
Uprawa

W grudniu, gdy myśli-
my o świętach i nadcho-
dzącym Nowym Roku, 
warto też pomyśleć o 
prezencie dla naszych 
upraw  i pól, jakim jest 
nawóz. Spośród oferty 
rynkowej warto wybrać 
najlepsze i trzeba do-
wiedzieć się, jak je roz-
poznać.
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Technika

Case IH Puma to bogato wyposażony ciągnik. Mieliśmy okazję sprawdzić 
model Puma 145 z przekładnią bezstopniową CVX podczas niemal 60 go-
dzin intensywnych prac polowych. Omawiamy plusy i minusy w trakcie 
pracy oraz wrażenia z jazdy. 

Dyżur prawnika  
adwokat Mikołaj Pomin:
tel. 61 869 06 23

❚ 5 grudnia 9°°–13°°
❚ 12 grudnia 9°°–13°°
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Zakupy w sieci są wy-
godne, szczególnie 

dla tych, którzy nie 
mają czasu na wizyty 
w sklepach. Na stro-
nach internetowych 
można kupić towar 

za okazyjną cenę, ale 
trzeba być czujnym, 

bo może on nie spełnić 
naszych oczekiwań. 
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Zarządzanie 

Cuda czasami się zdarzają. Ministerstwo Skarbu Państwa
niespodziewanie zgodziło się na prywatyzację Krajowej Spółki
Cukrowej. O dziwo, na warunkach zaproponowanych we wrześniu
br. przez plantatorów i pracowników. 

Smaczne, łatwe i szybkie w obróbce oraz tanie: to główne atuty mięsa dro-
biowego, które coraz wyraźniej „rozpycha się” nie tylko w krajowej produk-
cji, konsumpcji, ale też w eksporcie. Statystyki zwyżkują niemal w każdym 
aspekcie. 

Dom i rodzina

Na całej Słowiańszczyźnie ludowe wierzenia i chrześcijaństwo  
splatały się przez lata, by pozostawić  
dla potomnych bogatą bożonarodzeniową tradycję. 
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Serdecznie zapraszamy do udziału  
w seminariach organizowanych przez  
naszą redakcję:

❚ Warsztaty VAT  
   9, 10 grudnia 2014 r.  
  27, 28 stycznia 2015 r. 
 szczegóły str. 41;
❚ Seminaria uprawowe 
  8, 9 stycznia 2015 r. szczegóły str. 57.

Zbliżające się święta  
Bożego Narodzenia to okres spotkań  
w gronie rodziny i przyjaciół. Niech  czas 
przy rodzinnym stole upłynie Wam, drodzy 
Czytelnicy, w atmosferze spokoju, ciepła  
i wytchnienia od codziennych obowiązków, 
a Nowy Rok przyniesie szczęście  
i pomyślność! 
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