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Pomorska Izba Rolnicza

OD REDAKCJI
Za nami kolejny rok funkcjonowania w warunkach dyktowanych przez
pandemię. Mimo licznych ograniczeń
i niedogodności związanych z sytuacją
epidemiologiczną, niesprzyjających typowej pracy doradczej, nasz Ośrodek
starał się realizować wcześniej zaplanowane zadania.
Z powodzeniem udało się nam
zorganizować szereg konferencji oraz
szkoleń gminnych i powiatowych. Większość tych wydarzeń przeprowadziliśmy w systemie online lub hybrydowym.
Sprawnie przebiegła kampania wypełniania wniosków o przyznanie płatności
bezpośrednich i płatności obszarowych
z PROW, mimo że wymagała zachowania reżimu sanitarnego. Uczestniczyliśmy w projektach i realizowaliśmy
różne zadania zlecone. Systematycznie
wydawaliśmy również „Pomorskie Wieści Rolnicze”. Wprawdzie nie udało się
nam zorganizować większości imprez
targowych (z powodu obostrzeń wprowadzonych na terenie całego kraju),
ale odbyły się Dzień Ziemniaka i Kukurydzy oraz - po raz pierwszy - bardzo
udane Pomorskie Młodzieżowe Dni Pola
w Lubaniu przeznaczone dla uczniów
szkół średnich kształcących w zawodach rolniczych.
Trudno w kilku zdaniach przedstawić wszystko to, co udało się nam wykonać i z czym musieliśmy się mierzyć
w minionych miesiącach. Mamy nowy
2022 rok. Myślimy o nim z ciekawością
i obawą, ale też i nadzieją, że do naszej
działalności wróci wreszcie normalność
znana sprzed pandemii.
(red.)
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