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Drodzy rolnicy 
członkowie Podlaskiej Izby Rolniczej

„Cóż tam, panie, w polityce? Chińcyki trzymają się mocno!?”
Minęło ponad sto lat i pytanie pozostaje bardzo aktualne. Trzy-

mają się jeszcze mocniej i do tego w naszym kraju.
W szumie informacyjnym, kłótni politycznych kto zrobił więcej 

dla polskiej wsi, czy oni, czy my, państwo środka po przejęciach 
w przemyśle mięsnym, zapewniło sobie już około 65% kontroli na 
mięsnym rynku. Szkoda, że rząd przespał te chwile i nie dokonał 
przejęć, tak jak to zrobił np. z PKO SA. Była szansa na powrót do 
polskiego przemysłu mięsnego. I tylko w tym zgiełku izba rolnicza 
zajęła jasne stanowisko ubolewając z powodu braku reakcji państwa 
polskiego na tworzący się monopol jednego gracza w tej branży.

Następna sprawa to niekończąca się historia nowelizacji prawa 
łowieckiego – które nadal jest niekonstytucyjne. Politycy chyba 
sobie odpuścili problem szkód łowieckich, dzików i ASF – licząc, 
że jakoś to będzie. Ale są i oznaki, że urzędnicy wysokich szcze-
bli coś zaczęli rozumieć i słuchać, bo w Obszarach Szczególnie 
Narażonych zaczyna się coś wyjaśniać. Będziemy mogli wywozić 
obornik na pole i tam go składować do pół roku. Stosować go 
natomiast będzie można do 1 grudnia, a nie jak chcieli urzędnicy 
do 15 listopada. Po rozwiezieniu przyorywać na drugi dzień, a nie 
do czterech godzin. Przygotowanie do wymagań na terenach OSN 
będzie trwało do 2025 roku.

Czyli jeśli się chce to można przygotować przepisy, tak aby słu-
żyły przyrodzie i rolnikowi. I za to należy podziękować Wiktorowi 
Szmulewiczowi – Prezesowi Krajowej Rady Izb Rolniczych, który 
osobiście zaangażował się w tworzenie rozporządzeń dotyczą-
cych OSN.

Z poważaniem
Grzegorz Leszczyński

Prezes PIR



4

INFORMACJE

Są nowe strefy ASF!

W związku z dynamicznie po-
stępującymi zakażeniami 
afrykańskim pomorem świń 

u dzików i trzody chlewnej, Komisja 
Europejska rozszerza strefy.

W związku z pojawieniem się 
w sierpniu 2017 r. przypadków afry-
kańskiego pomoru ś wiń  w gminie Ko-
marówka Podlaska, obszar ten znalazł 
się w części I załącznika do decyzji wy-
konawczej 2014/709/UE, czyli w tzw. 
strefi e żółtej – ochronnej. Do strefy 
czerwonej – z ograniczeniami, czyli 
części II załącznika trafi ły:

• w województwie podlaskim:	czę ś ć  
gminy Wizna położ ona na zachó d 
od linii wyznaczonej przez drogę  
łą czą cą  miejscowoś ci Jedwabne 
i Wizna oraz na południe od linii 
wyznaczoną  przez drogę  nr 64 
(od skrzyż owania w miejscowoś ci 

Wizna w kierunku wschodnim 
do granicy gminy) w powie-
cie łomż yń skim.

Strefa niebieska, czyli obszar za-
grożenia afrykańskim pomorem świń, 
zgodnie z wydaną 1 września Decyzją 
Komisji Europejskiej obejmuje nastę-
pujące tereny:

w wojewó dztwie podlaskim:
• powiat grajewski, powiat moniecki,
• gminy Jedwabne i Przytuły oraz 

czę ś ć  gminy Wizna, położ ona 
na wschó d od linii wyznaczonej 
przez drogę  łą czą cą  miejscowoś ci 
Jedwabne i Wizna oraz na pó łnoc 
od linii wyznaczonej przez drogę  
64 (od skrzyż owania w miejsco-
woś ci Wizna w kierunku wschod-
nim do granicy gminy) w powie-
cie łomż yń skim,

• gminy Czyż e, Białowież a, Haj-
nó wka z miastem Hajnó wka, 
Narew, Narewka i czę ś ci gminy 
Czeremcha i Kleszczele położ one 
na zachó d od drogi nr 66 w powie-
cie hajnowskim,

• gminy Drohiczyn, Mielnik, Milej-
czyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze 
z miastem Siemiatycze w powie-
cie siemiatyckim.

Redakcja PIR 

Komisja ds. Środków Ochrony Roślin

30 sierpnia br. w Ministerstwie 
Rolnictwa powołano nową 
Komisję ds. Środków Ochro-

ny Roślin. Jest to organ opiniodawczo-
-doradczy ministra.

Do zadań Komisji do spraw Środków 
Ochrony Roślin należy opiniowanie 
spraw (na wniosek ministra) dotyczą-
cych substancji czynnych, sejfnerów, 

synergetyków i środków ochrony ro-
ślin, w szczególności wydawanie opinii 
w zakresie oceny lub uwag. W skład 
Komisji wchodzi siedmiu członków. Są 
to przedstawiciele ministra rolnictwa, 
ministra środowiska, ministra zdrowia, 
Krajowej Rady Izb Rolniczych, organi-
zacji społecznych, których statutowym 
celem działania jest ekologia, związków 

zawodowych rolników i organizacji 
społecznych, działających w dziedzi-
nie pszczelarstwa.

Komisja została powołana na kaden-
cję trwającą 4 lata. Przewodniczącym 
komisji został prof. Marek Mrówczyński 
z IOR – PIB w Poznaniu.

Redakcja PIR

Wypadek w gospodarstwie – i co dalej?

Pomimo systematycznie zmniej-
szającej się liczby wypadków 
w gospodarstwach rolnych wciąż 

do nich dochodzi. Wiele osób nie wie 
co powinno się zrobić, aby zmniejszyć 
skutki tego nieszczęśliwego zdarzenia 
i jak dochodzić praw do odszkodowania 
od ubezpieczycieli, w tym od KRUS-u. 

Pierwszą czynnością powypadkową 
musi być udzielenie poszkodowanemu 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Dlatego też w każdym gospodarstwie, 
a także w kombajnach i ciągniku po-
winna znajdować się apteczka pierwszej 
pomocy umieszczona w łatwo dostęp-
nym miejscu. Na jej wyposażeniu po-
winny się znajdować środki opatrun-
kowe takie jak:

- gaza – kilka opakowań,
- wata lub lignina,
- bandaże różnej szerokości,
- opaska uciskowa,
- chusta,
- środki dezynfekcyjne np. woda utle-

niona,
- rękawiczki gumowe,
- ustnik do przywracania oddechu.
Apteczki z supermarketów często 

nie są kompletnie wyposażone i dla-
tego należy uzupełnić ich zawartość 
o brakujące elementy. 

Udzielający pierwszej pomocy po-
winien posiadać podstawową wiedzę 
o udzielaniu takiej pomocy, dlatego po-
lecam kursy pierwszej pomocy prowa-
dzone przez ratowników medycznych. 

Na wielu stronach internetowych moż-
na zapoznać się z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy. Osoba udzielająca 
pomocy powinna dokładnie obejrzeć 
poszkodowanego i dowiedzieć się od 
niego (jeżeli jest przytomny) co mu 
dolega. Następnie udzielić pierwszej 
pomocy. W międzyczasie należy wezwać 
pogotowie, o ile jest to potrzebne. Wy-
korzystując czas do przyjazdu karetki 
za pomocą gazy, waty i bandaży zata-
mować krwawienie, jeżeli takowe wy-
stępuje. W przypadku zwichnięcia lub 
złamania należy unieruchomić kończy-
nę i dopiero po tych czynnościach prze-
nosić poszkodowanego. Gdy poszkodo-
wany jest nieprzytomny sprawdzamy 
czy oddycha i czy ma puls. W razie ich 
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braku przystępujemy do przywrócenia 
oddechu i akcji serca – oczywiście gdy 
umiemy to robić. Osoby udzielające 
pierwszej pomocy często boją się wy-
konywania reanimacji, bo nie są pewne 
swoich umiejętności. Przywracanie 
oddechu i akcji serca jak najszybciej 
po zdarzeniu może uratować życie po-
szkodowanemu, bo dojazd karetki na 
tereny wiejskie trwa dość długo i ofi ara 
wypadku może nie doczekać się facho-
wej pomocy ratowników medycznych. 
Nie bójmy się udzielać pomocy – każda 
pomoc jest lepsza niż żadna. 

Najczęściej w gospodarstwie docho-
dzi do zwichnięć, złamań czy różnych 
skaleczeń poszkodowanych. W tych 
przypadkach postępowanie jest dużo 
prostsze. Zatamowanie krwawienia, 
usztywnienie stawu czy złamania nie 
powinno stanowić większych proble-
mów. Dopiero po tych czynnościach 
zawozimy poszkodowanego do naj-
bliższego lekarza lub szpitala. 

Wynikiem wypadku może być ampu-
tacja części ciała (palców lub kończyn) 
i w takim przypadku należy zabrać je do 
szpitala. Jeżeli jest możliwość w chłod-
nym czystym pojemniku np. lodówce 
turystycznej. Dzisiejsza medycyna daje 
duże szanse na przyszycie uszkodzonej 
części ciała, a rehabilitacja powypad-
kowa umożliwi odzyskanie sprawno-
ści (choć nie całkowitej) uszkodzonej 
części ciała.

Po dostarczeniu poszkodowanego 
pod fachową opiekę zadania członków 
rodziny wcale się nie kończą. Należy 
zawiadomić instytucje ubezpieczenio-
we, w tym podstawową jaką jest Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Zgłoszenia należy dokonać w możli-
wie najkrótszym czasie od zdarzenia. 
Ułatwi to prowadzenie postępowania 
powypadkowego ubezpieczycielowi. 
Dobrze jest zabezpieczyć miejsce wy-
padku, a jeżeli jest to możliwe zro-
bić kilka zdjęć w celu łatwiejszego 
ustalenia przyczyn wypadku. Należy 
zbierać wszelkie dokumenty medycz-
ne związane z wypadkiem, ułatwia to 
później otrzymanie odszkodowania. 
Dokumentacja powypadkowa pozwoli 
w łatwiejszy sposób dochodzić nam 
świadczeń z tytułu ubezpieczenia oraz 
dokumentuje stopień utraty zdrowia 
poszkodowanego. Wszystkie wnioski 
i pisma kierowane do ubezpieczycie-
li powinno się przechowywać. Może 
się zdarzyć, że skutki wypadku mogą 
być przyczyną pogorszenia się stanu 
zdrowia w późniejszym czasie. Błędem 
jest więc wyrzucanie dokumentacji po 
wypłacie przez ubezpieczyciela od-
szkodowania.

Moje wieloletnie doświadczenie 
wskazuje, że wielu rolników zaniedbuje 
rehabilitację powypadkową, bo chcą 
jak najszybciej wrócić do pracy. Jest to 
postępowanie błędne, ponieważ skutki 
wypadku np. złamania mogą być od-
czuwalne przez długi okres, a nawet do 
końca życia. Odpowiednia rehabilitacja 
pozwala powrócić do dawnej spraw-
ności i właściwie zakończyć proces le-
czenia. KRUS posiada sieć sanatoriów, 
w których ma świetną bazę rehabi-
litacyjną. Zachęcam do korzystania 
z niej dla własnego dobra. Wskazane 
jest skorzystanie z rehabilitacji jak 
najszybciej po wyrażeniu zgody przez 
lekarza prowadzącego. 

Ostatnim etapem postepowania po-
wypadkowego powinno być wykonanie 
działań profi laktycznych tak, aby w przy-
szłości wypadek się nie powtórzył. I tutaj 
przeważnie nic się nie dzieje, bo po co? 
A profi laktyka zapobiegająca wypadkom 
w gospodarstwie jest wbrew pozorom 
prosta i zawiera się w kilku hasłach:

1. Nie pracuj po spożyciu alkoholu.
2. Nie śpiesz się – zastanów się nim 

podejmiesz pochopne działania.
3. Stosuj ubranie i obuwie robocze 

oraz środki ochrony osobistej 
np. okulary ochronne, półmaski 
czy rękawice.

4. Zlikwiduj nierówności, stopnie, 
progi i schody jeżeli jest to możli-
we stosując np. pochylnie i rampy.

5. Uprzątnij szlaki komunikacyjne 
z narzędzi, pasz, słomy czy wor-
ków – niech będą drożne. 

6. Zabezpiecz solidnymi klapami 
lub barierkami wszelkie otwo-
ry w gruncie tj. włazy do szamb, 
zbiorniki czy silosy. 

7. Wyłączaj maszyny i urządzenia 
przed ich naprawą czy regulacją.

8. Zadbaj o stan techniczny drabin, 
barier ochronnych oraz narzędzi 
stosowanych w gospodarstwie.

9. Przechowuj środki chemiczne 
w miejscach niedostępnych dla 
osób postronnych zwłaszcza dzieci.

10. Szanuj energię elektryczną – 
bo zabija!

To wszystko powinno się zrobić, 
aby nie powtarzać własnych błędów.

Życzę zdrowia – dbajcie Państwo o siebie!
Bartłomiej Królik

Pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Białymstoku

KRUS informuje…
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego Oddział Regionalny 
w Białymstoku informuje, że skład-
ka na ubezpieczenie wypadkowe, 
chorobowe i macierzyńskie zgodnie 
z uchwałą nr 21 Rady Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników z dnia 6 wrze-
śnia 2017 r. w IV kwartale 2017 r. 
nadal stanowić będzie kwotę 42,00 
zł miesięcznie za każdą osobę pod-
legającą temu ubezpieczeniu.

Osoby objęte wyżej wymienionym 
ubezpieczeniem na wniosek w ograni-
czonym zakresie, opłacają miesięcznie 
1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.

Podstawowa miesięczna składka 
na ubezpieczenie emerytalno-ren-
towe stanowić będzie 10% obowią-
zującej we wrześniu br. emerytury 
podstawowej (886,44 zł), tj. 89,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na 
ubezpieczenie emerytalno-rentowe 
dla prowadzących gospodarstwo rolne 
o powierzchni powyżej 50 ha przelicze-
niowych użytków rolnych w IV kwartale 
2017 r. stanowić będzie:

 12 % emerytury podstawowej, tj. 
106 zł dla gospodarstw rolnych 
obejmujących obszar użytków rol-
nych do 100 ha przeliczeniowych,

 24% emerytury podstawowej, 
tj. 213,00 zł dla gospodarstw 
rolnych obejmujących obszar 
użytków rolnych powyżej 100 ha 
przeliczeniowych do 150 ha prze-
liczeniowych,

 36% emerytury podstawowej, tj. 
319,00 zł dla gospodarstw rol-
nych obejmujących użytki rolne 
powyżej 150 ha przeliczeniowych 
do 300 ha przeliczeniowych,

 48% emerytury podstawowej, tj. 
425,00 zł dla gospodarstw rol-
nych obejmujących użytki rolne 
powyżej 300 ha przeliczeniowych.
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OR KRUS w Białymstoku informuje o zmianie kwot 
przychodów decydujących o zmniejszeniu lub 
zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego informuje, że 
od 1 września 2017 r. zmieni-

ły się kwoty przychodów decydujące 
o zmniejszeniu lub zawieszeniu świad-
czeń emerytalno-rentowych.

Od 1 września 2017 r. kwoty mie-
sięcznego przychodu powodujące 
zmniejszenie/zawieszenie emerytury 
lub renty wynoszą odpowiednio:

 70% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia, tj. 2.954 zł 50 gr,

 130% tego wynagrodzenia, tj. 
5.486 zł 90 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przy-
chodu powodujące zmniejszenie/za-
wieszenie emerytury lub renty ogłosił 
komunikatem z dnia 21 sierpnia 2017 
r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, w związku z ogłoszeniem 
przez Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia za II kwartał 2017 r. 
(4.220 zł 69 gr).

Więcej informacji o zawieszeniu 
(zmniejszeniu) emerytury/renty rolni-
czej w związku z osiąganiem przychodu 
przez emeryta/rencistę dostępnych jest 
na stronie www.krus.gov.pl.

Poniżej tabela zawierająca aktu-
alne kwoty podstawowych świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego rolników.

Dyrektor 
OR KRUS w Białymstoku

mgr Krzysztof Jaworowski

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno – rentowego na dzień
01.09.2017 r.

emerytura i renta podstawowa 886 zł 44 gr
dodatek pielęgnacyjny 209 zł 59 gr
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 314 zł 39 gr
dodatek kombatancki 209 zł 59 gr
dodatek z tytułu tajnego nauczania 209 zł 59 gr
dodatek kompensacyjny 31 zł 44 gr
dodatek dla sieroty zupełnej 393 zł 93 gr
świadczenie pieniężne (dawniej dodatek) dla żołnierzy za-
stępczej służby wojskowej, nie więcej niż 209 zł 59 gr
świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż 209 zł 59 gr
ryczałt energetyczny  166 zł 05 gr 
zasiłek pogrzebowy 4.000 zł 00 gr
wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniej-
szenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno - 
rentowego:

2.954 zł 50 gr70%
130% 5.486 zł 90 gr

kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej 
emerytury i renty (części wynoszącej 95 % emerytury pod-
stawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % 
do 130% 565zł 53 gr
kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części 
stanowiącej 85 % emerytury podstawowej), do której upraw-
niona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu 
powyżej 70 % do 130 % 480 zł 73 gr
zasiłek macierzyński 1.000 zł 00 gr
Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego
zasiłek chorobowy za 1 dzień 10 zł 00 gr
jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerb-
ku na zdrowiu 700 zł 00 gr

Ustawowy termin uregulowania 
należnych składek za IV kwartał 
2017 r. upływa z dniem 31 paździer-
nika 2017 r. 

W tym terminie należy również 
opłacić składki na ubezpieczenie 
zdrowotne za ubezpieczonych w go-
spodarstwach rolnych o powierzchni 
6 i więcej hektarów przeliczenio-

wych oraz domowników w samo-
istnych działach specjalnych pro-
dukcji rolnej.

Dyrektor OR KRUS w Białymstoku
mgr Krzysztof Jaworowski

To już nie te czasy – robot doi krowy – ja jadę na wczasy!

13 sierpnia br. państwo Beata 
i Antoni Sowińscy z miejsco-
wości Dobki koło Tykocina 

wspólnie z zaproszonymi gośćmi wśród 
których nie mogło zabraknąć również 
Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi dokonali ofi cjalnego 

otwarcia nowej zautomatyzowanej 
obory wyposażonej w roboty.

Podlascy producenci mleka rozwija-
ją się i inwestują w nowe technologie. 
Jak mówią – pozwala im na to obecna 
sytuacja na rynku. Ceny mleka są zado-
walające, więc nie boją się inwestować. 

Oprócz dwóch robotów udojowych, 
w oborze znalazły się też dwa aktywne 
czochradła, roboty do czyszczenia po-
sadzki rusztowej czy podgarniania pa-
szy oraz stacja odpajania cieląt. Rolnik 
może nim sterować z obory lub z domu 
ze smartfona. Państwo Sowińscy 
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produkcją mleka zajmują się od wielu 
lat. Rocznie sprzedają go do mleczarni 
w Mońkach 7,9 tysięcy litrów.	

Jednak nie zawsze tak było. Na po-
czątku gospodarstwo liczyło jedynie 16 
ha i miało profi l mieszany. W 1988 roku 
po przejęciu gospodarstwa po rodzicach 
Pan Sowiński z czasem wydzierżawił 
od ANR 120 ha majątek w Dobkach. 
Od 1994 roku, kiedy cena mleka za-
częła rosnąć, zaczęło również rosnąć 
gospodarstwo Sowińskich. Zakupione 
zostały krowy i tak zaczęła się produk-
cja i ciężka praca, której efektem jest 
gospodarstwo liczące w dniu dzisiej-
szym 170 ha ziemi i 285 sztuk bydła. 

Nowa obora jest trzecim obiektem 
inwentarskim w gospodarstwie. Pierw-
sza była uwięziowa, potem zbudowany 
został cielętnik na 150 sztuk bydła. 
W obu budynkach ulokowano młodzież 
i krowy w pierwszej fazie laktacji. Po-
mysł na budowę kolejnej obory powstał 
w 2016r. Od pomysłu do jego realiza-
cji wiele czasu nie upłynęło. Państwo 
Sowińscy tą inwestycją chcą pokazać 

innym, że warto robić krok do przodu, 
aby na wsi żyło i pracowało się łatwiej. 
Dzięki temu hodowcy mogą mieć więcej 
czasu na inne zajęcia, albo zwyczajnie, 
by chwilę odpocząć.

W imieniu redakcji oraz Podlaskiej 
Izby Rolniczej wraz z Zarządem Dy-
rekcją i Pracownikami składamy wy-
razy uznania Państwu Sowińskim za 

osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, 
będącego zasługą Waszej codziennej, 
ciężkiej, wytrwałej i rzetelnej pracy. 
Życzymy dalszego, efektywnego roz-
woju gospodarstwa, a także zdrowia, 
optymizmu i wszelkiej pomyślności 
w osiąganiu założonych celów.

Agnieszka Artemiuk
PIR Porosły 

Jak dobrze zakisić kukurydzę…
Rolnicy stosują różne metody przy-

gotowywania kiszonki, jednak zwracają 
uwagę na dokładnie te same kluczowe 
momenty podczas zbioru i	zakiszania. 
Mnóstwo pomyłek popełnionych pod-
czas zbioru, ugniatania i zakiszania 
może wpłynąć bezpośrednio na ilość 
oraz jakość zakiszanego surowca. Jak 
dobrze zakisić kukurydzę?

Specjaliści mówią, że najwięcej strat 
podczas zbioru i	zakiszania kukury-
dzy powoduje:

• wybór nieodpowiedniej odmia-
ny, niedostosowanej do regionu 
oraz gleby,

• zastosowanie nieodpowiedniej 
dawki fungicydów oraz herbicy-
dów (w plonie duży udział chwa-
stów i	niedojrzałych lub nadpsu-
tych kolb),

• zbiór w	 nieprawidłowej fazie 
wzrostu kukurydzy,

• zbiór kukurydzy o	zbyt niskim 
lub zbyt wysokim udziale su-
chej masy,

• zbiór w	nieodpowiednią pogodę 
(wysoka wilgotność, rosa, wiatr),

• nieprawidłowa wielkość sieczki 
(zbyt duża ilość nierozdrobnio-
nych ziaren),

• zabrudzenie ziemią i	obornikiem 
zakiszanego surowca po wjeździe 
na pryzmę,

• niedokładne ugniecenie sieczki,
• zastosowanie nieodpowiedniej 

ilości oraz jakości zakiszacza,
• niedokładne przykrycie folią ki-

szonkarską,
• niedokładne okopanie lub obło-

żenie pryzmy,
• nieprawidłowe wybieranie kiszonki.
Zwożąc zielonkę do silosu lub na 

pryzmę należy ją rozrzucać równo-
miernymi warstwami i od razu ubijać. 
Najlepiej sprawdzają się w tym ciągni-
ki kołowe. Ugniatanie powinno trwać 
jeszcze przez 1 godzinę po zwiezie-
niu ostatniej przyczepy. Ubijanie jest 
czynnikiem ograniczającym szybkość 
napełniania silosu lub formowania pry-
zmy, ale nie należy się z tym spieszyć, 
gdyż pozostawione resztki powietrza 
przedłużają proces zakiszania (obni-
żania pH kiszonki), a to podwyższa 

straty składników pokarmowych. Słabo 
ubita kiszonka jest podatna na wtórną 
fermentację z chwilą rozpoczęcia jej 
pobierania. Powietrze wnika w głąb 
stosu kiszonkowego do 50 cm, a cza-
sami nawet do 100 cm.

Zakiszaną kukurydzę należy szczel-
nie okryć folią, co ma zapewnić warunki 
beztlenowe, konieczne do prawidłowe-
go rozwoju bakterii fermentacji kwasu 
mlekowego. Dodatkowo folia zapobiega 
wnikaniu do kiszonki wody opadowej. 
Powinna też być odpowiednio dociążo-
na. Prace związane ze zbiorem, zwózką 
i ubijanie powinno się tak zorganizo-
wać, by zakiszanie zakończyć w ciągu 
3 dni.

Kiszonka dobra jakościowo powinna 
mieć zapach aromatyczny, chlebowy, 
lekko kwaskowy, ale nie ostry. Jej kon-
systencja i barwa musi być zbliżona do 
materiału wyjściowego oraz wolna od 
pleśni i zanieczyszczeń. Należy zrobić 
wszystko, by kiszonka była dobrej ja-
kości, ponieważ błędów popełnionych 
w trakcie produkcji nie można póź-
niej zniwelować. Skarmiając kiszonkę 
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z kukurydzy gorszej jakości, krowy po-
bierają mniej suchej masy, a przez to 
dają mniej mleka.

Należycie wyprodukowana kiszonka 
z kukurydzy powinna spełniać poniż-
sze parametry:

• sucha masa: 30-35%,
• skrobia: minimum 30% w su-

chej masie,

• włókno surowe: maksimum 20% 
w suchej masie,

• ADF: maximum 25% w suchej ma-
sie,

• NDF: maksimum 45% w su-
chej masie,

• zawartość energii: minimum 
6,5 MJ NEL lub 0,9 JPM w 1 kg 
suchej masy.

Podlaska Izba Rolnicza posiada 
w sprzedaży zakiszacze biologiczne 
do lepszego zabezpieczania pryzmy 
przed powtórną fermentacją w bardzo 
atrakcyjnych cenach.

Monika Szleszyńska  
PIR Łomża

Jak formułować umowy na dostawę produktów rolnych

Uściślenie pojęcia producenta 
rolnego pozwala na zawężenie 
katalogu podmiotów zobowią-

zanych do zawierania umów. Nowe 
przepisy nakładają obowiązek ich za-
wierania jedynie pomiędzy producen-
tem ( będącym rolnikiem) a pierwszym 
nabywcą będącym przetwórcą lub dys-

trybutorem. Rolnikiem, w rozumieniu 
nowych przepisów jest osoba fi zyczna 
lub prawna lub grupa osób fi zycznych 
lub prawnych wykonujących działal-
ność rolniczą w gospodarstwie rolnym 
położonym na terytorium RP. Poniżej 
przedstawiamy wzór umowy przygoto-
wany na podstawie ustawy o zmianie 

ustawy o Agencji Rynku Rolnego i or-
ganizacji niektórych rynków rolnych 
oraz zmianie niektórych innych ustaw, 
doprecyzowującej  przepisy dotyczą-
ce obowiązku zawierania pisemnych 
umów na dostawę produktów rolnych. 
Weszła ona w życie w dniu 22 sierpnia 
2017 r.

Umowa dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 (nazwa produktu rolnego)

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . .  r.   w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (nie później niż data dostawy) 

pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

prowadzącym/cą gospodarstwo rolne pod nazwą: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (w razie braku nazwy przekreślić)

dysponującym/cą jako producent numerem identyfi kacyj-
nym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

zwanym dalej Dostawcą,
a:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nazwa fi rmy; miejsce zamieszkania/siedziba i adres; numer KRS lub numer CEIDG/
REGON oraz numer NIP; osoby uprawnione do reprezentacji i podpisujące umowę)

zwaną/ym dalej Odbiorcą.
§ 1.

1. Dostawca zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia 
następujących produktów rolnych:
1) . . . . . . . . . w ilości . . . . . . . . . . .  w terminie do . . . . . . . . . . . ;

2) . . . . . . . . . w ilości . . . . . . . . . . .  w terminie do . . . . . . . . . . . ;

3) . . . . . . . . . w ilości . . . . . . . . . . .  w terminie do . . . . . . . . . . . ;

2. Parametry jakościowe produktów wymienionych w ust. 
1 powyżej określają odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 
do niniejszej umowy.

3. Dostawca oświadcza, iż produkty będące przedmiotem 
umowy pochodzą z prowadzonego przez niego gospo-

darstwa rolnego, stanowią jego własność, a ponadto są 
wolne od obciążeń.

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony jednoznacznie 
ustalają, że przedmiotem niniejszej umowy są wyłącznie 
produkty rolne wytworzone w gospodarstwie rolnym Do-
stawcy.
(powyższy zapis stanowi jedynie przykład regulacji; strony mogą swobodnie 

kształtować treść umowy w tym zakresie, pamiętając jednak o obowiązku 
ustalenia ilości i jakości produktów rolnych oraz terminy dostaw)

§ 2.
1. Odbiorca zobowiązuje się do terminowego odbioru 

produktów wymienionych w § 1 powyżej oraz do zapłaty 
ceny określonej w § 3 poniżej.

2. Odbiór następował będzie w . . . . . . . . . .  za pokwitowaniem.
 (określić miejsce dostawy/odbioru)

3. O gotowości do dostarczeniu produktów wymienio-
nych w § 1 powyżej Dostawca każdorazowo powiadomi 
Odbiorcę w terminie . . . . . . . . . . . . . . . . . . dni przed plano-
wanym odbiorem produktów przez wysłanie zawiado-
mienia pocztą elektroniczną na adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
lub faksem na nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . lub telefonicznie na 
nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Odbiorca nie może odmówić przyjęcia świadczenia czę-
ściowego.

5. Ilość i terminy dostaw mogą ulec zmianie wyłącznie na 
podstawie aneksu do umowy, sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.

(powyższy zapis stanowi jedynie przykład regulacji; strony mogą swobodnie 
kształtować treść umowy w tym zakresie, pamiętając jednak o obowiązku usta-
lenia zasad odbioru lub dostaw produktów rolnych; np. można ustalić, że od-
biorca zobowiązany będzie do obioru produktów w gospodarstwie dostawcy )
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§ 3.
1. Cenę za świadczenie Dostawcy określone w § 1 powyżej, 

Strony ustalają w następujący sposób: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Odbiorca uiści należność za dostarczone produk-
ty przelewem na rachunek bankowy Dostawcy nr 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  w terminie 14 dni od dnia dostawy/
gotówką do rąk Dostawy za pokwitowaniem.
(powyższy zapis stanowi jedynie przykład regulacji; strony mogą swobodnie 

kształtować treść umowy w tym zakresie, pamiętając jednak o obowiązku ustalenia 
ceny, terminu i sposobu płatności; strony mogą ustalić stałą cenę lub określić schemat 
jej obliczania np. w oparciu o dane rynkowe, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład 
dostarczonych produktów)

§ 4.
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania 

niniejszej umowy:
1) Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wyso-

kości:
a)  . . . . . . . . . .  % łącznej wartości umownej produktów 

wymienionych w § 1 powyżej, jeżeli Odbiorca 
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za 
które odpowiada Dostawca;

b)  . . . . . . . . . .  % łącznej wartości umownej produktów 
wymienionych w § 1 powyżej za każdy dzień 
zwłoki, jeżeli towar nie zostanie dostarczony 
w terminie z powodu okoliczności, za które od-
powiada Dostawca;

2) Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną w wyso-
kości:
a)  . . . . . . . . . .  % łącznej wartości umownej produktów 

wymienionych w § 1 powyżej, jeżeli Dostawca 
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za 
które odpowiada Odbiorca;

b)  . . . . . . . . . . % łącznej wartości umownej produktów 
wymienionych w § 1 powyżej, za każdy dzień 
zwłoki w odbiorze towaru.

2. Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszko-
dowania przewyższającego kary umowne.
(nie ma obowiązku umieszczania w umowie postanowień dotyczących kar umownych, 

regulacja ujęta w tym paragrafi e ma zatem charakter dobrowolny)

§ 5.
Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie 
wykonała swoich obowiązków albo wykonała je nienależycie 
wskutek okoliczności niezależnych od niej, tj. okoliczności, 
o	których nie wiedziała i	nie mogła ich przewidzieć lub 
którym nie mogła zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej 

staranności, takich jak: zmiana przepisów krajowych lub 
zagranicznych, wydanie lub niewydanie stosownych de-
cyzji przez organy administracji publicznej w kraju lub	za 
granicą, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, blokady dróg, 
strajki. W szczególności Dostawca zwolniony jest z odpo-
wiedzialności na zasadzie określonej w art. 471 Kodeksu 
cywilnego, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
jest następstwem: długotrwałej choroby Dostawcy, uszko-
dzenia budynków inwentarskich Dostawcy w wyniku zda-
rzeń losowych; choroby epizootycznej lub choroby roślin 
dotykającej, odpowiednio, cały inwentarz żywy lub uprawy 
należące do Dostawcy lub część tego inwentarza lub upraw; 
wywłaszczenie całego lub dużej części gospodarstwa rolne-
go Dostawcy, jeśli takiego wywłaszczenia nie można było 
przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

 (powyższy zapis stanowi jedynie przykład regulacji; strony mogą swobodnie 
kształtować treść umowy w tym zakresie, pamiętając jednak o obowiązku ustalenia ceny; 
strony mogą ustalić stałą cenę lub określić schemat jej obliczania np. w oparciu o dane 
rynkowe, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych produktów rolnych)

§ 6. 
1.  Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony/na czas 

oznaczony od. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(umowa musi zawierać postanowienie dotyczące czasu jej obowiązywania)

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z za-
chowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  okresu wypo-
wiedzenia.

3.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.

(umowa musi zostać zawarta w formie pisemnej)

4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje 
się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Strony dołożą starań, aby spory wynikłe na tle niniejszej 
umowy rozwiązywać polubownie, a w razie braku poro-
zumienia ustalają, że sądem miejscowo właściwym dla 
rozstrzygnięcia sporów będzie sąd miejscowo właściwy 
dla Dostawcy.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzem-
plarzach.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Dostawca Odbiorca
Wszystkie elementy umowy na dostawę produktów rolnych zawieranych 

przez producentów, odbiorców, przetwórców lub dystrybutorów, w tym ele-
menty powyżej określone, są
swobodnie negocjowane pomiędzy stronami.

Procedura wywłaszczenia nieruchomości rolnych 
pod realizację inwestycji drogowych realizowanych 
w ramach tzw. Specustawy i zasady prowadzenia 
postępowań w sprawie określenia wysokości 
odszkodowań w zamian za wywłaszczenie – część I

W związku z koniecznością 
przyśpieszenia realizacji in-
westycji drogowych autostra-

dowych i dróg ekspresowych uchwalona 
została ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji dróg publicznych (zwana da-
lej „Specustawą”). W oparciu o przepisy 
tej ustawy w drodze decyzji o zezwo-
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leniu na realizację inwestycji drogowej 
(zwana dalej ZRID) Skarb Państwa lub 
odpowiednia jednostka samorządu tery-
torialnego staje się właścicielem z mocy 
prawa terenu pod inwestycję. Ustalenie 
odszkodowania następuję w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi zwanej dalej „Ustawą OGN” z za-
strzeżeniem reguł określonych w art. 18 
specustawy drogowej. Możliwym jest 
w ramach odszkodowania przyznanie 
nieruchomości zamiennej, co w praktyce 
jest bardzo rzadko spotykane. Decyzje 
ZRID są wydawane w zależności od 
kategoryzacji dróg albo przez wojewo-
dów, albo przez starostów na wniosek 
zarządców dróg.

Po wydaniu decyzji ZRID wydaje się 
decyzję o odszkodowaniu. W przypadku 
dróg krajowych decyzje te wydawane 
są przez wojewodów lub prezydentów 
miast na prawach powiatów, w obu 
przypadkach po zasięgnięciu opinii 
rzeczoznawców majątkowych (w formie 
operatu szacunkowego), określającego 
wartość nieruchomości. Operat szacun-
kowy jest najważniejszym dowodem 
w sprawie i w zdecydowanej większości 
przypadków organ ustala odszkodowa-
nie w kwocie, jaka wynika z operatu.

W obu przypadkach, postępowania 
w zakresie określenia i wypłaty od-
szkodowania są wszczynane z urzędu, 
a odszkodowanie winno być wypła-
cone w terminie 30 dni liczonych od 
dnia, w którym decyzja ZRID stała się 
ostateczna i wykonalna. Termin ten 
w praktyce w przeważającej części przy-
padków nie jest dotrzymywany.

W sytuacji gdy wartości gruntów 
sąsiednich w odniesieniu do inwestycji 
prowadzonych przez Generalną Dyrek-
cję Dróg Krajowych i Autostrad ulegną 
zmniejszeniu, odszkodowanie 	usta-
la wojewoda w decyzji odszkodo-
wawczej, po zasięgnięciu opinii rze-
czoznawcy majątkowego, określającej 
wartość szkód oraz zmniejszenie się 
wartości nieruchomości.

W świetle art. 120 i art. 124-126 
Ustawy OGN odszkodowanie w try-
bie administracyjnym przysługuje za 
skutki zdarzeń tam określonych z ty-
tułu ograniczenia sposobu korzystania 
z nieruchomości.

W przypadku prawa dożywocia na-
leży bezpośrednio powoływać się na 
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ustalenie odszkodowania wygląda 
nieco inaczej, gdy inwestycja jest reali-
zowana w trybie	„ekspresowym”, czyli 
w sytuacji, gdy decyzji ZRID nadano 
rygor natychmiastowej wykonalności. 
Wówczas Wojewoda nie czeka na to, 
aż decyzja ZRID stanie się ostateczna, 
ale od razu po wydaniu decyzji ZRID 
z nadanym rygorem natychmiastowej 
wykonalności przystępuje do ustalenia 
wysokości odszkodowań. Na wydanie 
wszystkich decyzji odszkodowawczych 
Wojewoda ma w tym trybie 60 dni. Płat-
ność tych kwot możne nastąpić jednak 
dopiero po tym jak grunty przejdą na 
własność Skarbu Państwa, czyli po tym 
jak decyzja ZRID stanie się ostatecz-
na. Właścicielom, którzy znaleźli się 
w takiej sytuacji na ich wniosek może 
być wypłacona zaliczka w wysokości 

70%	odszkodowania ustalonego wcze-
śniej w decyzji przez wojewodę.	

Jeżeli pod budowę drogi przejęto 
tylko część nieruchomości, a pozosta-
ła jej część, tak zwana	„resztówka”, 
nie nadaje się do prawidłowego wy-
korzystania na dotychczasowe cele, 
GDDKiA ma obowiązek wykupić ją	na 
wniosek	właścicieli. W tym przypadku 
wyceny nieruchomości dokonuje 
rzeczoznawca na zlecenie GDDKiA. 
Jeżeli właściciel nie porozumie się z za-
rządcą drogi, co do ceny lub zasadności 
wniosku, to ewentualne spory rozstrzy-
ga sąd w postępowaniu cywilnym.

Odszkodowanie za nieruchomość 
(lub prawo użytkowania wieczystego) 
może zostać	podwyższone o kwotę 
równą 5%	wartości nieruchomości (lub 
wartości prawa użytkowania wieczyste-
go), jeżeli były właściciel lub użytkow-
nik wieczysty nieruchomości objętej 
decyzją ZRID wyda tą nieruchomość 
(w przypadku nieruchomości zabu-
dowanych budynkami mieszkalnymi – 
opróżni i wyda te budynki) 	w terminie 
30 dni liczone od zdarzeń w sposób 
precyzyjnie określony w Specustawie. 
W przypadku decyzji ZRID dotyczących 
lokali i mieszkań, kwota odszkodowania 
powiększa się o kwotę 10 000 zł	w 
odniesieniu do nieruchomości na 
wszystkich współwłaścicieli.

Na tle obowiązku wydawania decyzji 
ZRID wyłonił się problem właściwości 
Prezydentów miast na prawach powia-
tów w zakresie prowadzenia postę-
powań odszkodowawczych. Począt-
kowe orzecznictwo Naczelnego Sądu 
Administracyjnego – dalej jako NSA, 
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wskazywało na brak podstaw do ich 
wyłączania. Z uwagi jednak na oczy-
wisty konfl ikt interesów pojawiający 
się w związku z wypłatą odszkodowa-
nia z budżetu gminy, a obowiązkiem 
dbałości przez Prezydentów o mają-
tek gminy, w wyroku NSA z 17 maja 
2011r. sygnatura akt I OSK 1093/10 
Sąd stwierdził, że istnieje bezsporny 
konfl ikt interesów sfery cywilnych praw 
i obowiązków gminy ze sferą uprawnień 
tzw. imperium przynależnych Prezy-
dentowi miasta na prawach powiatu 
i w związku z tym istnieje obowiązek 
wyłączenia Prezydenta miasta na pra-
wach powiatu w sprawach orzekania 
o odszkodowaniu za nieruchomości 
nabyte w trybie Specustawy na rzecz 
jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 i 4 kpa. 

Osobom niezadowolonym z decyzji 
Wojewody lub Prezydenta na prawach 
powiatu przysługuje prawo wniesienie 
odwołania do WSA i następnie skargi 
do NSA.

W przypadku zaskarżenia decyzji 
organu o odszkodowaniu, organ, który 
wydał decyzję, wstrzymuje z urzędu jej 
wykonanie, w drodze postanowienia, 
na które nie przysługuje zażalenie. 
W takiej sytuacji wszyscy zadowoleni 
i niezadowoleni z decyzji ustalającej 
odszkodowanie są zmuszeni oczekiwać 
na rozstrzygnięcie Sądu Administra-
cyjnego.

METODY WYCENY I STRONY POSTĘ-
POWANIA O USTALENIE WYSOKOŚCI 

ODSZKODOWANIA 
Stronami postępowania o ustalenie 

wysokości odszkodowania jest podmiot 
zobowiązany do wypłaty odszkodowa-

nia oraz podmioty pozbawione praw 
rzeczowych (głównie prawa własno-
ści). Problem powstaje wówczas, gdy 
nieruchomości nie posiadają sporzą-
dzonych ksiąg wieczystych ani zbioru 
dokumentów oraz w przypadku nieure-
gulowanych stanów prawnych (nieprze-
prowadzone postępowania spadkowe). 
Specustawa ani ustawa o gospodarce 
nieruchomościami przedmiotowych 
kwestii nie reguluje, stąd postępowania 
te będą prowadzone przy wykorzystaniu 
reguł określonych w art. 118a ust. 2 
Ustawy OGN, i ogłoszenia decyzji w spo-
sób wskazany w art. 49 kpa (ogłoszenie 
publiczne) i ewentualnego złożenia 
odszkodowania do depozytu sądowego.

Wartość odszkodowania ustalana 
jest według stanu na dzień wydawania 
decyzji ZRID przez organ I Instancji, ale 
wartość określa się na dzień ustalenia 
wysokości odszkodowania. Między tymi 
datami może upłynąć wiele miesięcy. 

Stan urządzenia nieruchomości jest 
określany w oparciu o zasady określone 
w art. 4 pkt 17 Ustawy OGN:

 warunki zagospodarowania działki
 stan prawny
 warunki techniczne, urządzenia 

infrastruktury technicznej, wiel-
kość nieruchomości oraz charak-
ter nieruchomości sąsiedniej.

W związku z tym, że stan nierucho-
mości może ulec zmianie, zasadnym 
jest sporządzenie protokołu w formie 
inwentaryzacji, określającego w/w cha-
rakterystykę nieruchomości na dzień 
wydania decyzji ZRID.

Podstawowym i najbardziej istotnym 
dowodem w procesie ustalenia wartości 
odszkodowania jest opinia rzeczoznaw-
cy majątkowego wyznaczonego przez 

organ, która ma charakter dokumentu 
urzędowego. Co do zasady prowadzone 
postępowanie w zakresie ustalenia od-
szkodowania winno zmierzać do usta-
lenia wartości rynkowej nieruchomości. 
Pierwszą metodą, jaką należy zastoso-
wać jest metoda porównawcza oparta 
o dobór cen transakcyjnych podobnych 
nieruchomości z najbliższego otoczenia. 
W przypadku braku nieruchomości po-
równawczych, ustala się odszkodowanie 
metodą odtworzeniową. Szczegółowe 
zasady określania wartości gruntów 
przeznaczonych pod drogi publiczne 
określone zostały w § 36 Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z 21 września 
2004r. w sprawie wyceny nieruchomości 
i sporządzania operatu szacunkowego 
zwanego dalej Rozporządzeniem.

Z uwagi na rangę dokumentu w po-
staci opinii rzeczoznawcy powoływa-
nego przez wojewodę, zasadnym jest 
już na etapie postępowaniu administra-
cyjnego składanie przez stronę kontro-
peratów sporządzonych na jej zlecenie 
przez uprawnionych rzeczoznawców. 
Złożenie tego typu ekspertyz na etapie 
postępowania sądowego przed Woje-
wódzkim Sądem Administracyjnym – 
dalej jako WSA, kwalifi kowane będzie 
jako dowód z dokumentu prywatnego 
których co do zasady WSA nie prze-
prowadza (Wyrok NSA w Warszawie 
z dnia 15.01.2014r. II GSK 1749/13, 
Wyrok NSA w Warszawie z 03.09.2004r. 
OSK 446/04). W przypadku złożenia 
kontropinii już na etapie postępowa-
nia administracyjnego, organ będzie 
zobowiązany ustosunkować się do niej 
w uzasadnieniu decyzji, a wówczas na 
WSA spoczywać będzie obowiązek do-
kładnej weryfi kacji i analizy wpływu 
ekspertyzy prywatnej na poprawność 
opinii rzeczoznawcy.

W przypadku, gdy doszło do zmia-
ny planu zagospodarowania wywłasz-
czanych nieruchomości z rolnych na 
drogowe, wówczas stan nieruchomości 
będzie określony zmienionym planem 
obowiązującym na datę wydania de-
cyzji ZRID.

W następnym numerze przedsta-
wimy zmianę przepisów wpływającą 
na sposób wyceny wywłaszczanych 
nieruchomości oraz opracowane na 
tle orzecznictwa WSA i NSA rodzaje 
zarzutów, podnoszone przez strony na 
etapie postępowania sądowo admini-
stracyjnego.

Aleksander Bojczuk 
Radca Prawny

WAŻNE DATYWAŻNE DATY
31.10.2017 r. 

mija termin na złożenie wniosków o rekompensatę za nieprzerwane 
nieutrzymywanie zwierząt z gatunku świnia 

od 05.10.2017 r. do 18.10.2017 r.
 rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać 

w ARiMR wnioski o pomoc 

od 26.09.2017 r. do 17.10.2017 r.
pomoc na refundację do 50 proc. wydatków poniesionych na dezynfekcję 

i ochronę przed ASF-wnioski można składać w ARiMR

od 28.09.2017 r. do 27.10.2017 r.
można składać wnioski na „Inwestycje w gospodarstwach położonych 

na obszarach Natura 2000”
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„Agro na obcasach”
5 PAŹDZIERNIKA 2017 R. W OPERZE I FILHARMONII PODLASKIEJ W BIAŁYMSTOKU ODBYŁO SIĘ 
NIECODZIENNE WYDARZENIE POD NAZWĄ „AGRO NA OBCASACH”. JEGO ORGANIZATORAMI BYLI 
PODLASKA IZBA ROLNICZA I BANK BGŻ BNP PARIBAS, A ADRESATKAMI KOBIETY PRACUJĄCE 
W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ORAZ W OTOCZENIU ROLNICTWA. 

„Agro na obcasach” jest ukło-
nem w kierunku aktywnych 
kobiet, które mimo wielu 

obowiązków związanych z pracą ,orga-
nizacją życia rodzinnego, znajdują czas 
na działalność społeczną, kulturową 
i co pokazała zorganizowana impreza, 
także na wspólną zabawę.

Kobiety są często inicjatorkami 
zmian w gospodarstwach, co udowod-
niły uczestniczki konkursu zorganizo-
wanego przez Podlaską Izbę Rolniczą 
pn. „Rolniczki motorem innowacyjności 
w polskich gospodarstwach”. Celem 
konkursu była promocja roli, jaką od-
grywają kobiety na obszarach wiejskich 
i identyfi kacja innowacyjnych działań 
przez nie podejmowanych - zarówno 
w zakresie technologii, sprzedaży, ale 
również przekazywania wiedzy. Była to 
pierwsza edycja konkursu, do którego 
swoje projekty mogły zgłaszać pełno-
letnie panie prowadzące lub współpro-

wadzące gospodarstwo rolne na terenie 
województwa podlaskiego. Laureatka 
etapu wojewódzkiego przechodzi do 
etapu krajowego, zaś Panie, które zaj-
mą trzy pierwsze miejsca w konkursie 
ogólnopolskim zgłoszone zostaną do 
konkursu organizowanego przez Ko-
misję Kobiet Copa w Brukseli. 

Do konkursu zgłosiło się 9 odważ-
nych Pań, spośród których jury wy-
łoniło laureatki, a wręczenie nagród 
miało miejsce właśnie podczas „Agro 
na obcasach”. Nagrody w konkursie 
ufundowali Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Podlaskiego, Podlaska Izba 
Rolnicza, Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego, Podlaski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego, oraz Prosperita 
Sp. z o.o.

Organizatorom udało się zgroma-
dzić w Operze, ponad 800 kobiet z te-
renu całego województwa podlaskiego 
i zachęcić do udziału w „Agro na ob-

casach”, podczas którego uczestnicz-
ki mogły skosztować potraw z mięsa 
wołowego, dowiedzieć się o walorach 
zdrowotnych i kulinarnych wołowiny, 
wziąć udział w konkursach i wygrać 
cenne nagrody, a to wszystko w ramach 
Pikniku wołowego, sfi nansowanego 
ze środków Funduszu Promocji Mięsa 
Wołowego. 

Spotkanie obfi towało w atrakcje, 
wśród których największą był koncert 
Damiana Aleksandra i Ewy Prus pt. 
„Kobieta, to brzmi dumnie! Najpięk-
niejsze melodie o miłości z repertu-
aru rozrywkowego i musicalu”. Panie 
dały się porwać muzyce i włączyć we 
wspólne śpiewanie. Wierzymy, że to 
wydarzenie pozostanie na długo w ich 
pamięci. Dziękujemy za liczne przyby-
cie i zapraszamy do kontaktu z Podlaską 
Izbą Rolniczą.

Barbara Laskowska
PIR Porosły

Fundatorzy nagród

Laureatki konkursu

Preses PIR Grzegorz Leszczyński
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Licznie przybyłe uczastniczki Agro Na Obcasach

Wręczenie nagród

Przedstwiciele Podlaskiej Izby Rolniczej i Banku BGŻ BNP Paribas

Prezes PIR G. Leszczyński dziękuje za współpracę 
p. Agnieszce Giełażyn-Sasimowicz – redaktor TVP Białystok

Innowacje zgłoszone przez uczestniczki
I miejsce: Agnieszka Gremza
Szumowo, gmina Korycin, powiat 
sokólski

Prowadzi gospodarstwo rolne, na-
stawione na hodowlę bydła mlecznego 
oraz produkcję serów na terenie gminy 
Korycin. Jako pierwsza wybudowała 
przydomową serowarnię i wprowadziła 
produkcję sera o nazwie „ser koryciński 
swojski”. Od dziesięciu lat produkuje 
sery, które sprzedaje w całej Polsce. 
Posiada sklep fi rmowy i systematycz-

nie powiększa asortyment serów przez 
wprowadzenie różnych smaków. Pro-
wadzi stronę internetową www.serko-
rycinski.com.

II miejsce: Marta Ramel
Marynowo, gmina Sejny, powiat 
sejneński

Prowadzi wraz z mężem gospodar-
stwo ekologiczne. Małe gospodarstwo 
przekształcono w zakład produkcyj-
ny naturalnych soków tłoczonych na 

zimno, metodą tradycyjną ze świeżych 
owoców i warzyw. Tłocznia „Marten-
sok” jest jedyną w regionie. Produko-
wane soki posiadają wyjątkowe walory 
smakowe oraz właściwości zdrowot-
ne. Innowacyjnym rozwiązaniem jest 
możliwość pasteryzacji wytłoczonych 
soków. Produkty można kupić na miej-
scu, w sklepach detalicznych na terenie 
powiatu sejneńskiego, ale także wy-
syłkowo.

Laureatka I miejsca p. Agnieszka Gremza

Gwiazdy wieczoru – Damian Aleksander i Ewa Prus
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III miejsce: Milena Chodnicka
Kumelsk, gmina Kolno, powiat kol-
neński

Wspólnie z mężem gospodarują na 
84 ha użytków rolnych, a ich gospodar-
stwo specjalizuje się w produkcji mleka. 
Pani Milena po objęciu gospodarstwa 
skorzystała ze środków unijnych i w 
marcu tego roku do użytku została od-
dana nowa obora wolnostanowiskowa, 
która została wyposażona m.in. w kur-
tyny zapewniające cyrkulację powie-
trza, dwa roboty udojowe, bramki do 
automatycznego kierowania ruchem 
krów, kamerę do automatycznego po-
miaru kondycji zwierząt, a także roboty 
do czyszczenia ruszt. Obora z takim 
wyposażeniem jest pierwszą w powiecie 
kolneńskim, a czwartą w Polsce. 

III miejsce: Joanna Kaczyńska
Mystki Rzym, gmina Wysokie Mazo-
wieckie, powiat wysokomazowiecki

Gospodarstwo specjalizuje się w ho-
dowli bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej 
oraz produkcji mleka najwyższej jako-
ści. Stado podstawowe liczy 125 krów 
dojnych. Do innowacyjnych elementów 
można zaliczyć: rozwiązania w zakresie 
rozrodu, zimnego chowu cieląt, a także 
szeroko pojętej profi laktyki zwierząt, 
jak również w zakresie odzyskiwania 
ciepła z urządzeń chłodzących mleko. 
Gospodarstwo współpracuje z ośrodka-
mi naukowymi i dydaktycznymi z kraju 
oraz organizacjami zajmującymi się 
aktywizacją lokalnych społeczności. 
Swoją wiedzą i doświadczeniem Joanna 
Kaczyńska dzieli się z przedsiębiorcami 
prowadzącymi działalność w branży 
rolno-spożywczej.

Małgorzata Wasiuk
Porosły- Kolonia, gmina Choroszcz, 
powiat białostocki

Prowadzi gospodarstwo ekologiczne, 
które zajmuje się m.in. hodowlą kóz 
mlecznych: mieszanki rasy anglonubij-
skiej i alpejskiej oraz drobiu ozdobnego 
i użytkowego. W domu i gospodarstwie, 
w żywieniu swojej rodziny kieruje się 
zasadą Hipokratesa: „Niech pożywienie 
będzie lekiem, a lek pożywieniem”. Do 
innowacyjnych metod można zaliczyć: 
uprawę warzyw głównie w skrzyniach 
zbudowanych na bazie wałów permakul-
turowych, jak również stosowanie metod 
zagospodarowania nawozów pozwala-
jących na ograniczenie nakładów pracy, 
zużycia wody oraz zwiększenia produkcji 
przy mniejszym wykorzystaniu zasobów.

Wioletta Sasinowska
Stare Krajewo, gmina Zambrów, po-
wiat zambrowski

Gospodarstwo specjalizuje się 
w chowie bydła rasy HO wraz z pro-
dukcją mleczną. Stado liczy 69 sztuk. 
Średnia, roczna wydajność mleka to 
ponad 7 tysięcy litrów. Samodzielne 
dokonuje inseminacji krów. Bydło 
w gospodarstwie żywione jest dodat-
kowo preparatami na bazie żywych 
mikroorganizmów bez dodatku GMO. 
Pani Sasinowska stale podnosi swoje 
kwalifi kacje uczestnicząc w różnych 
kursach i szkoleniach.

Monika Kobus
Spieszyn, gmina Brańsk, powiat 
bielski

Głównym kierunkiem w gospodar-
stwie jest produkcja wysokiej jakości 

mleka krowiego. Gospodarstwo posiada 
zmodernizowany park maszynowy oraz 
nowoczesny system konserwacji pasz 
objętościowych. Wprowadzono rów-
nież rozwiązania sprzyjające ochronie 
środowiska- zamontowano kolektory 
słoneczne oraz wybudowano przydo-
mową oczyszczalnię ścieków.

Grażyna Putkowska
Rotki, gmina Drohiczyn, powiat sie-
miatycki

Posiada gospodarstwo rolne 
o powierzchni 42 ha użytków rolnych. 
Uczestniczy w programie rolno- środo-
wiskowo-klimatycznym. Pozarolniczą 
działalność gospodarczą prowadzi od 
2011 roku w zakresie przetwórstwa 
mięsa i mleka „Dażynka - Nadbużań-
skie Smaki”. W ofercie posiada bogaty 
asortyment wędlin, produktów gar-
mażeryjnych i serów. Prowadzi stronę 
internetową www.dazynka.pl

Justyna Maciorowska
Ciemnoszyje, gmina Grajewo, powiat 
grajewski

Specjalizuje się w produkcji mleka 
krowiego, wspólnie z mężem prowadzi 
gospodarstwo w tzw. trybie zamknię-
tym, które liczy około l00 krów dojnych, 
45 opasów oraz ok 100 sztuk jałówek. 
Świadczą usługi rolnicze oraz zakład 
naprawy maszyn rolniczych. Wprowa-
dziła w swoim gospodarstwie innowa-
cyjny system okołoporodowej opieki 
nad cielętami i krowami, wykorzystując 
wiedzę zdobytą za granicą.

Justyna Kliszewicz
PIR Porosły 
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Ogłoszenia drobne
1. Sprzedam atrakcyjne działki rolne położone bezpośrednio przy powiatowej drodze asfaltowej, uprawiane, 

w kształcie prostokąta, w	okolicy wsi Lipina gm. Sokółka o pow. 1,43 ha (kl. R IVb i RV) i 0,34 ha (kl. RIV; zgodnie ze 
Studium uwarunkowań i	kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka	 działka jest poło-
żona w strefi e zabudowy zagrodowej i rolniczej) oraz pastwiska położone obok siebie przy lesie w okolicy wsi Lipina 
o pow. 0,37 ha i 0,34 ha (kl. PsV). Działki mają księgi wieczyste. Cena do negocjacji. Zapraszam do kontaktu pod tel. 
535 77 69 88.”

2.Sprzedam sianokiszonkę 150 sz tuk; lucernę w balotach 40 sztuk. Tel. 607120773

Opinie do projektów aktów prawnych  

Projekt rozporządzenia w spra-
wie zmiany wielkości udzia-
łu ilościowego sumy energii 

elektrycznej wynikającej z umorzo-
nych świadectw pochodzenia po-
twierdzających wytworzenie energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii w 2018 r.

Podlaska Izba Rolnicza po zapo-
znaniu się z ww. projektem uważa, że 
proponowana zmiana jest neutralnym 
rozwiązaniem. Problem nadpodaży 
musi być rozwiązany. Ponadto wzrost 
kosztów nie będzie miał znaczącego 
wpływu na odbiorców końcowych, gdyż 
ich dochody również wzrosły.

Projekt rozporządzenia MRiRW 
zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu udzielania wsparcia 
fi nansowego z funduszy promocji 
produktów rolno-spożywczych

Podlaska Izba Rolnicza pozytywnie 
opiniuje projekt rozporządzenia. Mamy 
nadzieję, że przejęcie zadań Agencji 
Rynku Rolnego przez Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa nie wpłynie 
negatywnie na czas realizacji wypłat 
pomocy i rozpatrywania wniosków już 
złożonych do Agencji Rynku Rolnego. 

Projekt rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie 
obszarów uznawanych za obsza-
ry proekologiczne oraz warunków 
wspólnej realizacji praktyki utrzy-
mania tych obszarów.

Podlaska Izba Rolnicza pozytyw-
nie opiniuje niektóre zapisy projektu 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Korzystne dla produ-
centów rolnych są zmiany w zakresie 
uznawania za obszary proekologiczne 
elementów takich jak rowy do 10 m czy 
oczka wodne o pow. do 0,3 ha. Takie 
zmiany są jak najbardziej zasadne, gdyż 
elementy te oddziałują proekologicz-

nie na środowisko. Z kolei wydłużenie 
terminu utrzymania międzyplonu do 
15 października byłoby utrudnieniem 
dla rolników wysiewających oziminy, 
jednakże wprowadzenie możliwości 
wyboru utrzymania międzyplonu na 
gruncie przez 8 tygodni od dnia wysie-
wu daje możliwość wyboru i szybsze-
go wypełnienia obowiązku w ramach 
praktyk zazielenienia.

Projekt rozporządzenia MRiRW 
zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania oraz wypła-
ty pomocy fi nansowej na operacje 
typu „Inwestycje odtwarzające po-
tencjał produkcji rolne” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji 
w odtworzanie gruntów rolnych 
i przywracanie potencjału produk-
cji rolnej zniszczonego w wyniku 
klęsk żywiołowych, niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych i katastrof” 
objętego PROW na lata 2014-2020.

Podlaska Izba Rolnicza nie wnosi 
uwag do w/w projektu, ponieważ pro-
ponowane zmiany są korzystne dla po-
tencjalnych benefi cjentów i upraszczają 
procedurę pozyskania środków na od-
tworzenie potencjału produkcji rolnej.

Projekt rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowego zakresu zadań re-
alizowanych przez Agencję Rynku 
Rolnego związanych z wdrożeniem 
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej programu dla szkół.

Podlaska Izba Rolnicza po zapozna-
niu się z w/w projektem proponuje, aby 
w szkołach wprowadzić mleko, jogurty 
smakowe, które nie zawierają sztucz-
nych barwników i konserwantów. Dzieci 
chętniej będą spożywały takie produk-
ty. Ważnym aspektem jest również, 
aby dostarczane towary były świeże 
i w prawidłowy sposób magazynowane.

Inwestycje w gospodarstwach po-
łożonych na obszarach OSN, zgło-
szone uwagi: 

– wysokość wsparcia powinna zo-
stać zwiększona do 80 000 zł, 
ponieważ od czasu ostatniego 
naboru wzrosły ceny zarówno ma-
szyn, jak i środków oraz usług przy 
budowach urządzeń do przecho-
wywania nawozów naturalnych;

– zainteresowanie programem 
będzie większe, gdyż zwiększył 
się zasięg wymogów w związku 
z rozszerzeniem terenów OSN;

– producenci, którzy zrealizowali 
w/w inwestycje w ramach innych 
działań PROW 2007-2013 i 2014-
2020 powinni zostać wyłączeni 
z ponownego wsparcia tych sa-
mych inwestycji (za wyjątkiem, 
kiedy producent zwiększył obsadę 
swego stada i posiadany przez 
niego zbiornik, płyta nie zapewnia 
wymaganego okresu przetrzymy-
wania nawozów naturalnych);

– katalog kosztów kwalifi kowalnych 
powinien zawierać: ładowarki 
chwytakowe, czołowe do ładowa-
nia obornika na roztrząsacze oraz 
pompy do gnojówki i gnojowicy 
służące do wypompowywania na-
wozów płynnych ze zbiorników;

– rozważenie refundacji kosztów bu-
dowy oczyszczalni przydomowych, 
jeśli operacja miałaby zapewnić 
kompleksowe ograniczenie od-
działywania negatywnego całego 
gospodarstwa na środowisko;

– producenci, którzy do tej pory nie 
korzystali z wsparcia w ramach 
PROW powinni mieć dodatkowe 
punkty - tak, by preferować produ-
centów do tej pory nie korzysta-
jących z jakiegokolwiek wsparcia.

Justyna Kaliszewicz
PIR Porosły
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Obrady Walnego Zgromadzenia

25 września 2017r. w siedzibie 
Podlaskiej Izby Rolniczej 
odbyło się X Walne Zgro-

madzenie. W spotkaniu wzięło udział 
25 delegatów oraz zaproszeni goście 
w tym Kazimierz Gwiazdowski- Poseł 
RP, Jan Zabielski – Wicewojewoda Pod-

laski, Alicja Anuszkiewicz- zastępca 
dyrektora wydziału Rolnictwa i Śro-
dowiska oraz Aleksander Bojczuk – 
Radca Prawny.

Tematy poruszane podczas obrad 
dotyczyły głównie opinii wydawanych 
przez Izby Rolnicze w postępowaniu 

komorniczym, nowelizacji prawa ło-
wieckiego oraz ustawy o izbach rolni-
czych. Nie zabrakło również dyskusji na 
temat ASF i problemów jakie on stwarza 
rolnikom od wielu już lat.

 Agnieszka Artemiuk
PIR Porosły

Obchody Dnia Jedności Rolniczej w Świętej Wodzie

W niedzielę 24 września 2017r. 
odbyły się obchody Dnia 
Jedności Rolniczej w Sank-

tuarium Matki Bożej Bolesnej w Świę-
tej Wodzie (gmina Wasilków w powie-
cie białostockim), na które przybył 
Krzysztof Jurgiel- Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, przedstawiciele kółek 
rolniczych, kół gospodyń wiejskich, 
samorządowcy oraz przedstawiciele 
instytucji związanych z rolnictwem.

 Sanktuarium położone jest na 
wzgórzu, wśród licznych krzyży od wier-
nych. Znajduje się przy nim źródełko, 
z którego według legendy wypływa 
woda o uzdrawiających właściwościach 
oraz Wzgórze Rolników z kapliczkami 
ufundowanymi przez instytucje i orga-

nizacje pracujące na rzecz rolnictwa. 
Wśród nich jest kapliczka Podlaskiej 
Izby Rolniczej.

Jak co roku Dzień Jedności Rolni-
czej obchodzony jest w Świętej Wo-
dzie w ostatnią niedzielę września, 
na zakończenie okresu dziękczynienia 
rolników za zebrane plony.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Świętą celebrowaną przez Jego Eksce-
lencję Biskupa Pomocniczego Archi-
diecezji Białostockiej dr hab. Henryka 
Ciereszkę przy ołtarzu polowym. Na-
stępnie uczestnicy odmówili różaniec 
do Siedmiu Boleści na Dróżkach Ma-
ryjnych oraz modlitwę dziękczynną za 
rolników. Zasadzono jubileuszowy dąb. 

W uroczystościach wzięli udział tak-
że delegaci i pracownicy Podlaskiej Izby 
Rolniczej wystawiając poczet sztanda-
rowy w składzie: Paweł Rogucki, Jan 
Krzewski oraz Władysław Kamiński. 
Natomiast dary ołtarza wręczyli: Wi-
ceprezes – Marek Siniło oraz Członek 
Zarządu – Antoni Sowiński. 

Dzień Jedności jest okazją do inte-
gracji społeczności wiejskiej, dlatego 
rolnicy co roku tak chętnie uczestniczą 
w tym spotkaniu. Przyjeżdżają też ze-
społy folklorystyczne, by po wspólnej 
modlitwie przypomnieć, niekiedy już 
zapomniane, ludowe pieśni i pobiesia-
dować przy ognisku.

Justyna Kaliszewicz
PIR Porosły

Świętomięs Polski – w mięsie siła!

Po raz pierwszy w dniach 16 - 17 
września 2017 r. na Rynku Ko-
ściuszki w Białymstoku odbył się 

festyn kulinarny pn. „Świętomięs Pol-
ski” – impreza promująca polski drób, 
wieprzowinę oraz wołowinę, której 
Partnerem była Podlaska Izba Rolnicza. 

Organizatorzy wydarzenia zapew-
nili szereg atrakcji. Odbyły się pokazy, 
degustacje, poczęstunki. Jednakże naj-
większe wrażenie na obecnych robiły 
byk na rożnie (ponad 700 kg), Kocioł 
i Patelnia Świętomięsna.

Natomiast na scenie kulinarnej po-
jawiły się praktyczne porady i pokazy. 
Przez Rynek i okalające go ulice prze-
chadzała się parada mięsna. Poza tym 
wszyscy obecni mogli obejrzeć w cen-
trum miasta prezentację historyczną 
„Stół Branickiego”.	

Nie zabrakło również animacji dla 
dzieci, tj. warsztatów plastycznych, 
konkursów z nagrodami czy zabaw 
ruchowych. Maluchy mogły bawić się 
także w zagrodzie młodych hodowców.	

Podczas imprezy przygotowano bo-
gaty program artystyczny. Wystąpił 
Teatr Akrobatyczny „Z głową w chmu-
rach”, zespół „Poznań BRASS”, zespół 
„Akord”, Halina Benedyk i Marco An-
tonelli a także Anna Polowczyk i Piotr 
Szulc z zespołem. W sobotę pojawił się 
też Krzysztof Krawczyk.	

Poza tym w Centrum Astoria odbyła 
się konferencja dla producentów i prze-
twórców poświęcona aktualnym pro-
blemom branży	mięsnej, podczas której 
omówiono m.in. problemy związane 
z wirusem afrykańskiego pomoru świń. 
Obecny na konferencji Wiceprezes Ma-
rek Siniło oznajmił, że gdyby już 4 lata 

temu zrealizowano wnioski Podlaskiej 
Izby Rolniczej to ASF aż tak by się nie 
rozprzestrzenił. Dodał też, że zdaniem 
PIR głównym roznosicielem wirusa są 
dziki, a nie człowiek. Na zakończenie 
stwierdzono również, że pomimo nie-
najgorszej sytuacji na polskim rynki 
wieprzowiny konieczne jest utrwalanie 
dobrego wizerunku, dobrego imienia 
polskiego mięsa.

W kraju to już 7. edycja festiwalu.
Wydarzenie organizują Stowarzyszenie 
Rzeźników i Wędliniarzy RP, Związek 
Rzemiosła Polskiego, Izba Rzemieślni-
cza i Przedsiębiorczości w Białymstoku 
oraz Ogólnopolski Cech Rzeźników – 
Wędliniarzy – Kucharzy.	

Anna Pietraszewicz
PIR Porosły
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Dożynki Prezydenckie w Spale

W dniach 16-17 września 
2017 roku przedstawiciele Pod-
laskiej Izby Rolniczej w skła-

dzie Jolanta Wielgat – Przewodnicząca 
Rady Powiatowej w Zambrowie, Witold 
Grunwald – Członek Zarządu, Romuald 
Gosk – Delegat do KRIR oraz Mirosław 
Czarniecki Delegat do Walnego Zgroma-
dzenia PIR wzięli udział w Dożynkach 
Prezydenckich w Spale.

To niezwykle ważne wydarzenie, 
wieńczące ogromny trud pracy wło-
żony przez polskich rolników podczas 
ostatnich żniw. To szczególne święto, 
mające swój rodowód jeszcze w czasach 
średniowiecznych, jest podziękowa-
niem za tegoroczne zbiory, jak i prośbą 
o pomyślność w przyszłym. Szczególne 
jest również miejsce ich zorganizowa-
nia. To w Spale 90 lat temu w 1927 roku 
prezydent Ignacy Mościcki objął patro-
nat nad uroczystościami, dzięki czemu 
święto uzyskało wymiar państwowy.

Główna część uroczystości, w któ-
rej udział wzięli Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzej Duda wraz 
z Małżonką, odbyła się w niedzielę 
17 września uroczystą Mszą św. w Ka-

plicy Polowej AK. Po Mszy św. koro-
wód dożynkowy przeszedł z kaplicy na 
stadion Centralnego Ośrodka Sportu 
– Ośrodka Przygotowań Olimpijskich 
w Spale, gdzie odbył się Ceremoniał 
Dożynkowy. W tym roku po raz pierw-
szy Ceremoniał Dożynkowy poprowa-
dził Państwowy Zespół Ludowy Pieśni 
i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sy-
gietyńskiego – jeden z największych 
polskich zespołów artystycznych od-
wołujący się do tradycji polskiej muzyki 
i tańca ludowego.

Podczas uroczystości Prezydent RP 
wygłosił przemówienie, podczas któ-
rego podziękował za rok trudu i pracy 
rolnikom, którzy – jak zaznaczył – od 
stuleci w Rzeczpospolitej „żywią nas 
i bronią”. Jak dodał, to rolnicy prze-
kazują polską tradycję opartą na wie-
rze, trudzie pracy, wielkiej odporności 
i umiejętności pokonywania wszelkich 
przeszkód, w tym tych, wynikających 
z sił przyrody. „To, co robi rolnik to 
także obrona Rzeczpospolitej. Nie tylko 
wtedy, kiedy trzeba chwycić za broń, ale 
to obrona Rzeczpospolitej na co dzień, 
bo to zapewnienie bezpieczeństwa żyw-

nościowego polskiemu społeczeństwu” 
– powiedział prezydent. „To także dzi-
siaj już zapewnienie bezpieczeństwa 
żywnościowego w wielu innych krajach 
na świecie, gdzie eksportujemy polską 
żywność, gdzie cieszy się ona wielkim 
uznaniem. Jestem za to polskim rol-
nikom ogromnie wdzięczny” – dodał.

Dwudniowym uroczystościom towa-
rzyszyło mnóstwo atrakcji m.in.: Kon-
kurs na najładniejszy wieniec dożynko-
wy o Nagrodę Prezydenta RP w którym 
wzięły udział grupy reprezentujące 
wszystkie województwa, którego celem 
jest między innymi kultywowanie i po-
pularyzacja najbardziej wartościowych 
i kulturowych tradycji regionalnych 
oraz najciekawszych dziedzin plastyki 
ludowej, a także promocja dorobku 
kulturowego polskiej wsi. Odbyły się 
też liczne występy zespołów ludowych 
i gwiazd, a także kiermasze, zabawy 
dla dzieci oraz Miasteczko Regionów, 
w którym swoje zwyczaje, regionalne 
specjalności i kulturę prezentuje każde 
z 16 województw.

Elżbieta Orłowska 
PIR Kolno 

Podlaski Dzień Kukurydzy

W niedzielę 10 września w Pod-
laskim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowo już 

po raz kolejny odbył się „Podlaski Dzień 
Kukurydzy”, organizowany przez PODR 
w Szepietowie oraz Polski Związek 
Producentów Kukurydzy w Poznaniu. 
Wystawę otworzyli Dyrektor PODR Pan 
Adam Niebrzydowski, Prezes Polskie-
go Związku Producentów Kukurydzy 
prof. Tadeusz Michalski oraz Wicemi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan 
Jacek Bogucki. Podlaską Izbę Rolniczą 
reprezentował Przewodniczący Rady 
Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej 
w Wysokiem Mazowieckiem Pan Wie-
sław Wnorowski.

Podczas wystawy rolnicy mogli za-
poznać się z 134 rodzajami kukurydzy 
z 23 fi rm nasiennych. Na polach do-
świadczalnych PODR zwiedzający mogli 
przyjrzeć się wszystkim prezentowa-
nym odmianom. Była także możliwość 

przyjrzenia się doświadczeniu z uprawą 
kukurydzy ziarnowej. Dodatkowo zain-
teresowani mogli posłuchać wykładów 
dot. ochrony kukurydzy przed agrofa-
gami. Jedną z atrakcji Podlaskiego Dnia 
Kukurydzy w Szepietowie był pokaz 
innowacyjnego sposobu zakiszania 
kukurydzy w balotach, który przygoto-
wała fi rma DUPont Pioneer. Poza tym 
prezentowane były najnowsze maszyny 
uprawowe oraz pokaz zbioru kukurydzy.

Jak co roku odbył się też „Konkurs 
Orki Pługami Zagonowymi”

I miejsce zdobył Pan Andrzej Der-
kowski, gmina Bakałarzewo, powiat su-
walski,

II miejsce zdobył Pan Michał Ozo-
rowski, gmina Wasilków, powiat bia-
łostocki,

III miejsce zdobył Pan Rafał Gawry-
chowski, gmina Zambrów, powiat za-
mbrowski.

Rozstrzygnięto również konkurs 
organizowany przez KRUS Białystok 
dla producentów mleka „Bezpieczna 
obsługa zwierząt gospodarskich”.

I miejsce – Krzysztof Ezman, gmina 
Czyżew, powiat wysokomazowiecki,

II miejsce – Iwona Janczewska, 
gmina Szepietowo, powiat wysoko-
mazowiecki,

III miejsce – Mirosław Śliwowski, 
gmina Nowe Piekuty, powiat wysoko-
mazowiecki.

Laureaci otrzymali nagrody z rąk 
m.in. Wiceministra Pana Jacka Boguc-
kiego, Zastępcy Dyrektora PODR w Sze-
pietowie Pana Mariusza Cylwika oraz 
Przewodniczącego Rady Powiatowej 
Podlaskiej Izby Rolniczej w Wysokiem 
Mazowieckiem Pana Wiesława Wno-
rowskiego.

 Arkadiusz Puchacz 
PIR Wysokie Mazowieckie
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Dożynki i Piknik Wieprzowy w Perlejewie

Tegoroczne Dożynki Diecezjal-
no – Wojewódzkie odbyły się 
9 września w Perlejewie. Po raz 

pierwszy Wojewódzkie Święto Plonów 
organizowane przez Marszałka Woje-
wództwa Podlaskiego połączone zostało 
z Dożynkami Diecezji Drohiczyńskiej. 
Organizatorami byli w tym roku Mar-
szałek Województwa Jerzy Leszczyński 
oraz Ks. Bp Prof. Tadeusz Pikus.

Uroczystości rozpoczęły się od Li-
turgii w Cerkwii św. Mikołaja w Gro-
dzisku, pod przewodnictwem Metropo-
lity Warszawskiego i całej Polski – Abp. 
Sawy. Dary ołtarza z Podlaskiej Izby 
Rolniczej wręczali: Wiceprezes PIR 
Marek Siniło, Przewodniczący Rady 
Powiatowej PIR w Hajnówce – Piotr 
Stocki, Wieczysław Szumski – Delegat 
Rady Powiatowej PIR w Siemiatyczach 
oraz Irena Iwanowska – Pracownik PIR. 

Msza katolicka odprawiona została 
na placu tuż obok Kościoła pw. Prze-
mienienia Pańskiego w Perlejewie. Dary 
ołtarza z Podlaskiej Izby Rolniczej wrę-
czane były przez Prezesa Grzegorza 
Leszczyńskiego oraz Członka Zarządu 
Witolda Grunwalda. Mszy św. przewod-
niczył Biskup Drohiczyński Tadeusz 
Pikus. Poczet sztandarowy Podlaskiej 
Izby Rolniczej reprezentowali dele-
gaci Rady Powiatowej PIR w Siemia-
tyczach: Andrzej Koc, Adam Wisłocki, 
Bogdan Twarowski.

Na początku części ofi cjalnej uro-
czystości przedstawiono tegorocznych 
starostów dożynkowych, którymi zo-
stali Barbara i Jacek Żero oraz Joan-
na i Krzysztof Korol. Nie zabrakło też 
tradycyjnego dzielenia się chlebem, 
którym Marszałek Województwa Pod-
laskiego przełamał się pozostałymi 
z uczestnikami uroczystości.

Na uroczystości dożynkowe przybyli 
przedstawiciele rządu i parlamentu, 
samorządowcy i politycy, duchowni 
prawosławni i katoliccy oraz główni 
bohaterowie święta – czyli rolnicy z wo-
jewództwa podlaskiego, warszawskiego 
i lubelskiego (jest to teren diecezji dro-
hiczyńskiej). Można było wśród gości 
zauważyć Władysława Kosiniaka-Ka-
mysza – Prezesa PSL, Marka Sawickie-
go – byłego Ministra Rolnictwa, Jacka 
Boguckiego – Wiceministra Rolnictwa, 
Jana Zabielskiego – Wicewojewodę Pod-
laskiego, Stefana Krajewska – Członka 
Zarządu Województwa, radnych woje-

wódzkich oraz starostów powiatów sie-
miatyckiego, monieckiego i bielskiego.

Abp. Sawa odznaczył Marszałka 
Województwa Podlaskiego Jerzego 
Leszczyńskiego Orderem Św. Marii 
Magdaleny II stopnia.

Przyznane również zostały odznaki 
honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”, 
które 24 osobom przyznał Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otrzymali je: 
Barańczuk Jerzy, Bondarczuk Sławomir, 
Bujno Bożena, Giedrojć Romuald, Go-
rochowicz Tomasz, Kalinowski Wiesław 
Feliks, Koc Andrzej, Korol Krzysztof, 
Krzyżanowski Paweł, Kulesza Adam, 
Lasota Marcin, Łagoda Krystyna, Ma-
linowski Marian, Przystupa Andrzej, 
Puczyński Jan, Putko Aleksander, So-
kołowski Krzysztof, Stocki Aleksander, 
Szajkowski Andrzej, Twarowski Bogdan, 
Uchan Kamil, Wisłocki Adam, Zalewski 
Zbigniew, Żero Jacek.

Z rąk Prezesa Podlaskiej Izby Rol-
niczej Grzegorza Leszczyńskiego listy 
gratulacyjne za wieloletnią współpracę 
oraz zaangażowanie w działania na 
rzecz rolników z powiatu siemiatyckiego 
otrzymali: Mirosław Tołwiński – Powia-
towy Lekarz Weterynarii w Siemiaty-
czach, Witold Twarowski – Kierownik 
Bira Powiatowego ARiMR w Siemia-
tyczach, Anna Szeryńska – Kierownik 
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolni-
czego w Siemiatyczach, Teresa Klepacka 
– Kierownik Placówki Terenowej Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Siemiatyczach oraz Aneta Arasimo-
wicz – Kierownik Oddziału Terenowego 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Siemiatyczach.

Podczas nabożeństw oraz przejazdu 
na plac przy kościele można było podzi-

wiać wieńce dożynkowe. Specjalna ko-
misja oceniła je i wybrała najładniejsze.

W konkursie na najpiękniejsze 
wieńce dożynkowe w kategorii wień-
ców tradycyjnych nagrody otrzymali:

I miejsce – wieniec z miejscowości 
Sawice Dwór;

II miejsce – wieniec z miejscowo-
ści Knychówek;

III miejsce – wieniec Zespołu No-
wina z gminy Mielnik.

W kategorii wieńców współczesnych 
nagrodzone zostały wieńce:

I miejsce – z miejscowości Sarnaki;
II miejsce – z miejscowości Zem-

brów;
III miejsce – Sanktuarium Miłosier-

dzia Bożego w Bielsku Podlaskim.
Zdaniem komisji wieńce zostały 

wykonane z materiałów według daw-
nej polskiej tradycji, natomiast współ-
czesne wyróżniają się dodatkowo cie-
kawymi kompozycjami z atrybutami 
religijnymi i patriotycznymi.

Wśród wystawionych wieńców do-
żynkowych nie mogło zabraknąć rów-
nież przygotowanego własnoręcznie 
przez Barbarę i Piotra Stockich, Helenę 
i Annę Łukszę oraz Olgę Weremiejuk 
wieńca Dożynkowego Rady Powiatowej 
Podlaskiej Izby Rolniczej w Hajnówce. 
Za wieniec serdecznie dziękujemy i do-
ceniamy pracę jaka została włożona 
w jego wykonanie. 

Podczas uroczystości dożynkowych 
wręczone zostały Odznaki Honorowe 
Województwa Podlaskiego dla:

– Krzysztofa Radziszewskiego -Wój-
ta Gminy Perlejewo;

– Jana Zalewskiego – Starosty Po-
wiatu Siemiatyckiego;

– Wojciecha Borzym – Burmistrza 
Miasta Drohiczyn, inicjatora zało-
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żenia Stowarzyszenia LGD „Tygiel 
Doliny Biebrzy”, Prezesa Podla-
skiego Stowarzyszenia Gmin;

– Mirosława Angielczyka – właści-
ciela fi rmy „Dary Natury” a także 
„Ziołowego Zakątka” i Ośrodka 
Edukacji Przyrodniczej, w którym 
szkoli się młode pokolenia zbie-
raczy ziół;

– Sergiusza Martyniuka – wła-
ściciela firmy Pronar Narew, 
największego obecnie w kraju 
i liczącego się w Europie produ-
centa ciągników, maszyn rolni-
czych i komunalnych oraz kół 
tarczowych, zatrudniającego ok. 
1800 pracowników. O przyznanie 
wszystkich tych Odznak wniosko-
wał Jerzy Leszczyński Marszałek 
Województwa Podlaskiego.

Odbyło się również podsumowanie 
konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne”. 
Pierwszą nagrodę ufundowaną przez 
Marszałka Województwa Podlaskiego za 
najbardziej bezpieczne gospodarstwo 
zdobył Paweł Radziszewski z miej-
scowości Twarogi Wypych w gminie 
Perlejewo. Druga nagroda ufundo-
wana przez OIP Białystok trafi ła do 
Zdzisława Łempickiego z miejscowości 
Lubieszcze (gmina Brańsk), a trzecia 
ufundowana przez OR KRUS Białystok 
do Pawła Sugiero z miejscowości Kru-
pice w gminie Siemiatycze. Komisja 
w czasie tegorocznych żniw przepro-
wadziła 321 wizytacji prac polowych 
i transportu płodów rolnych, w których 
uczestniczyło 403 rolników i członków 
ich rodzin.

Uhonorowani laureaci konkursu 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”: 
Państwo Maria i Jan Wojtkowscy – zajęli 
III miejsce w etapie wojewódzkim kon-
kursu.

Kolejna związana z nagrodami 
i odznaczeniami część uroczystości 
była związana z plebiscytem Gazety 
Współczesnej „Strażak PSP 2017 roku, 
Strażak OSP 2017 roku oraz Jednost-
ka OSP 2017 roku. Plebiscyt trwał do 

końca sierpnia a zwycięzców wybra-
li czytelnicy.

Zwycięzcą plebiscytu w kategorii 
„Strażak PSP 2017 roku” został sekcyj-
ny Błażej Masiewicz, miejsce II zajął 
strażak Michał Chałko, a III miejsce 
w plebiscycie przypadło starszemu 
sekcyjnemu Emilowi Kobusowi ( nagro-
dę w jego imieniu odebrał Komendant 
jednostki PSP w Bielsku Podlaskim 
Waldemar Kudrewicz).

Zwycięzcą plebiscytu w kategorii 
„Strażak OSP 2017 roku” został To-
masz Szcześniak, laureatem miejsca 
II został Grzegorz Kisiel, a miejsca III 
zajął Mateusz Hodun.

Natomiast tytuł Jednostki OSP Roku 
2017 otrzymała Ochotnicza Straż Po-
żarna z Brańska.

Gratulacje wszystkim nagrodzonym 
złożył Marszałek Województwa Podla-
skiego Jerzy Leszczyński.

Wydarzenia związane z dożyn-
kami uzupełniały występy zespołów 
folklorystycznych, atrakcje związane 
z wystawą płodów rolnych, stoiska 
przedsiębiorców i instytucji związanych 
z rolnictwem, degustacje regionalnych 
produktów, stanowisko „zdrowotne”, 
gdzie można było zmierzyć ciśnienie 
i poziom cukru, pokazy ratownictwa 
medycznego, występy zespołów lu-
dowych, plebiscytu „Strażak Roku” 
(org. Polskapress), konkursu na najpięk-
niejsze stoisko Dożynek i wiele innych. 
A zwieńczeniem dożynek w Perlejewie 
był koncert Janusza Laskowskiego.

Podczas Dożynek Podlaska Izba Rol-
nicza zorganizowała Piknik Wieprzowy 
sfi nansowany ze środków fi nansowych 
Funduszu Promocji Mięsa Wieprzo-
wego.

W czasie imprezy zaprezentowali-
śmy produkty z polskiego mięsa wie-
przowego. Tego dnia powodzeniem 
cieszyły się pierogi z mięsem, kaszanka, 
babka ziemniaczana z mięsem wieprzo-

wym, bigos z mięsem wieprzowym, 
karkówka, kiełbasa biała, zupa pieczar-
kowa z pulpetami mięsnymi, kartacze, 
szaszłyki oraz kiszka ziemniaczana 
z mięsem wieprzowym. Nie zabrakło 
również obfi tujących w nagrody kon-
kursów, loterii fantowych dla dzieci 
i dorosłych. Imprezie towarzyszyły 
nieustanne degustacje oraz inne cie-
kawe atrakcje, m.in. koncerty zespołów 
Małe Podlasie, KGW Łupianka Stara, 
KGW Studzianki.

Podczas Pikniku rozdawane były 
ulotki i materiały promujące produkty 
oraz potrawy z mięsa wieprzowego. 
Ponadto była wyświetlana prezentacja 
pt. „Polskie Smaki czyli wszystko, co 
warto wiedzieć o wieprzowinie”. Celem 
pikniku było promowanie wśród konsu-
mentów spożycia mięsa wieprzowego 
i jego przetworów poprzez zwiększenie 
udziału spożycia wieprzowiny  w co-
dziennej diecie.

Za pomoc przy organizacji Pikniku 
Wieprzowego, dekoracji stoiska ser-
decznie dziękujemy: Państwu Bogda-
nowi i Dorocie Twarowskim, Jolancie 
Wielgat, Irenie Iwanowskiej, Joannie 
Raś, Waldemarowi Janczulewicz, Annie 
Kobus oraz wszystkim pracownikom 
Podlaskiej Izby Rolniczej, którzy tego 
dnia byli obecni w Perlejewie.

Agnieszka Artemiuk
PIR Porosły



WIEŚCI Z IZBY

20

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 

W dniu 18 sierpnia 2017 r. 
o godz. 11.00 w Podlaskim 
Urzędzie Wojewódzkim odby-

ło się uroczyste podsumowanie etapu 
wojewódzkiego XV edycji Ogólnokrajo-
wego Konkursu „Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne”, połączone z wręczeniem 
nagród jego laureatom.

Organizatorami etapu wojewódz-
kiego Ogólnokrajowego Konkursu 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne byli: 

• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego Oddział Regionalny 
w Białymstoku, 

• Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Białymstoku, 

• Podlaski Urząd Wojewódzki, 
• Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Podlaskiego, 
• Podlaski Ośrodek Doradztwa Rol-

niczego w Szepietowie, 
• Podlaska Izba Rolnicza, 
• Komenda Wojewódzka Państwowej 

Straży Pożarnej w Białymstoku.
Cel konkursu, organizowanego 

od 2003 roku jest niezmienny – pro-
mocja zasad ochrony zdrowia i życia 
w gospodarstwach rolnych. Konkurs 
kierowany jest do osób pełnoletnich, 
prowadzących produkcyjną działalność 
rolniczą. Patronat honorowy nad jego 
XV edycją sprawuje Prezydent Rzecz-
pospolitej Polskiej. 

W roku bieżącym do konkursu zgło-
szono 43 gospodarstwa. Podstawą ich 
oceny były elementy wpływające na bez-
pieczeństwo pracy, a w szczególności: ład 
i porządek w obrębie podwórza, zabudo-
wań i stanowisk pracy, stan budynków 
inwentarskich i gospodarczych, w tym: 

stan schodów i używanych drabin oraz 
instalacji i urządzeń elektrycznych, wy-
posażenie maszyn i urządzeń używanych 
w gospodarstwie w osłony ruchomych 
części, podpory i inne zabezpieczenia, 
stan techniczny pilarek tarczowych i łań-
cuchowych, warunki obsługi i bytowania 
zwierząt gospodarskich, stosowanie, 
stan i jakość środków ochrony osobistej. 
Brano również pod uwagę elementy do-
datkowe, tj. wydzielenie w gospodarstwie 
miejsca do zabawy dzieci i wypoczynku 
dorosłych, estetykę gospodarstwa, udo-
godnienia zwiększające bezpieczeństwo 
i higienę pracy wykonane przez właści-
ciela gospodarstwa.

Po eliminacjach regionalnych oraz 
wizytacji 9 gospodarstw zakwalifi ko-
wanych do fi nałowej oceny na etapie 
wojewódzkim komisja konkursowa 
uznała, że najbezpieczniejszym go-
spodarstwem rolnym w wojewódz-
twie podlaskim w 2017 roku jest 
gospodarstwo Państwa Dominiki 
i Karola Bednarczyków, zam. Ła-
cha, gm. Turośl (pow. gospodarstwa 
31 ha, profi l produkcji – hodowla 
bydła mlecznego).

II miejsce: Małgorzata i Jan Pru-
szyńscy z miejscowości Pruszanka 
Stara, gm. Brańsk (pow. gospodarstwa 
12,7 ha, profi l produkcji – hodowla 
bydła mlecznego). 

III miejsce: Maria i Jan Wojtkowscy 
z miejscowości Moczydły Pszczółki, gm. 
Perlejewo (pow. gospodarstwa 17,5 ha, 
profi l produkcji – hodowla bydła mlecz-
nego).

Ponadto Komisja przyznała 6 wy-
różnień specjalnych: 

• Państwu Annie i Jackowi Foltyń-
skim, zam. Lachowo, gm. Kolno
– za nowoczesne rozwiązania 

poprawiające bezpieczeństwo 
pracy w gospodarstwie rolnym,

• Państwu Jolancie i Franciszkowi 
Kobylińskim, zam. Targonie Wiel-
kie, gm. Zawady
– za organizacyjne oddzielenie 

części inwentarskiej od strefy 
mieszkalnej gospodarstwa,

• Panu Wiesławowi Chmielewskie-
mu, zam. Oszkinie, gm. Puńsk
– za wzorową organizację obory 

do hodowli bydła mięsnego,
• Panu Andrzejowi Zalewskiemu, 

zam. Szmurły, gm. Brańsk
– za wzorowe utrzymanie in-

stalacji elektrycznej i ochronę 
przeciwpożarową w gospodar-
stwie rolnym,

• Państwu Dorocie i Stanisławowi 
Barszczewskim, zam. Korobiec, 
gm. Suwałki
- za udogodnienia poprawiające 

ergonomię pracy w oborze,
• Panu Robertowi Sawickiemu, zam. 

Promiski, gm. Augustów
- za wzorowe utrzymanie par-

ku maszynowego.
Zwycięskie gospodarstwo z tere-

nu województwa podlaskiego zostało 
zakwalifi kowane do etapu centralne-
go. Nagrodą główną w konkursie jest 
ufundowany przez Prezesa KRUS cią-
gnik rolniczy.

DYREKTOR
OR KRUS w Białymstoku

mgr Krzysztof Jaworowski

Pomoc rolnikom poszkodowanym przez nawałnice
W sierpniu tego roku część naszego 

kraju nawiedziły nawałnice. Gwałtowne 
burze występowały na terenie kraju 
od 10 sierpnia do 12 sierpnia. Wydano 
ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach 
z gradem. Najgwałtowniejsza burza 
przeszła w godzinach popołudniowych 
i wieczornych oraz w nocy z 11 na 
12 sierpnia w pasie od	Dolnego Ślą-
ska	przez	Wielkopolskę	i	Kujawy	po	Po-
morze Gdańskie	oraz	Warmię. Prędkość 

wiatru w porywach podczas przejścia 
tego układu osiągała 120 km/h, a punk-
towo przekraczała nawet 150 km/h. 
Połamane drzewa, domy z zerwanymi 
dachami, pozrywane linie energetyczne 
oraz ofi ary śmiertelne tak wyglądał ob-
raz po przejściu nawałnicy. Nadal trwa 
usuwanie szkód i naprawa domostw.	

W porozumieniu z Pomorską Izbą 
Rolniczą Rada Powiatowa Podlaskiej 
Izby Rolniczej w Augustowie zorgani-

zowała pomoc w postaci zbiórki zboża 
dla poszkodowanych rolników z gminy 
Chojnice. Rolnicy z gminy Augustów 
zebrali 15 ton zboża pod zasiew i na 
paszę. Zorganizowano również darmo-
wy transport. Dnia 5 września przed-
stawiciele Podlaskiej Izby Rolniczej 
przekazali zboże przedstawicielom 
Pomorskiej Izby Rolniczej.  

Elżbieta Bartnicka
PIR Augustów
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PODLASKA IZBA ROLNICZA ROZPOCZYNA REALIZACJĘ OPERACJI ZGŁOSZONYCH W KON-

KURSIE NR 1/2017 DO DWULETNIEGO PLANU OPERACYJNEGO NA LATA 2016-2017 (ETAP II 

– ROK 2017), KTÓRE ZOSTANĄ WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

W RAMACH KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW 

WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Pierwszą planowaną do realizacji 
operacją jest „Małe przetwórstwo 
szansą na rozwój lokalny”, które za-
kłada realizację 4 jednodniowych szko-
leń z elementami warsztatów prak-
tycznych:

– 4 i 11 października br. – szkole-
nia z zakresu przetwórstwa mleka 
na poziomie gospodarstwa rolne-
go – warunkiem dywersyfi kacji 
dochodu rodzin rolniczych, 

– 18 i 19 października br. – szko-
lenia z zakresu przetwórstwa 
mięsa na poziomie gospodarstwa 
rolnego – warunkiem dywersyfi -
kacji dochodu rodzin rolniczych.

Podczas realizowanego przedsię-
wzięcia zostaną omówione następu-
jące zagadnienia:

– rodzaje i systemy sprzedaży 
surowców i żywności z go-
spodarstwa, uwarunkowania 
ekonomiczne, prawne i orga-
nizacyjne, 

– ogólne uwarunkowania uru-
chamiania małego zakładu 
przetwórczego, zagadnienia 
marketingu, reklamy i promo-
cji produktów żywnościowych, 
możliwości pozyskania środków 
na wsparcie działalności prze-
twórczej, 

– technologie przetwarzania mięsa 
i mleka, zagrożenia w przetwór-
stwie żywności, charakterysty-
ka surowca i dobór do kierunku 
przerobu, znakowanie produktów 
żywnościowych, 

– przykłady rozwiązań technolo-
gicznych i zastosowania urządzeń 
w przetwórstwie mięsa i mleka, 

– prezentacja procesu produkcyj-
nego – produkcja wędlin oraz 
produkcja sera podpuszczkowego.

Szkolenia skierowane są do miesz-
kańców obszarów wiejskich wojewódz-
twa podlaskiego zainteresowanych 
podjęciem działalności w zakresie 
przetwórstwa rolnego (łącznie 60 osób, 
z czego min. 50 % stanowić muszą 
osoby do 35 roku życia mieszkający 
na obszarach wiejskich).

Kolejną planowaną do realizacji 
operacją jest „Rachunkowość rolna 
– nie ma powodu by się jej bać”. To 
jednodniowe seminarium połączo-
ne z warsztatami dla benefi cjentów 
działań PROW 2014-2020. Odbędzie 
się ono 26 października br. w sie-
dzibie Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Białymstoku. Seminarium będzie 
miało na celu przekazanie informacji 
teoretycznych natomiast warsztaty 
umożliwią uczestnikom zapoznanie się 
z zasadami prowadzenia rachunkowo-
ści rolnej na konkretnych przykładach.

Seminarium skierowane jest do 
benefi cjentów działań PROW 2014-
2020 zamieszkujących województwo 
podlaskie (łącznie 50 osób, z czego 
min. 50 % stanowić muszą osoby do 
35 roku życia mieszkający na obsza-
rach wiejskich).

Podczas realizowanego przedsię-
wzięcia zostaną omówione następu-
jące zagadnienia:

– obowiązki beneficjentów 
PROW 2014-2020 w zakresie 
prowadzenia rachunkowości 
rolniczej. Istota, cele i zasady 
rachunkowości rolniczej. Moż-
liwe rozwiązania w zakresie 
ewidencji rachunkowej;

– model i zasady polskiego FADN;
– sposób ewidencji w książkach 

rachunkowych polskiego FADN.
W powiecie kolneńskim zostanie 

zorganizowana ostatnia ze zgłoszo-
nych operacji – „Wieprzowina w róż-
nych odsłonach a sprzedaż bezpo-
średnia – seminarium i warsztaty”. 
Warsztaty odbędą sie w dniach 23 i 24 
października, natomiast seminarium 
26 października. Przedsięwzięcie ma 
na celu rozwój krótkich łańcuchów 
dostaw żywności szczególnie poprzez 
sprzedaż bezpośrednią w gospodar-
stwach rolnych. Ponadto ma zachęcić 
rolników do większego zaangażowania 
w działalność związaną z przetwa-
rzaniem i wprowadzaniem do obro-
tu produktów rolnych pochodzących 
bezpośrednio z ich gospodarstw rol-
nych a tym samym stworzyć szan-
sę na zwiększenie dochodów z tych 
gospodarstw. Podczas warsztatów 20 
pań z Kół Gospodyń Wiejskich z po-
wiatu kolneńskiego nabędzie wiedzę 
i umiejętności z zakresu podziału tuszy 
wieprzowej oraz przygotowania wędlin 
i podrobów wieprzowych. Następnie 40 
uczestników (członkinie KGW, rolnicy, 
doradcy rolni) wezmą udział w semi-
narium dotyczącym zasad i wymogów 
sprzedaży bezpośredniej. 

Szczegółowe informacje nt. orga-
nizowanych przedsięwzięć oraz zapisy 
na seminarium i warsztaty dostępne są 
w siedzibie PIR w Porosłach, ul. Wierz-
bowa 57, 16-070 Choroszcz oraz pod nr 
telefonu 85 6760862 lub 85 6760858.

Serdecznie zachęcamy do udziału!!!
Redakcja PIR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Podlaską Izbę Rolniczą, 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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KĄCIK KULINARNY

Kapusta nie tylko na stole 

Biała kapusta to tanie warzywo, 
które powinniśmy jadać przez cały 
rok, najwięcej w sezonie jesien-

nym. Biała kapusta bogata jest w wiele 
składników odżywczych. Zawiera zestaw 
witamin: C, B, A, E, K oraz minerałów: 
wapnia, magnezu, siarki, potasu. Jest 
lekiem na różnorodne dolegliwości. 
Zwiększa odporność organizmu. Najle-
piej zjadać kapustę na surowo, ponieważ 
podczas gotowania traci część swoich 
zdrowotnych właściwości. Jeśli gotujemy 
lub dusimy kapustę, należy pozostawić 
garnek odkryty, aby gorzkie olejki ete-
ryczne mogły wydostać się na zewnątrz. 
Najbardziej wartościową częścią kapusty 
jest głąb. Sok ze świeżej kapusty oczysz-
cza organizm, jest nieoceniony dla osób, 
które mają problemy trawienne.
Surówka z kapusty 
w słodkiej zalewie

Składniki: główka kapusty, dwie mar-
chewki, pół szklanki wody, pół szklanki 
cukru, pół szklanki octu, pół szklanki 
oleju, 1 łyżka soli.
Przygotowanie: Kapustę drobno po-
szatkować, dodać startą na jarzynówce 
marchewkę i wymieszać. Z wody, cukru, 
octu, oleju i soli przygotować zalewę 
i gorącym wywarem zalać pokrojoną 
kapustę. Odstawić do wystygnięcia. 
Najsmaczniejsza jest następnego dnia.
Surówka z białek kapusty 
i pora

Składniki: 300 g kapusty, 2 pory, 
1 puszka kukurydzy.
Sos: 150 g jogurtu greckiego, 3 łyżki 
majonezu, sól i biały pieprz.
Przygotowanie: Kapustę oczyścić 
i drobno poszatkować. Pory oczyścić 
i pokroić w cieniutkie półplasterki. 
Do kapusty dodać pora i odsączoną 
kukurydzę. Wszystkie składniki sosu 
połączyć i dodać do kapusty, delikat-
nie mieszając. Przygotowaną surówkę 
wstawić do lodówki na 20 min.
Pieczone pierogi 
z kapustą i grzybami

Składniki na ciasto: 2 jajka, 5 dkg 
drożdży, 1 łyżka cukru, 1/2 l mleka, 1/2 
szklanki oleju, mąki (ile zabierze ciasto).
Składniki na farsz: 50 dkg kapusty, 
cebula, 2 dkg grzybów, cukier, sól, pieprz 
(do smaku).

Przygotowanie: Drożdże rozrobić 
z łyżką cukru, dolać trochę mleka 
i mąki. Rozczyn przykryć ściereczką 
i odstawić w ciepłe miejsce do podro-
śnięcia na ok. 10-15 min. Jak rozczyn 
urośnie dodać resztę składników oraz 
tyle mąki, aby ciasto miało konsystencję 
gęstej śmietany. Ciasto dobrze wyrobić 
i odstawić do wyrośnięcia na około 1 h.
Farsz: Posiekać kapustę, zalać wrząt-
kiem i ugotować. Grzyby ugotować, 
drobno pokroić i wraz z wywarem dodać 
do odsączonej kapusty. Chwilę pogoto-
wać do odparowania płynu. Zrumienić 
posiekaną cebulę na oleju i dodać ją 
do kapusty. Razem podsmażyć przez 
parę minut. Doprawić solą i pieprzem. 
Ciasto wałkować na grubość ok. 2-3 mm 
i pokroić na kwadraty o boku 10 cm. 
Nakładać po łyżce farszu i sklejać po 
przekątnej. Gotowe paszteciki układać 
na blaszce i odstawić jeszcze do wyro-
śnięcia. Przed pieczeniem posmarować 
żółtkiem lub całym jajkiem. Piec aż się 
zarumienią w temperaturze 180 stopni.
Żeberka z kapustą

Składniki: 1,5 kg żeberek, średnia głów-
ka kapusty, 3 marchewki, 1 seler, 1 pie-
truszka, pół litra piwa, 2 łyżki mąki, do 
smaku: sól, pieprz, majeranek, kminek.
Przygotowanie: Żeberka umyć, osu-
szyć, oprószyć mąką i obsmażyć na 
patelni. Kapustę posiekać. Pozostałe 
warzywa umyć, obrać i zetrzeć na tarce 
o grubych oczkach. Żeberka przełożyć 
do brytfanki, nałożyć na to warzywa, 
zalać piwem, dodać przyprawy. Dusić 
pod przykryciem około godziny. Pilno-
wać, by podczas duszenia mięso i wa-
rzywa były przykryte piwem (dolewać 
jeśli odparuje). Podawać z ziemniakami, 
kaszą lub ryżem czy makaronem.
Kapusta faszerowana

Składniki: kapusta, 80 dag mielonej 
wieprzowiny, 2 szklanki ugotowanego 
na sypko ryżu, posiekana cebula, 2 jajka, 
2 łyżki kwaśnej śmietany, 2 łyżeczki 
słodkiej papryki, szklanka bulionu wa-
rzywnego, 2 puszki krojonych pomido-
rów, 3 łyżki oleju, sól, pieprz.
Przygotowanie: Z kapusty zdjąć 
wierzchnie liście, przekroić pozostałą 
część na sześć porcji pozostawiając głąb 
kapusty. W dużym garnku zagotować 
osoloną wodę. Włożyć kawałki kapusty 
i gotować na średnim ogniu 15 min. 

Potem wyjąć na półmisek i wystudzić. 
Mięso wyrobić z ryżem, jajkami oraz 
śmietaną. Doprawić do smaku papryką, 
solą i pieprzem. W każdym kawałku 
kapusty rozchylić po kilka liści i nałożyć 
farsz. Faszerowane liście włożyć do ża-
roodpornego naczynia i wstawić do pie-
karnika nagrzanego do 190 stopni. Piec 
30 minut, często polewając bulionem 
wymieszanym z olejem. Pomidory wło-
żyć do garnka, doprawić solą i pieprzem. 
Dusić 10 min, następnie przełożyć do 
kapusty i piec kolejne 20 min. Podawać 
z ziemniakami lub pieczywem.
Kotlety z kapustą

Składniki: 1/2 kg białej kapusty, 
1/2 kg mięsa mielonego, 2 jajka, duża 
cebula, sól, pieprz, kminek, oregano, 
1 szklanka kaszy manny, tarta bułka, 
olej, 3/4 szklanki bulionu drobiowego, 
1/3 szklanki przecieru pomidorowego, 
sól i pieprz do smaku.
Przygotowanie: Kapustę poszatko-
wać drobno, wymieszać z mięsem, 
jajkami, posiekaną cebulą, solą, pie-
przem, kminkiem i oregano. Wsypać 
kaszę i jeszcze raz wymieszać. Z masy 
formować płaskie kotlety i obtaczać 
w tartej bułce. Smażyć na oleju z obu 
stron na rumiano. Przełożyć do rondla, 
podlać bulionem i dusić ok. 40 min na 
małym ogniu. Pod koniec dodać prze-
cier pomidorowy i przypraw do smaku.

PORADY NA KAPUŚCIANE KURACJE
Stany zapalne. Liść kapusty można 
użyć jako okład na obrzęki, owrzodzenia 
i skręcenia. Jako ciekawostkę można 
podać że, nawet niektóre szwajcar-
skie szpitale wciąż praktykują owijanie 
skręconych stawów u pacjentów, aby 
zmniejszyć obrzęk i ból.
Kompres. Z liścia kapusty wyciąć na-
leży wszystkie twarde i zgrubiałe część, 
a następnie włożyć go między dwa ar-
kusze folii spożywczej. Rozgnieć wał-
kiem do momentu, aż zacznie pojawiać 
się sok. Usunąć folię, a liść położyć bez-
pośrednio na bolące miejsce. Powtarzać 
okłady regularnie aż do uzyskania ulgi. 

Irena Iwanowska 
PIR Bielsk Podlaski
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