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HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcia
Niedawno na Wo³yniu
mia³a miejsce trzecia wyjazdowa misja gospodarcza,
zorganizowana przez PolskoUkraiñsk¹ Izbê Gospodarcz¹.
Dwie pierwsze by³y w ¯ytomierzu i Równem. Za trzecim
razem przedstawiciele biznesu zawitali do £ucka, aby
zaktywizowaæ wspó³pracê
w ramach zjednoczenia
transgraniczego „Euroregion
Bug”. Na spotkaniach biznesmenów z Polski i Ukrainy by³a równie¿ korespondent „Kuriera Galicyjskiego”.
Kryzys mo¿e… pomóc
Polski biznes na Wo³yniu,
niew¹tpliwie, dzia³a ju¿ bardzo dobrze. Jednak, wielu
biznesmenów zza granicy nie
ma jeszcze ca³oœciowego
obrazu struktury i mo¿liwoœci
przedsiêbiorstw wo³yñskich.
W³aœnie w tym celu przyjechali do £ucka, mimo ¿e
obecna sytuacja gospodarcza
na Ukrainie nie jest najlepsza. Wszêdzie odczuwa siê
kryzys, hrywna s³abnie,
przedsiêbiorstwa s¹ zamykane, redukuje siê pracowników, wzrasta bezrobocie,
roœnie niezadowolenie ludnoœci. Mówi siê nawet o tym,
¿e niebawem nasz kraj og³osi
upadek gospodarki. Nie
zwa¿aj¹c na to wszystko,
koledzy z Polski s¹ nastawieni optymistycznie.
„Chcemy wspó³pracowaæ
z waszymi biznesmenami, –
mówi, uœmiechaj¹c siê, Jan
Mañkowski, kierownik PolskoUkraiñskiej Izby Gospodarczej.
– Nie s¹dzê, ¿e Ukrainê mo¿e
czekaæ bankructwo. Po szczegó³owej analizie sytuacji na
Ukrainie, po rozmowach z
ludŸmi, doszliœmy do wniosku,
¿e niebawem coraz wiêcej
biznesmenów zechce mieæ
wspólne interesy z Ukraiñcami. Macie tak du¿y potencja³
zasobów, naukowy i ludzki,
¿e by³oby grzechem, gdyby
z tego wspólnie, dla dobra
obu krajów, nie skorzystaæ”.
Zdaniem pana Mañkowskiego, ju¿ za kilka miesiêcy,
a najbardziej prawdopodobne
– ¿e w przysz³ym roku, po
wyborach prezydenckich,
gospodarka Ukrainy zacznie
siê odradzaæ. Zreszt¹, nawet
ten kryzys bêdzie po¿yteczny
dla wielu biznesmenów,

Z POLSKI NA WOŁYŃ
Z MISJĄ GOSPODARCZĄ

W trakcie posiedzenia w administracji obwodowej Wo³ynia

Misjê gospodarcz¹ na
Wo³yniu wita Ambasador
Nadzwyczajny i Pe³nomocny
Ukrainy w Rzeczypospolitej
Polskiej O³eksandr Mocyk

dyrektor Polsko-Ukraiñskiej
Izby Gospodarczej. – Uwa¿am
jednak, ¿e cenniejsza od pieniêdzy jest wiedza na temat
nowoœci technologicznych,
ustawodawstwa europejskiego, wymogów gospodarczych UE itd. Jedynie wówczas, gdy bêdziecie w³adali t¹
wiedz¹, bêdziecie dobrze
gospodarowali, inwestowali
i wydawali kapita³. Jesteœmy
gotowi podzieliæ siê z wami t¹
wiedz¹, poniewa¿ dla Polaków
Ukraiñcy s¹ jednymi z najwa¿niejszych partnerów gospodarczych”.

którzy obecnie sukcesywnie
akumuluj¹ swe wysi³ki,
zasoby, modyfikuj¹ technologie, wykorzystuj¹ zastêpcze
Ÿród³a energii w procesie
produkcyjnym etc. Niestety,
jakkolwiek przykro by by³o,
w ciê¿kich czasach znikaj¹
przedsiêbiorstwa, których
produkcja nie wytrzymuje
konkurencji. Takie s¹ prawa
rynku.
Polacy uwa¿aj¹, ¿e, aby
wyjœæ z kryzysu, gospodarka
Ukrainy potrzebuje czasu i…
wiedzy. „Wielu kolegów ukraiñskich narzeka, ¿e dla dobrej
pracy brakuje im kapita³u, mówi W³adys³aw Pawlak,

Z Polsk¹ wspó³pracuje
wspó³czesny biznes
na Wo³yniu
Posiedzenie Polsko-Ukraiñskiej Izby Gospodarczej
oraz spotkania z miejscowymi
biznesmenami
Wo³ynia
rozpoczê³y siê w gmachu
Wo³yñskiej Obwodowej Administracji Pañstwowej, dok¹d
przyjechali powa¿ni goœcie.
„Nasz obwód wspó³pracuje
z 83 krajami œwiata, – mówi
zastêpca przewodnicz¹cego
administracji obwodowej
Wasyl Bajcym, – jednak najwiêkszy udzia³ w biznesie,
handlu i dochodach maj¹
Bia³oruœ i Polska. Nasz obwód

Przemawia Dyrektor
Generalny Polsko-Ukraiñskiej Izby Gospodarczej
Wac³aw Pawlak
jest krain¹, atrakcyjn¹ inwestycyjnie. Mamy kopalnie
u¿yteczne, dobrze rodz¹ce
ziemie, lasy, sporo jezior. Pañstwo dobrze uczyniliœcie, ¿e
przyjechaliœcie do nas. Nasza
Rada Obwodowa i Administracja Obwodowa bêd¹ sprzyja³y Pañstwu we wszystkim.
Na razie istnieje uproszczony
system zezwoleñ.
Chocia¿ ka¿dy powiat i obwód Wo³ynia maj¹ partnerów
polskich, z którymi wspó³pracuj¹ w ró¿nych dziedzinach
gospodarki, jednak ca³kowity
potencja³ nie zosta³ jeszcze
wykorzystany. Potrzeba wiê-

cej nowych umów, wiêkszej
wspó³pracy, aby Polska przek³ada³a Wo³ynianom szlak do
Europy”.
Zdaniem O³eksandra Mocyka, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pe³nomocnego
Ukrainy w Rzeczypospolitej
Polskiej, aktualnie stosunki
miêdzy pañstwami uk³adaj¹
siê najlepiej w historii niepodleg³oœci pañstwa ukraiñskiego. W roku 2009 inwestycje polskie do gospodarki
ukraiñskiej zwiêkszy³y siê o
150 milionów dolarów. To w
czasie kryzysu! Pan Ambasador zapewni³, ¿e bêdzie œledzi³
sytuacjê we wspólnym biznesie i na wszelkie sposoby
sprzyja³ rozwojowi stosunków gospodarczych miêdzy
pañstwami.
Pan Wac³aw Pawlak zaznaczy³, ¿e obecnie w Unii Europejskiej s¹ przyznawane
œrodki na realizacjê programu
„Partnerstwo wschodnie”,
który obejmuje tak¿e Ukrainê. Ten program zainicjowa³y
Szwecja i Polska. Na rozwój
partnerstwa przyznano 600
milionów euro. Te œrodki s¹
wykorzystywane na szkolenia
dla biznesmenów polskich,
którzy chc¹ pracowaæ na
Ukrainie. Obecnie, wed³ug
danych statystycznych, w naszym kraju dobrze prowadzi
dzia³alnoœæ gospodarcz¹
1250 przedsiêbiorców polskich, przez co wzbogaca siê
gospodarka Ukrainy i Polski.
Na razie Polska chce pobraæ
jak najwiêcej œrodków unijnych dla rozwoju biznesu na
Ukrainie.
Doœwiadczenie polskie
dla rolników wo³yñskich
Przedstawiciele PolskoUkraiñskiej Izby Gospodarczej przyjechali na Wo³yñ w
celu zaktywizowania wspó³pracy biznesmenów obu
pañstw. W misji uczestniczyli
przedstawiciele najlepszych
polskich firm z bran¿y rolniczej. S¹ one zgrupowane w
ramach Agencji Nieruchomoœci
Rolnych, niezwykle wa¿nej
dla rozwoju polskiego rolnictwa strukturze rz¹dowej.
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Obecni byli kieruj¹cy
pracami Agencji Prezes dr.
Tomasz Nawrocki oraz V-ce
Prezes S³awomir Pietrzak.
Wraz z nimi w misji uczestniczyli przedstawiciele Mostostalu Warszawa wa¿nej

dlatego te¿ wœród goœci z Polski byli przedstawiciele firm,
które zajmuj¹ siê dystrybucj¹
kosmetyków wysokiej jakoœci,
bêd¹cych wyrobami znanych
na ca³ym œwiecie marek handlowych, produkuj¹ artyku³y

zwiedzili kilka potê¿nych
gospodarstw.
„Nasze ziemie s¹ przydatne
do rozwoju hodowli zwierz¹t,
- opowiada przewodnicz¹cy
miejscowej administracji
powiatowej Walenty Skuba. –

Biznesmeni polscy ogl¹daj¹ stado wo³yñskiego byd³a miêsnego
Mamy 95 tys. ha u¿ytków
rolnych, z nich 55 tys. – do
uprawy, a pozosta³e – to ³¹ki
i pastwiska dla byd³a”.
W gospodarstwie rasowym
„Zorza” Polakom pokazano
wo³yñsk¹ rasê miêsn¹ byd³a;

gospodarstwo liczy 2800
sztuk byd³a. „Zaczêliœmy
hodowaæ tê rasê jeszcze w
1974 roku, a zatwierdzono j¹
dopiero w 1994, - opowiada
Paw³o Muzyczuk, naczelnik
wydzia³u do spraw hodowli
zwierz¹t w resorcie rozwoju
przemys³u rolniczego. –
Krzy¿owano cztery linie rasy,
wskutek czego otrzymano
krowy, dostosowane do warunków ¿ycia na Polesiu. W
tym roku obchodzimy 15lecie istnienia rasy „wo³yñska
miêsna”.
Propozycj¹ inwestycyjn¹
gospodarstwa jest sprzeda¿
m³odego byd³a oraz hodowla
na ziemiach Wo³ynia. To siê
w pe³ni op³aca, poniewa¿
krowa daje do 60% miêsa.
Pracownicy gospodarstwa
z dum¹ opowiadaj¹, ¿e krowy
nie s¹ wybredne i mog¹
przebywaæ na wolnym powietrzu nawet w zimie. W miesi¹cach zimowych ciel¹ siê, a na
wiosnê ciel¹tka ju¿ id¹ ze
swymi matkami na pastwisko. PóŸn¹ jesieni¹ i zim¹
krowy s¹ karmione sianem,
silosem, kukurydz¹ oraz
karm¹ w koncentratach.
Nie pozostaj¹ w tyle równie¿ gospodarstwa warzywne.
Pokazowe i dochodowe jest
gospodarstwo „Symfonia”,
gdzie rosn¹ truskawki i maliny.
(cd. na s. IV)

OFERTA REKLAMOWA

W przysz³ym ukraiñsko-polskim centrum handlowym
biznesmena kowelskiego O³ega Szewczuka
polskiej spó³ki gie³dowej
realizuj¹cej unikatowe w
skali œwiatowej inwestycje
równie¿ w dziedzinie rolnictwa /biogazownie/.
„Jeœli chcemy osi¹gn¹æ
sukces na Ukrainie, musimy
zaprezentowaæ kwiat polskiego biznesu oraz najlepsze
produkty, które stanowi¹
konkurencjê do swych odpowiedników w innych krajach, - mówi³ kierownik
Polsko-Ukraiñskiej Izby Gospodarczej. – Do naszej Izby
nale¿y 200 firm polskich i 50
ukraiñskich. Wobec tego,
mamy co pokazaæ i mo¿emy
podzieliæ siê doœwiadczeniem.
W zwi¹zku z tym, na Wo³yñ
przyjechali kierownicy i managerowie przedsiêbiorstw
rolniczych, prywatnych i pañstwowych, którzy w swej pracy
stosuj¹ najbardziej nowoczesne i efektywne technologie
i uzyskujê efekty na poziomie
œwiatowym.
S¹siedzi nie zapomnieli
tak¿e o innych dziedzinach,

spo¿ywcze, przetwarzaj¹
produkcjê rolnicz¹, poszukuj¹ sposobów wdra¿ania
alternatywnych Ÿróde³ energii, prowadz¹ kogeneracjê,
buduj¹ biogazownie. Na
Ukrainie Polacy s¹ zainteresowani budow¹ maszyn,
przemys³em tekstylnym,
spo¿ywczym i przetwórczym,
przewozami miêdzynarodowymi i turystyk¹.
Z krowami, truskawkami
oraz drzwiami otwartymi
dla inwestycji
Po czêœci oficjalnej odby³y
siê spotkania biznesmenów
wo³yñskich z polskimi kolegami. Goœcie z s¹siedniego
kraju prezentowali swe
firmy i osi¹gniêcia. Wielu
ludzi biznesu z Wo³ynia
zainteresowa³o siê polskimi
towarami i technologiami.
Wo³ynianie równie¿ mieli,
czym siê pochwaliæ. W trakcie wizyty do powiatu Kowel,
który jest po³o¿ony 60 km od
Che³ma, s¹siedzi-biznesmeni

Polsko-Ukraiñska Izba Gospodarcza powsta³a w 1992 roku
jako organizacja samorz¹du gospodarczego, reprezentuj¹ca
interesy zrzeszonych w niej polskich i ukraiñskich podmiotów
gospodarczych wobec w³adz i organizacji pozarz¹dowych obu
krajów. Dzia³amy zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.
Drodzy Przedsiêbiorcy, Cz³onkowie Izby – zapraszamy
Pañstwa do zaprezentowania swojej oferty na stronach
Kuriera Gospodarczego, który jest dodatkiem specjalnym
do Kuriera Galicyjskiego, co siê ukazuje na terytorium
Ukrainy nak³adem 6000 egzemplarzy co 2 tygodnie.
Kurier Gospodarczy jest tworzony przez Izbê. Reklama
na stronach Kuriera daje Pañstwu doskona³¹ okazjê do
promocji w³asnej firmy na rynku polskim i ukraiñskim.
Wszystkie materia³y publicystyczne i informacyjne, a na zamówienie - tak¿e reklamy – publikowane s¹ na razie w jêzyku
polskim, ju¿ niebawem – wersja dwujêzyczna.
CENNIK REKLAM*
*Do cen nale¿y doliczyæ 22% podatek VAT
FORMAT/mm

CENA/PLN

I OK£ADKA (kolorowa)
I OK£ADKA (kolorowa)

103x105 mm
206x210 mm

450
800

II OK£ADKA (kolorowa)
(ostatnia strona)
II OK£ADKA (kolorowa)
(ostatnia strona)

103x105 mm

450

206x210 mm

800

ROZK£ADÓWKA
ROZK£ADÓWKA

103x105 mm
206x210 mm

400
700

Inne rozmiary oceniane s¹ proporcjonalnie do podanych.

Oferujemy te¿ mo¿liwoœæ zamieszczenia na
stronach Kuriera artyku³u promocyjnego. Rozmiar
oraz ceny do uzgodnienia.
Kontakt: Julia Gogol
e-mail jgogol@puizba.pl

Z ŻYCIA
IZBY
W ostatnim czasie do
grona cz³onków Polsko-Ukraiñskiej Izby Gospodarczej
do³¹czyli:
Pressiton Polska Sp. z. o. o.,
która odpowiada za kierowanie dzia³alnoœci¹ budowlan¹
firmy Polconstruct oraz dzia³aniami z zakresu e-commerce
dla platform Pressitonex,
PressitonEstate, PressitonFinance, PressitSoft, InterClub
i Tourispol. Œwiadczy us³ugi
w zakresie turystyki, projektów budowlanych, nieruchomoœci, us³ug IT, finansów i materia³ów budowlanych.
Intellect Managment
Sp.z.o.o. Firma importuje
z Ukrainy na teren Polski, UE:
towary, surowce, materia³y
budowlane, artyku³y rolnospo¿ywcze, drewno przemys³owe, cement, metale. Udziela
fachowej informacji, dotycz¹cej eksportu i importu. Eksportuje z Polski na teren
Ukrainy polskie towary, surowce, materia³y budowlane,
artyku³y rolno-spo¿ywcze.
Oferuje i kompleksowo organizuje: obs³ugê logistyczn¹
i celn¹, us³ugi transportowe
Polska – Ukraina.
SAS Logistics SP. z.o.o.
powsta³a w 2007 r. Od pocz¹tku swojego istnienia wyszukiwaliœmy dla polskich
jak równie¿ europejskich firm
wykwalifikowanych jak
równie¿ nie wykwalifikowanych pracowników z terenu Ukrainy, Bia³orusi czy
te¿ Rosji nastêpuj¹cych bran¿ach:
1. Budownictwo (dekarze,
spawacze, œlusarze, pracownicy ogólnobudowlani, hydraulicy, cieœle, zbrojarze, stolarze, murarze, frezerzy, tokarze, elektrycy, architekci,
in¿ynierowie ró¿nych specjalnoœci i inni pracownicy budownictwa)
2.Produkcja i przetwórstwo
(pomocnicy produkcji, operatorzy maszyn, pakowacze,
magazynierzy)
3.Rolnictwo (osoby do
zbioru warzyw i owoców, prac
rolnych)
4.Transport (kierowcy,
spedytorzy)
5. Inne wed³ug indywidualnego zapotrzebowania po
uzgodnieniu z SAS Logistics
Sp. z o.o.
Best Pest - to nowoczesny
zak³ad chemiczny, zajmuj¹cy
siê produkcj¹ i dystrybucj¹
pestycydów stosowanych w
rolnictwie i higienie sanitarnej, dysponuj¹cy w³asnym
zapleczem naukowym. Firma
zajmuje siê produkcj¹ i sprzeda¿¹ pestycydów stosowanych w rolnictwie i higienie
sanitarnej. Œwiadczy tak¿e
us³ugi DDD w ramach systemu HACCP dla odbiorców
instytucjonalnych, zak³adów
produkcyjnych i innych
klientów nie prowadz¹cych
dzia³alnoœci gospodarczej.
Znajduje siê na po³udniu
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MISJA GOSPODARCZA
DO OBWODU WOŁYŃSKIEGO (M. ŁUCK)
POIW „Prospona”
Profil dzia³alnoœci: produkcja przetworów owocowowarzywnych z przeznaczeniem dla cukierników i piekarzy, owoce kandyzowane
obsuszane, owoce kandyzowane w syropie, owoce pasteryzowane, szarlotka, owoce
w ¿elu, d¿emy.
Antex Antoni
Zbigniew Klimowski
Firma zajmuje siê sprzeda¿¹ detaliczn¹ i hurtow¹
g³ównie brykiety z torfu,
drzewne, drzewo opa³owe
artyku³y rolne.
Sobsmak Sp. z o.o.
Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego SOBSMAK Sp. z o.o. z
siedzibê w Wo³ominie jest
firm¹ prywatn¹, za³o¿on¹
w 1992 roku, jako spó³ka
cywilna. W 1998 roku spó³ka
zmieni³a swoj¹ formê, staj¹c
siê spó³k¹ z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹. D¹¿¹c
do podniesienia standardu
technicznego i technologicznego w roku 1997 wybudowano nowy obiekt produkcyjny, który zosta³ wyposa¿ony
w najnowoczeœniejsze maszyny
i urz¹dzenia, zapewniaj¹ce
przestrzeganie bardzo ostrych
wymagañ sanitarnych i jakoœciowych zgodnych z normami Unii Europejskiej.
Serwar Sp. z o.o.
Od 1991 roku SERWAR
z powodzeniem kontynuuje
bogat¹ tradycjê dawnego
Zak³adu w zakresie produkcji wysokiej jakoœci serów topionych. Wieloletnie doœwiadczenie oraz sta³e doskonalenie procesu produkcji i estetyki opakowañ powoduj¹,
¿e SERWAR jest w stanie
sprostaæ nawet najbardziej
wyszukanym wymaganiom
konsumentów. Zastosowanie nowoczesnych urz¹dzeñ
pozwoli³o na pakowanie i produkowanie serów topionych
wysokiej jakoœci, o ró¿norodnych smakach i w ró¿nych opakowaniach.
Oœrodek Hodowli
Zarodowej Osiêciny
Sp. z o.o.
Profil dzia³alnoœci: hodowla
byd³a mlecznego – produkcja
materia³u mêskiego i ¿eñskiego o wysokim potencjale
genetycznym; prowadzanie
embriotransferu; produkcja
roœlinna zbó¿, rzepaku i kukurydzy; dzia³alnoœæ hand-

lowa w zakresie obrotu zwierzêtami i produktami pochodzenia roœlinnego.
Hodowla Roœlin
Szelejewo Sp.z o.o.
Podczas wielu lat istnienia
Hodowli Roœlin w Szelejewie
prowadzono prace hodowlane nad szerokim spektrum
gatunków roœlin uprawnych
poczynaj¹c od buraka cukrowego, rzepaku, kapusty
i marchwi pastewnej, lucerny, wyki, bobiku, wielu gatunków traw, a¿ do ¿yta,
jêczmienia i pszenicy. Od
1999 roku Hodowla Roœlin
w Szelejewie wraz z Hodowl¹
Roœlin w £agiewnikach i Modzurowie tworzy Grupê Szelejewo. Aktualnie prowadzimy
hodowlê twórcz¹ pszenicy
ozimej pszen¿yta ozimego,
jêczmienia ozimego i jarego,
festulolium, ¿ycicy wielokwiatowej i trwa³ej oraz
grochu, a tak¿e hodowlê
zachowawcz¹ wielu innych
gatunków.
Tradycyjna hodowla roœlin
wspierana jest przez wdra¿anie nowoczesnych technik,
takich jak kultury in vitro
roœlin zbo¿owych, metody
selekcji roœlin odpornych na
mróz i suszê, czy te¿ hodowlê
introgresywn¹ nowego gatunku festulolium i ¿ycic.
Intensywnie rozwija siê równie¿ wspó³praca z wieloma
instytutami i uniwersytetami, która zaowocowa³a
licznymi osi¹gniêciami naukowymi i nowymi odmianami.
Tworz¹c nasze odmiany jesteœmy równie¿ otwarci na
sugestie i wymagania rolników. Nasza firma nastawiona
jest na nasiennictwo tworzonych odmian, a tak¿e na
produkcjê roœlinn¹. Równolegle prowadzimy hodowlê
byd³a mlecznego rasy HF
oraz koni. Hodowla Roœlin
Szelejewo oferuje odmiany
roœlin zbo¿owych i str¹czkowych oraz traw pastewnych
gwarantuj¹ce wysok¹ jakoœæ
i stabilne plony.
Stadnina Koni
„Nowe Jankowice”
Sp. z o.o.
Stadnina Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o. Jest jedyn¹
stadnin¹ zarodow¹ w kraju
zajmuj¹c¹ siê hodowl¹ koni
rasy zimnokrwistej i odgrywa
kluczow¹ rolê w produkcji
materia³u zarodowego. Zarówno klacze, jak i ogiery
utrzymywane w Stadninie

znacznie przewy¿szaj¹ swoj¹
wartoœci¹ resztê populacji
krajowej. Stanowi¹ bezcenn¹
bazê genetyczn¹, z której
zasobów korzystaj¹ wszyscy
krajowi hodowcy. Oprócz
hodowli koni w Spó³ce prowadzona jest hodowla byd³a
mlecznego rasy czarnobia³ej. Ponadto w Spó³ce na
obszarze oko³o 2 500 ha
prowadzona jest produkcja
roœlinna, z przeznaczeniem
na pasze dla utrzymywanych zwierz¹t oraz na sprzeda¿. Stadnina od lat nale¿a³a
do œcis³ej czo³ówki najlepszych
przedsiêbiorstw
hodowlanych. By³a te¿ wielokrotnie nagradzana i wyró¿niana za osi¹gniêcia
hodowlane.
Przedsiêbiorstwo
Rolniczo Hodowlane
„GA£OPOL”
Sp.z o.o. Ga³owo
Profil dzia³alnoœci: produkcja roœlinna – zbo¿a,
rzepak, burak cukrowy;
nasiennictwo – produkcja
materia³u siewnego zbó¿;
hodowla byd³a mlecznego
rasa olsztyñsko-fryzyjska;
hodowla byd³a miêsnego
rasy Limousin.
Gaspard Ekobiznes
Sp.z o.o
Gaspard Ekobiznes nale¿y
do grupy doradczej (prawo,
doradztwo finansowe, doradztwo biznesowe i techniczne).
Specjalizuje siê w obs³udze
sektora energetycznego.
G³ówne wysi³ki Gaspard
Ekobiznes skierowane s¹
obecnie na zapewnienie
elektrociep³owniom dostaw
biomasy. W tym celu spó³ka
organizuje w³asn¹ dzia³alnoœæ na Ukrainie w zakresie
produkcji pelletów (równie¿
brykiet, zrêbki) oraz poszukuje do wspó³pracy producentów biomasy, których
produkcjê mog³aby oferowaæ
do zbytu polskim elektrociep³owniom.
Kombinat Rolny Kietrz
Sp. z o.o.
Profil dzia³alnoœci: produkcja rolnicza – materia³
siewny, hodowla byd³a –
materia³ ¿eñski – ja³ówki
cielne byd³a mlecznego.
LESTER S.A.
Firma Lester zajmuje siê
dystrybucj¹ kosmetyków
znanych marek t.j.: L’oreal,
oceanic, soraya, dax Cosmetics,
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Gilletee, Jonson&Jonson,
Unilever. Prowadzi tak¿e
sprzeda¿ wód selektywnych

nicy ozimej i jarej, pszen¿yta
ozimego i jarego, owsa oraz
amaranthusa.

Oœrodek Hodowli
Zarodowej Sp. z o.o.
Podstawowym kierunkiem dzia³ania spó³ki jest
hodowla krów mlecznych, a
tak¿e hodowla zarodowa
byd³a. Ponadto w Spó³ce
prowadzona jest produkcja
roœlinna. Podstawowe uprawy
to pszenica ozima i rzepak
ozimy oraz kukurydza na
ziarno.

PlantiCo-Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze
Zielonki
Dzia³alnoœæ obejmuje:
hodowlê twórcz¹ i zachowawcz¹ warzyw i kwiatów;
produkcjê nasienn¹ na gruntach w³asnych i u rolników
indywidualnych; konfekcjonowanie nasion; handel
hurtowy nasionami warzyw,
kwiatów, traw.
W chwili obecnej hodowla
twórcza prowadzona jest
w 9 gatunkach warzyw:
burak æwik³owy, cebula,
fasola szparagowa, groch
³uskowy, kapusta g³owiasta
bia³a, marchew, pomidory
gruntowe, rzodkiewka, seler
korzeniowy.

Hodowla Zwierz¹t Zarodowych Osowa Sien
Sp. z o.o.
Przewa¿aj¹c¹ dzia³alnoœci¹ firmy jest hodowla
zarodowa byd³a mlecznego
rasy HF. Wi¹¿e siê z ni¹
produkcja materia³u hodowlanego do dalszej hodowli:
ja³ówki cielne hodowlane,
buhajki na punkty inseminacyjne. Oprócz hodowli
byd³a spó³ka zajmuje siê
uprawami polowymi: kukurydza na zielonkê i ziarno,
rzepak ozimy, pszenica
konsumpcyjna, pszen¿yto,
jêczmieñ, buraki cukrowe,
lucerna. Firma zajmuje siê
reprodukcj¹ materia³u siewnego, jak równie¿ œwiadczy
w zakresie ograniczonym
us³ugi rolnicze. Spó³ka administruje równie¿ Oœrodkiem
Hodowli Zarodowej – ³owiectwo. Na terenie Oœrodka –
obwodu ³owieckiego organizowane s¹ indywidualne
i zbiorowe polowania na
zwierzynê, g³ównie dzika
i sarnê.
Ma³opolska Hodowla
Roœlin – HBR Sp. z o.o.
Profil dzia³alnoœci: prowadzenie hodowli twórczej
i zachowawczej roœlin rolniczych; dzia³alnoœæ w zakresie produkcji nasiennej;
obrót materia³em siewnym
roœlin rolniczych; przemys³
rolny, dzia³alnoœæ rolnicza
i us³ugowa.
„DANKO” Hodowla roœlin
Sp. z o.o.
Podstawowe kierunki dzia³alnoœci Spó³ki - to hodowla
roœlin, nasiennictwo zbó¿,
str¹czkowych i rzepaku oraz
dzia³alnoœæ rolnicza, w szczególnoœci produkcja mleczna.
„DANKO” gospodaruje na
powierzchni 3201,5 ha.
Prowadzona jest tu twórcza
hodowla ¿yta ozimego, psze-

GASS Sp. z o.o.
Producent pi³ trakowych,
taœmowych, tarczowych,
frezów, no¿y strugarskich,
p³ytek, frezów pi³kowych.
Instytut Integracji
Europejskiej
G³ównym celem organizacji jest przedstawienie
sytuacji, z jakimi spotykaj¹
siê przedsiêbiorcy, udzielenie
podpowiedzi, jak postêpowaæ, w jaki sposób ustrzec
siê przed b³êdami, na co
zwracaæ szczególn¹ uwagê
MOSTOSTAL S.A
Grupa Mostostal Warszawa jest aktywna we
wszystkich podstawowych
sektorach bran¿y budowlanej, a zakres us³ug obejmuje
generalne wykonawstwo
inwestycji oraz realizacjê
projektów „pod klucz” dla
partnerów krajowych i zagranicznych. Firma specjalizuje
siê tak¿e w produkcji, monta¿u i renowacji wszelkiego
rodzaju elementów i konstrukcji stalowych dla potrzeb budownictwa kubaturowego – konstrukcji hal i dachów, budownictwa in¿ynierskiego – elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,
budownictwa przemys³owego – instalacji technologicznych i konstrukcji wsporczych.
Europejskie Centrum
Gospodarcze Sp. z o.o.
Dystrybutor na rynku rolnospo¿ywczym. Eksporter ¿ywnoœci.
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„Rynek jagód na Ukrainie
nie jest jeszcze rozwiniêty, mówi Myko³a Wakaluk, agronom naczelny przedsiêbiorstwa. – Kowelskie plantacje
truskawek mog¹ rodziæ przez
trzy lata z rzêdu, potem trzeba
je przeorywaæ. W tym roku
by³by niez³y urodzaj, jednak
deszcze przeszkodzi³y”.
Potem by³y odwiedziny
fabryki obróbki drewna w
Kowlu. Goœcie, którym przewodniczy³ Zas³u¿ony Pracownik Leœnictwa Petro Smal,
ogl¹dali meble, plecione z ³yka,
produkty obróbki drewna.

Biznesmeni polscy przed budynkiem administracyjnym Wo³ynia

aktywnie promuje polskie
firmy na Ukrainie i odwrotnie.
Zajmuje siê te¿ pokonywaniem pewnych barier, które
wynik³y podczas pracy polskich przedsiêbiorców na
Ukrainie i odwrotnie. Wyjazd
biznesmenów ukraiñskich do
Polski zostanie zorganizowany w przysz³ym roku.
Polacy zaznaczaj¹, ¿e ich
koledzy z Ukrainy s¹ coraz
bardziej aktywni i chêtnie
otwieraj¹ siê na wspó³pracê,
podpisuj¹ nowe umowy.
Wiadomo, ¿e wiele obiektów
przemys³owych na Ukrainie
jest zlokalizowanych na
wschodzie kraju. Tu tak¿e s¹
dobre prognostyki, poniewa¿
przedstawiciele Polsko-Ukraiñskiej Izby Gospodarczej s¹
zaproszeni do obwodu donieckiego i ³ugañskiego, gdzie
bêd¹ omawiane kwestie przetwórstwa odchodów komunalnych oraz innowacje w dziedzinie przemys³u wêglowego.
W Polsce s¹ zainteresowani równie¿ turystyk¹. Wielka firma turystyczna „ArkaMega” chêtnie wspó³pracowa³aby z wiod¹cymi operatorami turystycznymi. O tym
bêdzie mowa w trakcie wyjazdu na Krym.

Na hali mleczarni kowelskiej

Wyroby kombinatu przetwórstwa leœnego w Kowlu
Przedsiêbiorstwo to jest znane
i wspó³pracuje z Polsk¹, W³ochami, Austri¹, Czechami.
Nikt nie pozosta³ obojêtny ani
g³odny po degustacji wyrobów
mleczarni w Kowlu. Twarogi
i sery, w tym te¿ w polewie,
jogurty, pra¿one zsiad³e mleko
i kefiry marki handlowej
„Komo” znane s¹ dziœ daleko
poza granicami Ukrainy, tak
samo, jak wyroby firmy „Kie³basy kowelskie”.
Po spotkaniu z biznesmenami Ziemi Kowelskiej uczestnicy miêdzynarodowej misji
gospodarczej by³ w OSA
„Kowelsilmasz”, która produkuje wspó³czesn¹ technikê do
potrzeb rolnictwa. Szczególnie
ucieszy³a naszych s¹siadów
praca przedsiêbiorcy Olega

Szewczuka, który od dawna
wspó³pracuje z Polsk¹. Na
jego firmie s¹ proponowane
wyroby kute i drewniane, jest
sklep z artyku³ami budowlanymi, prowadzi te¿ wspania³y
mini-hotel. Gospodarstwo
pana Szewczuka jest jaskrawym przyk³adem tego, jak
mo¿na prowadziæ biznes z pomoc¹ kolegów z s¹siedniego
kraju.
O gospodarczych planach
i konferencjach
tematycznych
Na koñcu panowie Mañkowski i Pawlak opowiedzieli
o planach na przysz³oœæ. Izba
jest zainteresowana kontynuacj¹ misji gospodarczych
i organizowaniem konferencji

tematycznych. Na pocz¹tku
wrzeœnia odbêdzie siê wyprawa do Lwowa, gdzie Polacy
bêd¹ rozmawiali na temat
mo¿liwoœci wspó³pracy z miejscowymi przedsiêbiorcami
Przedstawiciele Polski maj¹,
o czym rozmawiaæ. Zreszt¹,
wspó³czesna sytuacja gospodarcza pokazuje, ¿e jest wiele
tematów w których mo¿na
i trzeba osi¹gn¹æ porozumienie i wypracowaæ metody
wspó³pracy.
W listopadzie odbêdzie siê
wielka konferencja miêdzynarodowa, poœwiêcona rozwojowi
mleczarstwa.
Strona polska jest te¿ zainteresowana spotkaniami
z biznesmenami ukraiñskimi
na terenie Polski, wszak¿e
Polsko-Ukraiñska Izba Gospodarcza – to chyba jedyna
w Polsce organizacja, która

PolskoUkraińska
Izba Gospodarcza
zaprasza
do dyskusji oraz do publikacji treści o tematyce
gospodarczej na łamach „Kuriera Gospodarczego”

EKSPERT W BIOMASIE

Poli Trade Polska Sp. z o.o.
ul. T. BoyaŻeleńskiego 108
40750 Katowice
tel.: +48 032 292 10 41
fax: +48 032 292 10 41
email: biuro@politrade.pl
www.politrade.pl
Poli Trade Polska Sp. z o.o. współpracująca z naj
większymi grupami energetycznymi w Polsce,
poszukuje producentów biomasy w postaci pe
letu, granulatu, śruty z łuski słonecznika i rzepaku.
Oferujemy stałą współpracę i atrakcyjne ceny.
Zapraszamy do współpracy.

Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza
00048 Warszawa, ul. Mazowiecka 2/4
Telefony: +48 22 828 00 82; +48 22 828 00 81;
+48 22 826 52 51
e –mail: puig@puizba.pl

