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Rzeđnia „Mróz” Sp. z o.o., Borzõciczki     
tel. (0-62) 721 69 76

 
B-M Sp. z o.o., Skup Zwierzðt Rzeđnych, 
Kobylin, tel. 0 655 481 058

Grupa Producentów Rolnych Sp. z o.o. 
Kođmin Wlkp. tel. (0-62) 721 60 76

Firma Handlowo  Usãugowa „Martrans”, 
Kobylin,tel. 0 608 340 910

Sprzedaē Towarów i Usãug do Produkcji Rolnej, 
Stefan Patalas, Grõbów, tel. (0-62) 7 221 150

Z.M „MK” sp. j, N. Maciejewski T. Kurzawa, 
Kobylin, tel. (0-65) 548 24 58

Skup Zwierzðt Rzeđnych, Zbigniew Stencel, 
Waãków, tel. (0-62) 721 63 77

PKM „DUDA” S.A. Grðbkowo
tel. (0-65) 547 11 87

Zakãad Rzeđniczo  Wõdliniarski T. Szczepa-
niak, Goãaszyn, tel. (0-65) 545 64 15   

Z.P.M. „Dworeccy” Chojno, Golejewo
tel. (0-65) 546 78 12 

Sierpowscy „Bojer”, Szkoradowo 205
tel. 0 601 074 041

Z.M. „SALUS”, Golinka 26 a
tel. (0-65) 545 07 23, (0-65) 545 07 28

Skup ēywca J. Makowski, Podrzecze
tel. 0 609 184 799

Skup i sprzedaē ēywca K. Kulczak, Brzezie, 
tel. 0 502 745 490

Skup. Sprzedaē. Rzeđnictwo. E. Biskup, Borek 
Wlkp., tel. (0-65) 571 66 40

PH Marcin Mrozek, Siedlec 42,
tel. 0 667 300 427

Kóãko rolnicze w Broniszewicach,
tel. (0-62) 741 64 12

Skup i Ubój Zwierzðt w Czechlu 
tel. (0-62) 761 55 45  

S.K.R. Gizaãki, 
tel. (0-62) 741 15 70

Kóãko Rolnicze, Kowalew, 
tel. (0-62) 742 30 26

Skup i ubój zwierzðt, W. Werbliýski, Goãu-
chów, tel. (0-62) 769 69 10

Zakãady Miõsne „Biernacki”, Golina 
tel. (0-62) 747 09 30    

CENY SKUPU ĒYWCA 
WIEPRZOWEGO

cena (w zãotówkach) za 
kilogram ēywej wagi bez 
VAT   z 21.06.2010 r.
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POWIAT 
KROTOSZYüSKI

 Gospodarz od dzieciþstwa 
pracuje w rolnictwie. Mówi, 
Ĕe dzisiaj nie widzi dla siebie 
innego zajöcia. – Jak tylko za-
czñäem chodziè, to zaczöäy mnie 
interesowaè maszyny, zwierzöta 
i jakoĈ od samego poczñtku byäo 
wiadomo, Ĕe zostanö rolnikiem 
– mówi Wojciech Goliþski. Mimo 
wszystko, pomysäów na Ĕycie 
miaä jeszcze kilka. – MyĈlaäem na 
przykäad czy nie zostaè kierowcñ 
samochodów ciöĔarowych – przy-
znaje. Po ukoþczeniu Technikum 
Rolniczego wyjechaä na praktyki 
do Holandii i Szwajcarii. – Do 
dzisiaj mam dobry kontakt z tymi 
ludĒmi. Z Ĕonñ, gdy znajdziemy 
trochö czasu, jedziemy do nich 
w odwiedziny – mówi. Dzisiaj 
prowadzi gospodarstwo rolne 
o powierzchni 20 ha.  

Nowe maszyny 
 Ojciec gospodarza zajmowaä 
siö gäównie hodowlñ bydäa mlecz-
nego, ale zrezygnowaä z tego 
jeszcze gdy pan Wojciech byä 
dzieckiem. Prowadzono takĔe 
hodowlö trzody oraz uprawö zbóĔ, 
lnu i wysadek. W polu pracowali 
bliscy i sñsiedzi, dzielñc wspólnie 
pracö i czas odpoczynku. – Zawsze 
ktoĈ tacie pomagaä – koledzy, 
sñsiedzi czy rodzeþstwo ojca. 
Wspólne rozmowy, praca a póĒ-
niej doĔynki – mówi pan Wojciech. 
Z roku na rok pojawiaäy siö nowe 
maszyny w gospodarstwie. – Mie-

W gospodarstwie u Wojciecha Goliþskiego ze Staniewa

PowiÚkszyÊ gospodarstwo i zwiedziÊ Ăwiat
20-hektarowe gospo-
darstwo Wojciecha 
Goliñskiego ze Stanie-
wa nastawione jest na 
chów bydïa opasowe-
go i trzody chlewnej. 
SchedÚ po ojcu rolnik 
objÈï nieco ponad 3 lata 
temu. 

liĈmy kombajn zboĔowy, kombajn 
buraczany, 2 zetory i te podstawo-
we maszyny: päugi, kosiarki. 
  Gospodarstwo rolnik przejñä 
po ojcu w 2007 r. PoniewaĔ nie 
posiadaä wiökszych zobowiñ-
zaþ finansowych, postanowiä 
rozpoczñè od doĈè kosztownej 
modernizacji parku maszyno-
wego. Skorzystaä z programów 
pomocowych Mäody Rolnik i Mo-
dernizacja Gospodarstw Rolnych. 
Nabyä ciñgnik John Deer i päug 
firmy Kuhn, a teraz jest na etapie 
kupna kolejnych, nowych maszyn. 
Czas pracy w polu dziöki nowym 
urzñdzeniom skróciä siö. – Mówi 
siö, Ĕe jest duĔo pracy, ale jak 
przyjdzie pogoda, to dwa, trzy dni 
wystarczñ na te gäówne prace. To 
jest 20 ha, u innych moĔe to däuĔej 
trwaè – mówi rolnik. 
  Mimo udogodnieþ praca pod-
czas oporzñdzania zwierzñt nadal 
odbywa siö röcznie. Liczba opa-
sów zwiökszyäa siö do 45 sztuk 
Ĉredniorocznego stanu bydäa, co 
jest jednoznaczne z wydäuĔeniem 

 – MusieliĞmy zmieniü plan 
wypoczynku organizowanego 
dla dzieci. CzĊĞü Ğrodków 
(z odpisu skáadkowego KRU-
S-u – przyp. red.) zostanie 
przeznaczona na wyjazdy dla 
dzieci powodzian – poinformo-
waáa Iwona PluciĔski, szefowa 
Związku Zawodowego Máo-
dych Rolników w Krotoszynie. 
Odwoáany zostaá wyjazd do 
Zakopanego, a do Pogorze-
licy jest organizowany tylko 
jeden turnus w terminie od 
16 – 25 sierpnia. Jego koszt 
wyniesie 870 zá, czyli o 270 zá 
wiĊcej niĪ planowano na po-
czątku. Podobnie do ĩerkowa 

organizowany jest tylko jeden 
wyjazd w dniach 6-15 lipca, 
a koszt wyniesie 750 zá, czyli 
o 250 zá wiĊcej niĪ wczeĞniej. 
Szefowa związku zaznacza, 
Īe wszelkie inne ustalenia do-
tyczące wyjazdów są aktualne. 
– Szczegóáy dotyczące np. za-
kwaterowania, gdzie ustalono 
3-4 osobowe pokoje z áazien-
kami, wyĪywienia, opieki kadry 
pedagogicznej i pielĊgniarskiej 
oraz programu rekreacyjne-
go czy wycieczki bĊdą takie 
same jak we wczeĞniejszych  
ustaleniach – zapewnia Iwona 
PluciĔski. 

(mil)
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Droĝsze kolonie dla dzieci rolników

Do 30 czerwca plantatorzy buraka cukrowego, którzy zakupili nowe maszyny lub urządze-
nia zgodnie z zawartą umową o przyznanie i wypłatę pomocy w ramach działania „Modernizacja 

gospodarstw rolnych” – mogą składać wnioski o wypłatę. Aby otrzymać pomoc we wrześniu, należy 
bezpośrednio złożyć stosowny formularz w OT Agencji Rynku Rolnego. W przypadku wniosków wysłanych 

pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego. Do wniosku o wypłatę pomocy należy załą-
czyć oryginały faktur VAT oraz oryginały dowodów dokonania zapłaty tj. oznaczone datą wyciągi lub przelewy, 

potwierdzające poniesienie przez wnioskodawcę kosztów kwalifi kowalnych.
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czasu pracy. Oprócz tego rolnik 
ze Staniewa prowadzi hodowlö 
trzody w iloĈci 50 sztuk. Ubo-
lewa jednak, Ĕe niemoĔliwe jest 
zaäoĔenie wyciñgu do obornika, 
bo wäaĈnie usuwanie obornika jest 
zajöciem najbardziej czasochäon-
nym. – Te budynki sñ z koþca lat 
60, wtedy nad takim czymĈ siö nie 
zastanawiano – täumaczy Woj-
ciech Goliþski. 

Hodowla nie przynosi 
wymiernych korzyćci
 Gospodarz nie chciaäby siö 
przebranĔawiaè, a hodowla opasów 
i trzody jak najbardziej mu odpo-
wiada. KiedyĈ rolnik zainwestowaä 
w bydäo miösne rasy Hereford, ale 
decyzjö uznaä za nieprzemyĈlanñ. 
– Warunki do chowu w gospodar-
stwie sñ nieodpowiednie, nie moĔna 
byäo pastwisk robiè. To jest bydäo, 
które musi chodziè po äñce. Sztuki 
zostaäy sprzedane, a na ich miejsce 
pan Wojciech zakupiä zwykäe cielö-
ta. Produkcja ekologicznego miösa 
wedäug gospodarza obecnie teĔ 

siö nie opäaca. – RóĔnica w cenie 
za miösnego byka a za mlecznego, 
gdzie u tamtego jest o wiele lepsze 
i zdrowsze miöso, wynosi 0,30 zä na 
kg. To teĔ nie interes – täumaczy. 
Podobnie jest z trzodñ. – ćwinia 
ekologiczna powinna kosztowaè 
o 50% wiöcej, niĔ zwykäa. Ona jest 
wtedy hodowana bez Ĕadnej chemii 
– mówi. 
  Poprawö sytuacji w rolnictwie 
pan Wojciech widziaäby w rozäado-
waniu rynku przez wykorzystanie 
na szerszñ skalö energii odnawial-
nej i biopaliw. – Ze strony ekono-
micznej to na pewno by pomogäo. 
Mamy lepsze plony niĔ kiedyĈ i na 
rynku jest za duĔo towaru. Z dru-
giej strony Ĕal jest, jak siö säyszy, 
Ĕe ktoĈ tam pali zboĔem w piecu 
– przyznaje.

Plany na przyszãoćç
  Gospodarz ma plany zakupu 
agregatu uprawowo – siewnego, 
opryskiwacza i tura do ciñgnika. 
– Jak juĔ udaäoby mi siö kupiè te 
maszyny, to chciaäbym utwardziè 
podwórze. Czekaäaby mnie teĔ 
wymiana dachu na oborze. Zasta-
nawia siö takĔe nad modernizacjñ 
budynków – KiedyĈ miaäem plan, 
Ĕeby bydäo opasowe zrobiè jednak 
na rusztach, bezĈcióäkowo, ale to 
jest duĔy wydatek – täumaczy. Go-
spodarz stara siö nie wybiegaè zbyt 
daleko w przyszäoĈè i realizowaè 
najbliĔsze plany, które siögajñ ok. 
6 lat. – Na razie te maszyny trzeba 
jeszcze sfinalizowaè, späaciè za-
ciñgniöte kredyty – mówi. Jednak 
gospodarstwo, to nie wszystko. 
Trzeba jeszcze speäniaè swoje 
marzenia. – Jak juĔ nie uda siö po-
wiökszyè gospodarstwa, to bödzie 
siö pracowaè po to, Ĕeby trochö 
pieniñĔków zgromadziè. Chciaäbym 
zwiedziè trochö Ĉwiata – mówi.

Milena Pawlak

Wojciech GoliĔski ze Staniewa postanowiá skorzystaü z funduszy pomoco-
wych i rozbudowaü park maszynowy w gospodarstwie.
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 Grupa producentów rolnych 
„Krot – Plon” sp. z o.o., która kupiäa 
krotoszyþski elewator, o czym pisali-
Ĉmy w poprzednim numerze „Gazety 
Krotoszyþskiej”, przygotowuje siö 
do skupu ziarna od okolicznych rol-
ników. Ci, z którymi zakäad podpisze 
umowy majñ otrzymywaè zapäatö 
w ciñgu 14 dni. Ceny za iloĈè odsta-
wionego ziarna bödñ uzaleĔnione od 
tego, czy dany gospodarz zdecyduje 
siö na czäonkostwo w spóäce, czy 
nie. Dla udziaäowców ceny majñ byè 
wyĔsze o 20-30 zä na tonie. Rolnicy, 
którzy nie zdecydujñ siö na wniesie-
nie wkäadu do grupy, ale odstawiñ 
ziarno, bödñ mogli liczyè równieĔ 
na wyĔsze ceny w stosunku do tych 

proponowanych przez inne skupy. – 
Jednak nie bödñ to takie kwoty jak 
w przypadku czäonków grupy – mówi 
Robert Czajka, prezes „Krot – Plon”. 
Czäonkiem grupy „Krot – Plon” 
moĔe zostaè gospodarz, który uiĈci 
1.000 zä wpisowego i wykupi jeden 
udziaä w kwocie 100 zä. Udziaäów 
moĔna nabyè wiöcej. Jak twierdzi 
prezes spóäki zgäaszajñ siö juĔ kolejni 
zainteresowani rolnicy. – Musimy 
zebraè grupö, Ĕeby jñ zgäosiè do 
KRS-u. DaliĈmy sobie czas do 
koþca tygodnia. Nie mogö sobie 
pozwoliè na to, Ĕeby codziennie 
zgäaszaè nowych czäonków, bo to 
wszystko kosztuje. Za kaĔde zgäo-
szenie w KRS-ie trzeba zapäaciè. 

Zgäosiäo siö juĔ ok. 10 – 15 osób 
zainteresowanych przystñpieniem 
do grupy – mówi Robert Czajka. 
Dodaje, Ĕe kapitaä zakäadowy 
spóäki wynosi 800 tys. zä. 
 Ponadto na dniach majñ zostaè 
podpisane umowy z kontrahentami 
majñcymi skupowaè ziarno od za-
käadu. – MoĔe to nastñpiè w kaĔdej 
chwili – mówi prezes. Jak siö dowie-
dzieliĈmy negocjacje prowadzone sñ 
z trzema podmiotami. 
 Na razie elewator nie bödzie 
poddawany powaĔniejszym mo-
dernizacjom z uwagi na zbliĔajñcy 
siö okres Ĕniw. – ChcielibyĈmy 
zmodernizowaè elewator na jesieþ. 
Pewne rzeczy wymagajñ przeróbek 

i odnowienia, zrobienia zupeänie pod 
inny transport wysypów – przyznaje 
Robert Czajka. ćrodki, jakie chce 
pozyskaè na ten cel majñ pocho-
dziè z funduszy unijnych. – Linia 
dla grup producenckich stwarza 
takie moĔliwoĈci. To sñ niemaäe 
pieniñdze, a moĔemy uzyskaè 
nawet 50% zwrot kosztów – täu-
maczy. Spóäka zakupuje obecnie 
najnowoczeĈniejszy sprzöt do 
badania skupionego ziarna za 
kwotö 180 tys. zä firmy Infratec. 
– W piñtek sprzöt bödzie monto-
wany na zakäadzie. ZatrudniliĈmy 
juĔ laboranta, który bödzie zajmo-
waä siö badaniem jakoĈci towaru 
– mówi.   (mil)
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NegocjujÈ z odbiorcami.
Niebawem podpiszÈ umowy

ROBERT CZAJKA
prezes grupy producentów rolnych „Krot 
– Plon” sp. z o. o.

Co roku praktycznie 
padaáo stwierdzenie 

od rolników, Īe zarabiają 
elewatory, zarabiają máyny, 
dlaczego my sami, rolnicy, 
nie moĪemy byü wspóáwáa-
Ğcicielami tych obiektów, nie 
czerpiemy zysków? Dlatego 
postanowiliĞmy kupiü kroto-
szyĔski elewator.

Gazeta KrotoszyĔska 
25 (161) 25 czerwca 2010
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