
Internet się rozwija i zwiększa swój potencjał. Wiemy o tym i nie pozostajemy w tyle. Dlatego 
od grudnia 2014 r. każdy, kto wpisze adres RPT.PL, zostanie przekierowany do działu Technika 
rolnicza multiportalu rolnego – AgroPolska. Oczywiście wszystkie informacje redakcyjne, m.in. 
dane teleadresowe i wybrane skróty artykułów z aktualnego oraz archiwalnych wydań RPT, będą 
tam nadal dostępne. Nie poprzestaniemy jednak na tym i zapewniamy, że na AGROPOLSKA.PL 
w dziale Technika rolnicza będziemy zamieszczać dosłownie wszystko na jej temat. Będą to więc 
jeszcze gorące nowości, informacje pomocne w codziennym użytkowaniu ciągników i maszyn 
rolniczych oraz ciekawostki branżowe. Pamiętajcie – dział Technika rolnicza na AgroPolsce 
redagowany będzie przez dziennikarzy „Rolniczego Przeglądu Technicznego”.
Największą innowacją dla użytkowników nowego multiportalu rolniczego będzie jednak możliwość otrzymania informacji 
na tematy branżowe od a do z. Oprócz naszej Techniki rolniczej znajdziecie je w działach: Uprawa, Produkcja zwierzęca, 
Agrobiznes, Zielona energia, O fi rmach, Aktualności, Prawo, Pieniądze. A wszystko to będzie podane w przejrzystej 
formie grafi cznej wzbogaconej galeriami zdjęć i fi lmów.
Odwiedzajcie AGROPOLSKA.PL – multiportal rolny z najświeższymi informacjami branżowymi podanymi w rzetelny 
sposób, bez marketingowego zakrzywiania rzeczywistości, co niestety ma miejsce w przypadku publikacji materiałów 
fi rmowych według zasady kopiuj-wklej.

Krzysztof Płocki, redaktor naczelny RPT, plocki@rpt.pl
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Szanowni Czytelnicy, Drodzy Klienci i Partnerzy
Świąteczny czas sprzyja refl eksji, rozmowom i spotkaniom w rodzinnym kręgu. 

Pozwala też podsumować rożne sprawy, ale przede wszystkim poczuć, jak niezwykłym 

darem są międzyludzkie więzi i jak wielką wartością jest nasza polska tradycja. 

Życzymy wszystkim, aby święta Bożego Narodzenia przyniosły wiele dobrych chwil, 

przeżywanych wspólnie z bliskimi radości, a Nowy Rok 2015 był szczęśliwy i spełniony 

oraz obfi tował w sukcesy, miłe zdarzenia i dni warte zapamiętania.
Życzy redakcja RPT


