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Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo!
Województwo kujawsko-pomorskie to jeden z tych polskich regionów, które rozwijają się w
dużej mierze w oparciu o rolnictwo. Jesteśmy jednym z największych producentów rolnych w
kraju, rolnictwo jest i pozostanie w najbliższym czasie jedną z naszych zasadniczych sprężyn
gospodarczych. Stanowimy zagłębie produkcji roślinnej, mamy duży potencjał w produkcji
żywca i znaczące osiągnięcia w produkcji wysokiej jakości żywności ekologicznej. Jako
marszałek takiego województwa pozwolę sobie zaprezentować Państwu garść uwag na temat
tego segmentu gospodarki.
Kujawsko-Pomorskie należy do tych polskich regionów, które najwcześniej zaangażowały się
w produkcję zdrowej, wytwarzanej tradycyjnymi metodami żywności. Nasi rolnicy zaczęli
rozwijać ten ważny kierunek produkcji jeszcze przed 1990 rokiem, to u nas powstały
pierwsze polskie ekologiczne przetwórnie żywności. Cieszymy się, że ten segment rynku stale
rośnie.
Z produkcji żywności - w tym tej ekologicznej, niskoprzetworzonej – chcemy w najbliższym
czasie czerpać jeszcze większe zyski i, przede wszystkim, większe profity społeczne. W tym
roku podpisaliśmy międzyregionalne porozumienie na rzecz zachowania dziedzictwa
historycznego i kulturowego w dziedzinie produkcji żywności, którego sygnatariuszami są
także samorządy województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Z satysfakcja
przyłączyliśmy się do inicjatywy, która pozwala nowocześnie myśleć o wykorzystaniu
tradycyjnego rolnictwa dla gospodarczej aktywizacji wsi. Tym bardziej, że już wcześniej
samodzielnie podejmowaliśmy wysiłki w tym kierunku. To, co jeszcze do niedawna uważano
za obciążenie i rodzaj zacofania w strukturze rolnictwa - czyli małe i średnie gospodarstwa
rodzinne - może stać się kluczem do sukcesu lokalnych społeczności. Efektem powinno być
znaczne ograniczenie bolesnego bezrobocia na wsi.
Uważam, że rolnictwo i przetwórstwo żywności mogą i powinny się stać jedną z polskich
specjalizacji gospodarczych. My na taką specjalizację stawiamy, dlatego w strategii rozwoju
województwa 2020+ poświęciliśmy jej wiele miejsca. Zaplanowaliśmy między innymi
działania na rzecz rozwoju przetwórstwa spożywczego, przechowalnictwa, rozwoju rolnictwa
ekologicznego i produkcji żywności metodami tradycyjnymi, a także badań naukowych w
dziedzinach związanych z rolnictwem i przemysłem żywnościowym oraz doradztwa
rolniczego. Zamierzamy znacząco wzmocnić przetwórstwo i przejąć cały łańcuch
produkcyjno-dystrybucyjny. Wśród przedsięwzięć kluczowych są między innymi
wypracowanie systemu znakowania produkowanej u nas żywności i regionalnej żywności
markowej, budowa kujawsko-pomorskiego klastra produkcji żywności wysokiej jakości i
utworzenie regionalnego centrum innowacyjności wsi. Nasze ośrodki doradztwa rolniczego
będą się skupiać przede wszystkim na doradztwie biznesowym dla producentów rolnych.

Z okazji święta plonów życzę wszystkim Państwu, by polska wieś stawała się coraz
zasobniejsza i w jeszcze większym stopniu wykorzystywała współczesne szanse rozwojowe,
nie rezygnując jednocześnie z tradycji i tego wszystkiego, co buduje lokalne wspólnoty.
Rolnikom za ich trud serdeczne Bóg zapłać!
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