowisko. Te dwie kwestie konieczne są
dla utrzymania przy życiu nie tylko
www.solidarnoscri.pl

konsumentów, ale także obszary pozamiejskie” - powiedział przewodniczący COPA, p. Joachim Ruckwied.
Najwyższy czas przemyśleć kwestię wymiany pokoleniowej. Bez wyposażenia nowego pokolenia rolników
w odpowiednie narzędzia Europa będzie musiała zmierzyć się z prawdziwym niedoborem osób aktywnie wykonujących ten zawód i nie będzie
w stanie wypełnić swoich zobowiązań
w zakresie środowiska i klimatu.
Istnieje wiele czynników zewnętrznych, takich jak handel międzynarodowy i zmiany klimatu, które
odcisną się głębokim piętnem na rolnictwie. Podczas Kongresu podkreślono również, że rolnicy chcą i mogą być częścią rozwiązań i będą potrzebowali wsparcia i przywództwa
ze strony władz, aby móc stworzyć
takie rolnictwo, którego żąda społeczeństwo.
„Priorytetem musi być zachęcanie do wymiany pokoleniowej. Długoterminowe wsparcie dla młodych
rolników umożliwiające im rozpoczę-

cie i rozwinięcie działalności musi być
dostępne poprzez zaproponowane
plany strategiczne WPR” - powiedział
Thomas Magnusson, przewodniczący
Cogeca.
Podczas Kongresu omawiano
szczegółowo nowe informacje oraz
cyfrowy paradygmat, z jakim rolnictwo będzie musiało zmierzyć
się w przyszłości, a także potrzebę
zwiększenia innowacyjności, zrównoważoności i stabilności w rolnictwie.  
W kwestii przyszłej WPR Kongres
wezwał do zapewnienia stabilnego
budżetu niepodlegającego cięciom
w zakresie płatności bezpośrednich
lub rozwoju obszarów wiejskich. Priorytetem musi być uproszczenie, szczególnie na szczeblu państw członkowskich, gdzie wymagany będzie wysoki stopień przejrzystości dla rozwinięcia krajowych planów strategicznych
w celu upewnienia się, że zachowana
zostanie wspólnotowość WPR.
Następny Kongres Europejskich
Rolników odbędzie się w Chorwacji
w październiku 2020 r.
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Współpraca

międzynarodowa

Negocjacje trójstronne ws. produktów
nawozowych z oznakowaniem CE budzą obawy
pośród rolników
Wobec zbliżającej się ostatniej rundy negocjacji trójstronnych ws. produktów nawozowych z oznakowaniem CE Copa i Cogeca wyrażają obawy związane z ograniczonymi postępami w najważniejszych kwestiach, na
które na wcześniejszych etapach procesu ustawodawczego zwrócili uwagę rolnicy i spółdzielnie, w szczególności jeżeli chodzi o limity zawartości
kadmu. Korzyści płynące z propozycji
Komisji Europejskiej i Parlamentu dot.
obniżenia poziomu zawartości kadmu
poniżej 60 mg/kg nie są poparte badaniami naukowymi ani analizami potencjalnych skutków. Istnieją dowody
na to, że ceny nawozów mogą wzro-

snąć w razie wdrożenia takich propozycji, ponieważ światowe zasoby fosforytów o niskiej zawartości kadmu są
ograniczone. W chwili obecnej w skali komercyjnej nie istnieje technologia
usuwania nadmiernej ilości kadmu,
co daje rolnikom bardzo ograniczone
opcje.
Z tego względu Copa i Cogeca popierają podejście Rady Europejskiej,
według którego dopuszczalna zawartość kadmu w nawozach mineralnych
poniżej poziomu 60 mg wraz z okresem zawieszenia wynoszącym 16 lat
daje branży nawozowej wystarczająco
dużo czasu na dostosowanie się i zaproponowanie konkurencyjnych al-

ternatyw. Dobrowolne oznaczanie zawartości kadmu byłoby również pomocne w celu informowania rolników
i przystosowywania się do specyficznych potrzeb.
„Nawozy stanowią znaczną część
rocznych kosztów zmiennych ponoszonych przez rolników. Negocjatorzy
trójstronni muszą zapewnić rolnikom
odpowiedni wybór i informacje przy
zakupie nawozów w przyszłości. Poziom 60 mg stanowi dobry kompromis
dla utrzymania konkurencyjnego rynku zapewniając jednocześnie zrównoważony sposób wykorzystania nawozów” - stwierdził Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa Cogeca.

Sytuacja w europejskim sektorze wina powróciła
do normalności po historycznym spadku w 2017 r.

Produkcja wina we Włoszech powróciła do średnich poziomów z ostatnich lat po tym jak w roku bieżącym odnotowano 16-procentowy wzrost zbiorów i wyniosła 49,5 milionów hektolitrów. Umożliwiło to krajowi utrzymanie pozycji światowego lidera produkcji.
Co więcej, mimo że nie opublikowano
jeszcze oficjalnych danych, zapasy wina
zmniejszyły się znacząco w porównaniu
z tym samym okresem roku ubiegłego.
Przewiduje się, że w pozostałych
częściach Europy zbiory będą znacząco powyżej średniej zarówno jeżeli chodzi o ilość, ale też jakość, co kontrastuje z historycznie niskimi wynikami w roku ubiegłym. Oczekuje się, że zbiory we
Francji będą wyższe o 28% w porównaniu z zeszłym rokiem i o 6% ze średnią
z ostatnich 5 lat, przy zachowaniu wysokiej jakości i jednolitości.
W Hiszpanii odnotowano wysoki
poziom produkcji, która zwiększyła się
o 33%, jak również wysoką jakość winogron. Problemem może być utrzymanie

zeszłorocznego poziomu cen, jednakże
niższe zapasy powinny w wystarczającym stopniu wpłynąć na utrzymanie dobrego poziomu cen dla producentów.
W Niemczech oczekuje się znacznie wyższych zbiorów w całym kraju
na poziomie 10.7 miliona hektolitrów,
tj. o około dwóch milionów hektolitrów
więcej, niż wynosi średnia pięcioletnia,
a także o 44% więcej niż w zeszłym roku. Tak znakomitego rocznika nie było
od 1999 roku.
Portugalia jest jednym z niewielu
krajów, w których w tym sezonie nie nastąpił wzrost. Oczekuje się, że produkcja spadnie w przybliżeniu o 20%, czyli do poziomu ok. 5,3 miliona hektolitrów. Spadek ilości nastąpił głównie na
skutek poważnych ataków mączniaka
rzekomego i oparzeń słonecznych. Mimo wszystko, wynik końcowy nie będzie godny pożałowania - jakość będzie
doskonała.
Dla Austrii (3,2 mln hl - wzrost
o 33%) i Węgier (3,5 mln hl - wzrost

o 35%) wyniki również są pozytywne.
W Europie panowały niecodzienne warunki meteorologiczne. Wiele zbiorów
przebiegło z opóźnieniem ze względu na bardzo gorący sierpień. Włochy
w szczególności doświadczyły „odwróconego” sezonu. Początek sezonu wegetacyjnego winorośli rozpoczął się korzystnie, jednakże w późniejszym okresie wystąpiły nietypowe warunki atmosferyczne z przymrozkami, opadami i wysoką wilgotnością. Na początku roku wywołało to spadek oczekiwań, szczególnie na Południu. Jednakże brak deszczu w sierpniu skutkował
zaistnieniem dobrych warunków fitosanitarnych, szczególnie w regionach północno-wschodnich. Pod względem pogodowym nastąpiło zatem odwrócenie
typowych warunków. Sektor wina będzie musiał szybciej dostosowywać się
i korzystać z innowacyjnych technologii
w celu radzenia sobie z takimi nietypowymi warunkami atmosferycznymi oraz
dla dalszego rozwoju.
www.solidarnoscri.pl
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z kalendarza

PAMIĘĆ
O szybę oparł nosek pewien chłopiec młody
i licząc płatki śniegu które przyniósł dzień
patrzył jak zimowe ptaki zawracają z drogi
niosąc na swoich piórkach tą grudniową biel
I zobaczył jak... owce pasą się na hali
a wśród nich czyjaś twarz tak... znajoma mu
co gwiazdy osłaniała i świeciła w dali
jakby chciała powrócić z dalekiego snu
A za nią zaraz gnały oświetlone w zorze
końskie zaprzęgi srebrem malowane
czy to być może mój ... dobry Boże
są nasze konie i dziadka sanie?
I kłębiły się myśli i wracały obrazy
te znajome i te.... nieznajome dziś
i tylko smutny grymas na tej pięknej twarzy
przywoływał pamięcią pogubione sny
A on wciąż stał jak Anioł oparty o szybę
po której popłynęła jedna wielka łza...
i cichutko wyszeptał tak mamo
już idę czas ubierać choinkę bo to pora ta
Warszawa, 13 grudnia 2018 th

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i miłości.
Niech ten szczególny czas będzie okazją do spędzenia chwil
w gronie najbliższych, w atmosferze wzajemnej życzliwości,
przy staropolskich kolędach i zapachu świerkowej choinki.
Niech narodzone w Stajence Betlejemskiej Dzieciątko
obdarzy Nas wieloma łaskami i pokojem
w Nowym 2019 Roku.
Redakcja „Naszej Ziemi”
www.solidarnoscri.pl
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Kulinaria

Świąteczne przepisy
Pierogi wigilijne z kapu- Śledź marynowany
stą i grzybami
z żurawiną i imbirem
Składniki:
• bulion grzybowy z borowikami
(1 kostka)
• mąka pszenna (250 g)
• mleko (150 ml)
• masło (50 g)
• ugotowane suszone grzyby
(150 g)
• świeża biała kapusta (150 g)
• cebula (1 sztuka)
• czosnek (1 ząbek)
• sól, pieprz (do smaku)
Przygotowanie:
W garnku podgrzej mleko z dodatkiem
masła (do zagotowania), dopraw solą. Do
miski wsyp mąkę i zalej ciepłym mlekiem
z masłem. Wymieszaj składniki wyrabiaj
tak długo, aż ciasto stanie się jednolite,
miękkie i delikatnie.
Ugotuj grzyby w bulionie. Po ugotowaniu
i ostudzeniu drobno posiekaj grzyby. Cebulę, czosnek i kapustę drobno posiekaj.
W naczyniu rozgrzej olej i przesmaż kapustę z cebulą i czosnkiem. Kiedy kapusta będzie miękka, dołóż grzyby i smaż
wszystko razem jeszcze przez 10 minut.
Odstaw farsz do ostygnięcia.
Ciasto rozwałkuj na desce na grubość 2-3
mm. W cieście wycinaj szklanką koła, nakładaj na nie farsz i zlepiaj dokładnie brzegi, formując kształtne pierogi.
Pierogi gotuj w osolonym wrzątku, delikatnie mieszając, przez 2-3 minuty od
wypłynięcia na powierzchnię.
Ugotowane pierogi podawaj polane roztopionym masłem.

Składniki:
• przyprawa w płynie Maggi
(2 łyżki)
• ketchup chili ostry (4 łyżki)
• solony filet śledzia (500 g)
• olej lub oliwa (50 ml)
• biała cebula (3 sztuki)
• liść laurowy (2 sztuki)
• cukier (2 łyżki)
• ziele angielskie (3 ziarenka)
• ocet biały (4 łyżki)
• kurkuma (1 szczypta)
• świeży imbir (1 sztuka)
• suszona żurawina (100 g)
Przygotowanie:
Śledzia wymocz przez kilka godzin
w mleku lub wodzie, następnie pokrój
w 2 cm paski. Cebulę pokrój w piórka,
imbir obierz i posiekaj w drobną kostkę
(ok. 5 cm).
Rozgrzej olej na patelni, podsmaż cebulę razem z imbirem posiekanym w paski
oraz cukrem około 5 min, aż cebula się
zeszkli i zmięknie.
Po tym czasie dodaj na patelnię pozostałe
składniki – liść laurowy, ziele angielskie,
żurawinę i kurkumę. Smaż całość jeszcze
przez około 5 minut na małym ogniu, następnie ostudź.
Przygotuj marynatę z ketchupu, Maggi
oraz octu.
Tak przygotowane składniki połącz ze śledziem i odstaw do lodówki na 24 godz.

Sałatka śledziowa
z fasolą
Składniki:
• majonez (2 łyżki)
• filet śledziowy (4 sztuki)
• mleko (1 szklanka)
• ogórek kiszony (5 sztuk)
• cebula (1 sztuka)
• fasola zielona cięta (1 puszka)
• fasola czerwona (1 puszka)
• posiekany koperek (2 łyżki)
• olej (2 łyżki)
• pieprz (do smaku)
Przygotowanie:
Filety wymocz w wodzie przez ok. 60
minut, następnie odsącz, zalej mlekiem i odstaw na ok. 2-3 godz. Wyjmij
z mleka, przepłucz i pokrój w paseczki. Ogórki i cebulę pokrój w paseczki.
Fasolę zieloną i czerwoną odsącz z zalewy, przepłucz wodą. Połącz ze sobą
wszystkie składniki sałatki, dopraw ją
pieprzem. Sałatkę podawaj udekorowaną zieleniną.

www.solidarnoscri.pl

Wesołych Świąt
Czas Bożego Narodzenia
to wyjątkowy moment, kiedy wszystko się zmienia.
To magia świątecznej chwili,
gdy wszyscy chcemy być dla siebie mili.
To moment wielkiej radości,
gdy w naszych sercach miłość i spokój gości.
Życzymy Państwu zatem,
by wielu gości bywało pod Waszym dachem.
By dźwięk rodzinnej kolędy rozbrzmiewał,
podczas gdy blask pierwszej gwiazdki
będzie twarze bliskich olśniewał.
Jarosław Bierecki
Prezes FWUW

Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu.
Dzisiaj w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel.
którym jest Mesjasz Pan

Łk 2,10-12

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy
Dzieląc radość z Narodzenia Pańskiego
bardzo serdecznie życzę,
aby Nowonarodzony Zbawiciel świata
wspierał Swą mocą wszelkie działania podejmowane
na chwałę Bożą i pożytek ludzi.
oraz darzył zdrowiem i błogosławieństwem.
Niech Bogurodzica Maryja,
która swoimi troskliwymi rękami
chroniła Dziecię Jezus w kąciku betlejemskiej groty,
wspomaga w Roku Pańskim 2019.
Z wyrazami głębokiego szacunku i modlitwą
Ks. Stanisław Sojka
Tarnów, Boże Narodzenie 2018 roku.

