
Zwykle w słowie wstępnym do 
czerwcowego wydania naszego mie-
sięcznika zapraszaliśmy Państwa do 
udziału w naszych sztandarowych im-
prezach wystawienniczych - Pomorskich 
Agro-Targach w Lubaniu oraz w Żuław-
skich Targach Rolnych w Starym Polu. 
Już drugi rok z rzędu nie możemy tego 
uczynić z powodu epidemii koronawirusa 
na świecie i w Polsce oraz związanych 
z tym obostrzeń. Mamy jednak nadzieję, 
że odwrót trzeciej fali pandemii, obserwo-
wany obecnie, okaże się stałą tendencją 
i pozwoli zorganizować nam  jesienny 
cykl targów. Najbardziej aktualne in-
formacje na ten temat dostępne będą na 
naszej odnowionej stronie internetowej 
www.podr.pl.

Teraz natomiast zapraszamy do lek-
tury bieżącego wydania Pomorskich Wie-
ści Rolniczych, w którym piszemy m.in. 
o reformach uwzględnionych w Polskim 
Ładzie, skierowanych do rolników, o tym, 
jak żywić bydło mleczne podczas upałów 
oraz o przedłużeniu zakazu sprzedaży 
państwowej ziemi rolnej.

Przypominamy jednocześnie, że do  
17 czerwca można jeszcze składać 
wnioski o wsparcie z tytułu dopłat bez-
pośrednich i obszarowych za pośred-
nictwem aplikacji eWniosekPlus. Zachę-
camy osoby mające z tym problem do 
korzystania z usług doradców i specja-
listów naszego Ośrodka, którzy pomogą  
sporządzić  dokument i wysłać go drogą  
elektroniczną.
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Cena 1 egz. - 4 zł 
Cena 1 egz. z wysyłką - 7 zł
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wysyłka pocztowa  70,00 zł 
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