
Już ponad rok zmagamy się z epi-
demią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, 
która wpłynęła na każdy aspekt nasze-
go życia, zmieniając je nie do poznania. 
Zamrożona gospodarka, zamknięte 
szkoły, restauracje, hotele, kina, galerie 
handlowe, praca zdalna – to obraz tzw. 
lockdownu mającego na celu maksy-
malne ograniczenie rozprzestrzeniania 
się koronowirusa. Niestety, przeciwnik 
okazał się wyjątkowo groźny i mimo 
wszystkich obostrzeń, końca walki 
z nim nie widać, natomiast skutki pan-
demii odczuwamy wszyscy. 

Działalność naszego Ośrodka rów-
nież uległa zmianie. Ze względu na sytu-
ację epidemiologiczną w kraju nie mo-
żemy organizować imprez targowych, 
do których przygotowania o tej porze 
roku były już bardzo zaawansowane. 
Wszystkie konferencje i szkolenia pro-
wadzimy w formie online. Ograniczamy 
też, w miarę możliwości, kontakty osobi-
ste z rolnikami, choć jest to dość trudne, 
zwłaszcza teraz, kiedy trwa kampania 
składania wniosków o przyznanie płat-
ności bezpośrednich. Z naszymi klienta-
mi komunikujemy się przede wszystkim 
telefonicznie lub poprzez pocztę elek-
troniczną. 

Niezależna od pandemii jest jedynie 
nasza działalność wydawnicza - nadal 
regularnie ukazują się „Pomorskie Wie-
ści Rolnicze”. Do lektury kwietniowego 
wydania tego miesięcznika serdecznie 
Państwa zapraszamy. 
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