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Kulin najbardziej
zadbany
ŚRODA ŚLĄSKA

K

ulin wygrał konkurs
na najbardziej zadbaną
wieś w gminie. Niemal od początku rywalizacji utrzymywał
się na najwyższej pozycji. Drugie miejsce zajęła Rzeczyca,
trzecie Bukówek, a czwarte
Proszków. Zwycięski Kulin
otrzyma nagrodę w wysoko-

ści 1000 zł, zdobywca drugiego miejsca 800 zł, zaś sołectwa, które uplasowały się
na trzeciej i czwartej pozycji
– po 500 zł.
Zwycięska wieś zamierza
przeznaczyć swoją wygraną
na zakup kosiarki spalinowej
potrzebnej do właściwego
utrzymania terenów zielonych. (KWA)
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Wino produkowane pod Środą Śląską wiosną trafi do sklepów

Potrzeba cierpliwości
i fachowej wiedzy

DOLNY ŚLĄSK

R

olnicy i ich domownicy
mieszkający na obszarach
wiejskich, osoby mające gospodarstwo rolne lub pracujące
w rolnictwie zainteresowane
podjęciem dodatkowej działalności w agroturystyce mogą
wziąć udział w specjalnych
szkoleniach w projekcie „Agroturystyka”.
Organizatorami są Fundacja
Ekologiczna „Zielona Akcja”
i Agencja Rozwoju Regionalnego Arleg z Legnicy.
Celem szkoleń jest wspieranie gospodarstw zlokalizowanych w powiatach: średzkim,
głogowskim, górowskim, polkowickim, lubińskim, legnickim, złotoryjskim, jaworskim
i wołowskim.
W programie szkolenia 80
godzin wykładów i ćwiczeń,

a także 16 godzin zajęć praktycznych w terenie. Całość potrwa około 12 dni. Dzięki szkoleniom uczestnicy zdobędą
wiedzę na temat samodzielnego prowadzenia gospodarstwa
turystycznego, promocji swojej oferty, organizowania dodatkowych usług oraz przygotowania wniosków o środki
na dofinansowanie swojej
działalności.
Udział w szkoleniach jest
bezpłatny. Nie mogą jednak
brać w nich udziału osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Nabór uczestników odbywa
się stale do końca każdego
miesiąca, jednak nie później
niż do lutego 2007 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.arleg.com lub
pod numerem telefonu 07686-227-27. (KWA)

WYBRANE CENY PRODUKTÓW ROLNYCH
31 ST YCZNIA – 5 LUTEGO 2006
Rynek wieprzowiny
SKUP TRZODY CHLEWNEJ
WG EUROP
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*masa poubojowa ciepła

Rynek zbóż
PSZENICA

Cena
zł/t

przedsiębiorstwa**
na targowiskach

388
420

Cena
zł/t

przedsiębiorstwa***
na targowiskach

346
302

*** żyto konsumpcyjne

Aby wino było dobre, z jednego hektara winorośli można uzyskać nie więcej niż pięć tysięcy litrów – mówi Lech Jaworek.

Gdy pięć lat temu Lech
Jaworek zakładał winnicę,
sąsiedzi pukali się w czoło.
Kto na taką skalę uprawia
na Dolnym Śląsku
winogrona i na dodatek chce
produkować z nich dobre
wino? – pytali
z niedowierzaniem
Michał Gigołła
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Przeczytał w gazecie i...
Winny biznes narodził się przypadkowo. W latach 90. Jaworek kupił dla swojej firmy budynki zajmowane kiedyś
przez pegeer. Można je było nabyć tylko razem z ziemią. Tak biznesmen
z branży metalowej stał się właścicielem
ponad stu hektarów pól. Długo nie miał
pomysłu, jak je zagospodarować. Wtedy
w gazecie przeczytał, że przy odrobinie
uporu i sprytu w Polsce też może udać
się prowadzenie winnicy. A że lubi wyzwania, postanowił spróbować. Obecnie
jego winnica zajmuje szesnaście hektarów.
– Nigdy nie myślałem, że zostanę rolnikiem – uśmiecha się dzisiaj. Do lat 90.
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Cały czas szybko rośnie areał upraw biotechnologicznych

mieszkał we Wrocławiu. Ma wykształcenie techniczne, jest szefem firmy produkującej m.in. pompy dla strażaków.

Cztery lata czekania
Pierwsze kroki w rolnictwie nie były łatwe. – Zwłaszcza że to inwestycja na długie lata. Początkowo winorośl nie daje
wielu owoców. Na dobre plony można liczyć dopiero po czterech latach – mówi.
Ani przez moment nie żałował inwestycji. Teraz namawia do niej innych. – Ale
jest warunek. Trzeba nie tylko cierpliwości, ale i fachowej wiedzy – podkreśla.
– Sam, zanim zdecydowałem się na pierwsze uprawy, przeczytałem dziesiątki specjalistycznych książek. I ciągle się uczę
– zapewnia.
Wspólnie z pracownikami regularnie
odwiedza winnice w Niemczech, Austrii
i Portugalii. Od tamtejszych rolników uczy
się fachu. Ale zachodni winiarze coraz
mniej chętnie dzielą się swymi umiejętnościami. Wiedzą, że w Miękini rośnie im silna konkurencja... •

Naturę warto poprawiać
ŚWIAT

A-39682

sklepach i dobrych restauracjach – zastrzega Lech Jaworek. Uruchomi też internetowy sklep ze swoimi produktami. – Nie
chcę stawiać na ilość, ale na jakość. Aby
wino było dobre, z jednego hektara winorośli można uzyskać nie więcej niż pięć tysięcy litrów – tłumaczy.

ziś mieszkańcy Miękini patrzą
na Jaworka z zazdrością – jest właścicielem jednej z największych
winnic w Polsce. W maju produkowane
przez niego trunki trafią na sklepowe
półki.
– Nie będzie można ich kupić w supermarketach, a jedynie w specjalistycznych

** pszenica konsumpcyjna

ŻYTO
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Wiedza agroturystyczna
za darmo

D

ziesięć lat temu po raz
pierwszy wprowadzono
na rynek komercyjny uprawy
biotechnologiczne.
Od tego czasu ich produkcja
zwiększyła się ponad pięćdziesięciokrotnie. Obecnie
jest ona prowadzona w dwudziestu jeden krajach na ponad dziewięćdziesięciu milionach hektarów i zajmuje

się nią ponad 8,5 mln rolników.
W ubiegłym roku uprawy te
pojawiły się w czterech nowych krajach i zaangażowało
się w nie kolejne ćwierć miliona rolników. Jest to częścią 11-procentowego wzrostu światowego areału tych
upraw – tak wynika z raportu
dr Clive Jamesa, prezesa i założyciela ISAAA, Międzynarodowego Instytutu Propago-

wania Upraw Biotechnologicznych.
– Pojawianie się upraw biotechnologicznych w kolejnych
krajach świadczy o poważnych
korzyściach gospodarczych,
środowiskowych i społecznych, które z nich wynikają
– twierdzi dr Clive James.
W ubiegłym roku Iran rozpoczął uprawę zmodyfikowanego genetycznie ryżu, co jest
pierwszą światową uprawą

tak ważnej na świecie rośliny.
W Czechach rolnicy zaczęli
się zajmować kukurydzą odporną na szkodniki, co zwiększa do pięciu liczbę krajów
Unii Europejskiej, w których
taka produkcja. Natomiast
Niemcy, Czechy, Hiszpania
i Francja wznowiły uprawę tej
rośliny po kilku latach przerwy. Może to oznaczać początek ważnego trendu w Unii
Europejskiej. (KWA)

