
Od kilku już lat w Polsce nie było 
prawdziwej zimy. Dlatego wielu z nas po-
czuło ogromne zaskoczenie, gdy w stycz-
niu pojawiły się spore opady śniegu 
i mróz, który w swojej kulminacji 
osiągnął wartość poniżej -20oC. Teo-
retycznie taka sytuacja pogodowa nie 
powinna dziwić - mamy przecież ka-
lendarzową zimę. Jednak ostatnie lata, 
a zwłaszcza rok ubiegły przyzwyczaiły 
nas do tego, że w styczniu i lutym moż-
na było obserwować zielone (a nie bia-
łe) pola i pierwsze przebiśniegi. Czy ten 
rok odwróci tą tendencję? Czy czekają 
nas kolejne mroźne i śnieżne dni? 

Niezależnie od tego, zapraszam do 
lektury bieżącego numeru „Pomorskich 
Wieści Rolniczych”. Państwa uwadze 
polecam przede wszystkim artykuł po-
święcony bazie BDO. Piszemy w nim 
m.in. o tym, jak przygotować sprawoz-
danie o wytworzonych odpadach i o go-
spodarowaniu odpadami za 2020 rok. 
Jest to szczególnie ważne dla gospo-
darstw o powierzchni powyżej 75 ha 
UR, które do 15 marca br. takie sprawoz-
danie powinny złożyć. Warto również 
zapoznać się materiałem konsultacyj-
nym dot. Krajowego Planu Strategicz-
nego na lata 2023-2027, by przekonać 
się, w jakim kierunku zmierza reforma 
wspólnej polityki rolnej w nowej per-
spektywie finansowej oraz móc wyrazić 
swoją opinię i uwagi do zaprezentowa-
nych zagadnień, wypełniając formularz 
dostępny na stronie www.gov.pl/web/
wprpo2020/konsultacje-spoleczne-pla-
nu-strategicznego-dla-wpr.
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