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Podlaska Izba Rolnicza informuje, że organizuje 

podstawowe oraz uzupełniające szkolenia w zakresie 

stosowania środków ochrony roślin, tzw. kursy „na 

opryskiwacz”. W celu uzyskania wszelkich informacji 

zapraszamy do biur powiatowych Podlaskiej Izby 

Rolniczej. 

Informacje znajdują się również na stronie inter-

netowej www.pirol.pl

Przypominamy, że szkolenie ważne jest tylko 5 lat, 

a atest opryskiwacza 3 lata. Jednocześnie informu-

jemy, że od 1 stycznia 2016 r. osoby nie posiadające 

uprawnień, nie mogą zakupić środków ochrony roślin. 

W wyniku kontroli brak uprawnień bądź atestu może 

skutkować pomniejszeniem dopłat bezpośrednich. 

Augustów – 509 197 794

Sejny – 697 363 402

Białystok – 85 676 08 58

Siemiatycze – 603 440 064

Bielsk Podlaski – 607 327 607

Sokółka – 85 711 34 79

Hajnówka – 88 527 27 30

Suwałki – 87 565 09 71

Grajewo – 86 261 10 86

Wysokie Maz. – 86 275 01 81

Kolno – 862 781 036

Zambrów – 862 712 452

Mońki – 85 716 24 59
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Drodzy rolnicy, 
członkowie Podlaskiej Izby Rolniczej 

Nowy rok to nowe nadzieje i nowe plany. Myślę, że warto poznać też plany 
i reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027. Ale wróćmy do historii.

W latach 80-tych XX wieku wydatki na WPR wynosiły 70% budżetu 
UE, w obecnym okresie wynoszą 38%, natomiast w propozycji KE na lata 
2021-2027 mogą wynieść 27-28% całkowitego budżetu. Porównajmy te 
wydatki z resztą świata. Jak podają eksperci od 2000 roku Chiny zwiększyły 
wydatki na rolnictwo pięciokrotnie, USA dwukrotnie. Duży wzrost wydatków 
na rolnictwo ma miejsce także w Rosji, która obecnie stała się znaczącym 
eksporterem zboża, drobiu, zaczyna także intensyfi kować eksport  trzody 
chlewnej i mleka. Embargo na eksport żywności dla Rosji spowodowało, że 
wygospodarowała ona znaczne środki na rozwój własnej produkcji rolnej, oraz 
stworzyła warunki dla rozwoju kapitału zagranicznego, stawiając jednocześ-
nie warunki, że produkcja ta ma być prowadzona wyłącznie na terenie Rosji, 
łącznie z budową i rozwojem zakładów przetwórczych. To spowodowało, że 
powrót żywności europejskiej na rynek rosyjski będzie bardzo utrudniony 
i nigdy już nie będzie taki sam jak przed wprowadzeniem embarga. Do tego 
dochodzi integracja Unii Europejskiej z Ukrainą, która zbyt mocno otwiera 
swój rynek dla naszego wschodniego sąsiada, uważając, że poprawi to jego 
sytuację gospodarczą i będzie sprzyjać rozwojowi dwustronnego handlu. Mu-
simy konkurować z krajem, który ma niższe koszty pracy, dobrą jakość gleb, 
poprawę infrastruktury rolnej, związanej z napływem kapitału i inwestycji 
z Holandii, Danii i innych krajów,  a także postępującą intensyfi kację pro-
dukcji w przypadku takich surowców jak zboża, kukurydza i maliny. Musimy 
mieć na uwadze, że proces ten może się dalej nasilać, czego efektem będzie 
zwiększający się napływ ukraińskiej produkcji rolnej do Europy.

Czy w tej sytuacji, my Polscy rolnicy, możemy liczyć na większe wsparcie 
naszego rządu? Chyba nie, ponieważ w budżecie na rolnictwo w 2019 roku, 
przewidziano środków fi nansowych kilka procent mniej. Musimy robić 
wszystko, aby nasi politycy byli zawsze świadomi, że środki wydane na 
rolnictwo to dobrze wydane pieniądze.

Z poważaniem
Grzegorz Leszczyński 

Prezes PIR

Wydawca: Podlaska Izba Rolnicza, Porosły,  ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz, tel./fax: 85 676 08 62, e-mail: bialystok@pirol.pl, www.pirol.pl
Redaktor naczelny – Agnieszka Artemiuk.
Zespół redakcyjny – pracownicy Podlaskiej Izby Rolniczej.
Biuro reklamy – Joanna Raś 665 094 592
Korekta – Elżbieta Orłowska, Anna Pietraszewicz
Nakład: 4000 egz. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklamy oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania przeróbek i skrótów w tekstach. 
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Przygotowanie i druk: Drukarnia Biały Kruk Milewscy sp.j., Sobolewo, ul. Tygrysia 50, 15-509 Białystok, tel. 85 868 40 60, e-mail:drukarnia@bialykruk.com
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Niech Święta Bożego Narodzenia będą czasem radości,  

Spokoju i wytchnienia w gronie rodzinnym.

Okres świąteczny nastraja nas do refleksji i zadumy nad tym

Czego doświadczyliśmy i co nas wciąż czeka.

Życzymy, by w miłości, życzliwości 

I spokoju było Nam dane żyć i pracować

Oraz wzajemnie się wspierać,

By ludzka życzliwość i wola budowania stabilnej przyszłości

Towarzyszyły Państwu przez cały 2019 rok

I były źródłem siły w codziennym życiu.

Zespół redakcyjny

Pieniądze dla Kół Gospodyń Wiejskich na wyciągnięcie ręki

Zgodnie z informacjami zawartymi 
na stronie internetowej poświę-
conej Kołom Gospodyń Wiejskich 

obecnie funkcjonuje ich około 26,5 
tysiąca powstałych w ramach Kółek 
Rolniczych (ustawa z dnia 8 paździer-
nika 1982 r. o społeczno-zawodowych 
organizacjach rolników Dz.U. z 1982 
roku, Nr 32, poz. 217) oraz kilka tysięcy 
powstałych po 2004 roku jako Stowa-
rzyszenia. W takiej formie nie miały 
możliwości, by aplikować o dotacje lub 
środki fi nansowe na bieżącą działalność 
i rozwój. Koła Gospodyń Wiejskich pilnie 
potrzebowały osobowości prawnej. Wy-
chodząc naprzeciw tym oczekiwaniom 
Prezydent RP podpisał ustawę o kołach 
gospodyń wiejskich, która określa formy 
i zasady dobrowolnego zrzeszania się 
w KGW, tryb ich zakładania oraz ich 
organizację. Koło gospodyń wiejskich 
jest dobrowolną, niezależną od admini-
stracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego, samorządną społeczną 
organizacją mieszkańców wsi, wspie-
rającą rozwój przedsiębiorczości na wsi 
i aktywnie działającą na rzecz środowisk 
wiejskich. Reprezentuje interesy i działa 

na rzecz poprawy sytuacji społeczno-
-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich 
rodzin, a także wspiera wszechstronny 
rozwój terenów wiejskich. 

Do szczególnych zadań KGW należy  
1) prowadzenie działalności społeczno-
-wychowawczej i oświatowo-kultural-
nej w środowiskach wiejskich; 
2) prowadzenie działalności na rzecz 
wszechstronnego rozwoju obszarów 
wiejskich; 
3) wspieranie rozwoju przedsiębior-
czości kobiet; 
4) inicjowanie i prowadzenie działa-
nia na rzecz poprawy warunków życia 
i pracy kobiet na wsi; 
5) upowszechnianie i rozwijanie for-
my współdziałania, gospodarowania 
i racjonalnych metod prowadzenia 
gospodarstw domowych; 
6) reprezentowanie interesów środo-
wiska kobiet wiejskich wobec organów 
administracji publicznej; 
7) rozwijanie kultury ludowej, w tym 
w szczególności kultury lokalnej i re-
gionalnej. 
Członkiem koła może być każda osoba, 
która ukończyła 18 lat i której miejscem 

zamieszkania jest wieś będąca terenem 
działalności koła. Każde koło podlega 
obowiązkowi wpisu do Krajowego Re-
jestru Kół Gospodyń wiejskich, prowa-
dzonego przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.  Dzięki czemu 
nabiera osobowości prawnej i staje się 
w pełni samorządną organizacją 
mieszkańców wsi.
Majątek koła gospodyń wiejskich powsta-
je ze składek członkowskich, darowizn, 
spadków, zapisów, dochodów z własnej 
działalności, dochodów z majątku koła 
oraz z ofi arności publicznej. 
Koła gospodyń wiejskich mogą prowa-
dzić uproszczoną ewidencję przychodów 
i kosztów, w przypadku, gdy:
 1) osiągają przychody wyłącznie z: a) 
działalności statutowej z tytułu skła-
dek członkowskich, darowizn, zapisów, 
dotacji, b) sprzedaży wyrobów sztuki 
ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła 
ludowego i artystycznego lub żywności 
regionalnej, c) tytułu sprzedaży, najmu 
lub dzierżawy składników majątkowych, 
d) tytułu odsetek od środków pieniężnych 
na rachunkach bankowych lub rachun-
kach w spółdzielczych kasach oszczęd-
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nościowo-kredytowych, prowadzonych 
w związku z wykonywaną działalnością, 
w tym także odsetek od lokat termino-
wych oraz innych form oszczędzania, 
przechowywania lub inwestowania two-
rzonych na tych rachunkach; 
2) nie posiadają statusu organizacji 
pożytku publicznego; 
3) w roku poprzedzającym rok podat-
kowy osiągnęły przychody wyłącznie 
z tytułów, o których mowa w pkt 1, w wy-
sokości nieprzekraczającej 100 000 zł.

Czymś nowym jest regulacja doty-
cząca kwestii iż na terenie jednej wsi 
może mieć siedzibę tylko jedno koło 
oraz można być członkiem tylko jed-
nego koła gospodyń wiejskich. 

Koła, które zarejestrują się będą mo-
gły skorzystać z pomocy fi nansowej, 
która będzie zależała od liczby członków 
KGW. I tak do 30 członków przewidywa-
na jest pomoc w wysokości 3 tys. zł, od 
31 do 75 członków – 5 tys. zł, powyżej 

75 członków – 5 tys. zł. Przy czym mi-
nimalna liczba członków KGW to 10. 

W 2018r. maksymalny limit wy-
datków z budżetu państwa na ten cel 
wynosi 90 000 000 zł.  

Artykuł przygotowany na podsta-
wie Ustawy z dnia 9 listopada 2018r. 
o kołach gospodyń wiejskich Dz. U. 
z dnia 28.11.2018r. poz. 2212

Elżbieta Orłowska 
PIR Kolno

Magazynowanie Środków Ochrony Roślin

Zużycie środków ochrony roślin 
w gospodarstwie zależy od jego 
powierzchni. Najwięcej środków 

ochrony roślin zużywają duże gospo-
darstwa, gdzie produkcja jest inten-
sywna, a po sezonie  pozostają środki, 
które trzeba zmagazynować. Należy 
wówczas tak zabezpieczyć środki aby 
nie straciły one swoich właściwości 
i w pełni zadziałały w kolejnym se-
zonie wegetacyjnym. Dlatego bardzo 
ważne jest aby stosować się do zaleceń 
etykiety i instrukcji stosowania zawar-
tej na opakowaniu środka. Etykieta 
mówi nam np. w jakiej temperaturze 
przechowywać dany środek. Pomiesz-
czenie do zmagazynowania powinno 
się znajdować w takim miejscu  by nie 
doszło do przemrożenia danego środka. 
Najczęściej etykieta zaleca przecho-
wywanie w temp. od 0 do 30 stopni C.  
Dlatego w takim magazynie powinny 
być przyrządy do pomiaru tempera-
tury, wilgotności oraz system wenty-
lacji. Ważne jest też aby zabezpieczyć  
miejsce składowania przed działaniem 
czynników atmosferycznych oraz dostę-
pem osób postronnych (głównie dzie-
ci). Miejsce składowania powinno  byś 
oznakowane "MAGAZYN ŚRODKÓW 
OCHRONY ROŚLIN" i trwale zamknię-
te. Ponadto magazyn wyposaża się 
w system wentylacji:
a) awaryjnej – uruchamiany z zewnątrz 
i od wewnątrz magazynu, zapewniający 
co najmniej 10-krotną wymianę powie-
trza w ciągu godziny,
b) ciągłej – uruchamiany z zewnątrz 
magazynu, godzinę przed rozpoczęciem 
pracy, zapewniający co najmniej 3-krot-
ną wymianę powietrza w ciągu godziny,  
– okna z szybami ograniczającymi od-

działywanie promieni słonecznych,
– instalację elektryczną gazoszczelną 

i pyłoszczelną,

– oddzielną bezodpływową kanali-
zację, wyposażoną w urządzenia 
służące do neutralizacji powsta-
łych ścieków,

– środki ochrony indywidualnej w za-
leżności od występujących zagrożeń,

– apteczki zawierające środki do 
udzielania pierwszej pomocy 
w przypadku zatrucia środkami 
ochrony roślin.

W magazynie w widocznym miejscu 
umieszcza się:
– wykaz przechowywanych w nim 

środków ochrony roślin,
– instrukcję bezpieczeństwa i higieny 

pracy uwzględniającą zasady skła-
dowania środków ochrony roślin 
i nawozów,

– numery telefonów najbliższego cen-
trum powiadamiania ratunkowego 
lub zakładu opieki zdrowotnej.

Magazyn wyposaża się w posadzki 
z materiałów niepalnych, łatwo zmy-
walnych, ograniczających poślizg oraz 
odpornych na uderzenia i działanie 
substancji żrących. W magazynie wy-
odrębnia się zamykane pomieszczenia 
służące do:  przechowywania środków 
ochrony roślin zaliczanych do bardzo 
toksycznych i toksycznych, gromadze-
nia niepełnowartościowych środków 
ochrony roślin, pustych opakowań po 
tych środkach lub nawozach oraz zanie-
czyszczonych środkami ochrony roślin 
lub nawozami środków ochrony indywi-
dualnej przeznaczonych do likwidacji.

Środki ochrony roślin przechowu-
je się w oryginalnych opakowaniach 
oraz grupie według ich przeznaczenie 
i toksyczności. Załadunku i wyładun-
ku dokonuje się w taki sposób, aby nie 
uszkodzić opakowań. Nie dopuszczalne 
jest w takim magazynie  palenie tytoniu 
oraz spożywanie posiłków oraz prze-
chowywanie:
– artykułów żywnościowych i leków,
– pasz dla zwierząt,
– nasion i zbóż niezaprawianych środ-

kami ochrony roślin,
– przedmiotów osobistego użytku,
– materiałów pędnych i łatwo palnych, 

saletry amonowej.
Drzwi takiego magazynu lub drzwi 

pomieszczeń zamyka się po każdym 
wejściu i wyjściu.

Stosowanie się do powyższych za-
leceń umożliwi rolnikowi bezpieczne  
zmagazynowanie środków ochrony ro-
ślin a także zapewni bezpieczeństwo 
względem swoich  domowników, pra-
cowników i osób postronnych.

 Źródło;
Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi 

z dnia 24 czerwca 2002 r
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy stosowaniu i magazynowaniu środków 
ochrony roślin oraz nawozów mineralnych 

i organiczno-mineralnych.
(Dz. U. z  dnia 4 lipca 2002)

Daniel Gajewski
PIR Suwałki

Ogłoszenia drobne
Do sprzedania nieruchomość rolna oznaczona numerem geodezyjnym 214/1 
o powierzchni 0,3200ha, położona w obrębie 0040 Niewodnica Nargilewska 
Kolonia, gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo pod-
laskie. Cena: 52.000zł  Agema 604 341 947 
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OD 1 GRUDNIA 2018 R. OBOWIĄZYWAĆ BĘDĄ NOWE KWOTY PRZYCHODÓW DECYDUJĄCE 
O ZMNIEJSZENIU LUB ZAWIESZENIU ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2018 r. zmieniają 
się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 grudnia 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty 
wynoszą odpowiednio:

• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.206 zł 20 gr,
• 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.954 zł 30 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem 
z dnia 19 listopada 2018 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2018 r. (4.580 zł 20 gr).

Poniżej tabela zawierająca aktualne kwoty podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno – rentowego na dzień
01.12.2018 r.

1. emerytura i renta podstawowa 912 zł 86 gr

2. dodatek pielęgnacyjny 215 zł 84 gr

3. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 323 zł 76 gr

4. dodatek kombatancki 215 zł 84 gr

5. dodatek z tytułu tajnego nauczania 215 zł 84 gr

6. dodatek kompensacyjny 32 zł 38 gr

7. dodatek dla sieroty zupełnej 405 zł 67 gr

8. świadczenie pieniężne (dawniej dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż 215 zł 84 gr

9. świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż 215 zł 84 gr

10. ryczałt energetyczny 168 zł 71 gr 

11. zasiłek pogrzebowy 4.000 zł 00 gr

12. wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świad-
czenia emerytalno - rentowego:

70% 3.206 zł 20 gr

130% 5.954 zł 30 gr

13. kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty (części wynoszącej 
95 % emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130% 582 zł 38 gr

14. kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej 85 % emerytury pod-
stawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 
70 % do 130 %

495 zł 06 gr

15. zasiłek macierzyński 1.000 zł 00 gr

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, 
chorobowego i macierzyńskiego

1. zasiłek chorobowy za 1 dzień 10 zł 00 gr

2. jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 809 zł 00 gr
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Program zwalczania IBR i BVD u bydła

Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy 
bydła, otręt bydła (IBR, IPV) to 
choroby wirusowe. Zakażenie 

rozprzestrzenia się przez kontakt bez-
pośredni, płciowy, inseminację, przy-
rządy oraz sprzęty wykorzystywane 
do obsługi stada. Osoby zajmujące się 
obsługą stada także mogą przenosić 
wirus BHV1. 

Zwierzę jeśli raz chorowało, nie jest 
wolne od wirusa, lecz bytuje on nadal 
w jego organizmie. Zwierzę pozostaje 
nosicielem wirusa BHV1 i źródłem za-
każenia na całe życie, co jest powodem 
utrzymywania się zakażenia w stadach 
przez lata. Uaktywnieniu zakażenia 
sprzyja stres m.in. transport, zmia-
na żywienia, przechorowanie innych 
chorób, poród. Objawy choroby są róż-
ne. Najważniejsze z nich to  gorączka, 
osowiałość, mniejszy apetyt, surowiczy 
wypływ z nosa, zapalenie spojówek, 
silne ślinienie się, suchy kaszel, który 
z czasem przechodzi w kaszel mokry, 
duszność, gwałtowny spadek mleczno-
ści krów, zamieranie zarodków i poro-
nienia. U cieląt mogą to być nadżerki na 
podniebieniu i biegunka, odwodnienie, 
osłabienie, liczne upadki.

W Polsce prowadzony jest monito-
ring bierny oraz czynny IBR/IPV w po-
pulacji zwierząt wrażliwych. Bierny 
polega na zgłoszeniu wystąpienia cho-

roby do powiatowego lekarza wetery-
narii, który rejestruje jej wystąpienie, 
a czynny polega na badaniu odpowied-
niej liczby próbek od żywego bydła na 
terenie wszystkich powiatów.

W Polsce choroba nie podlega  obo-
wiązkowi zwalczania, jednak podlega 
obowiązkowi zgłoszenia jeżeli wystąpi 
w stadzie do powiatowego lekarza we-
terynarii.

Program zwalczania IBR i BVD  
powstał aby poprawić sytuację epi-
zootyczną w odniesieniu do IBR/IPV 
i/lub BVD MD w stadach bydła. Przy-
stąpienie do niego jest dobrowolne 
oraz mogą uczestniczyć w nim stada 
bydła zarejestrowane zgodnie z ustawą 
z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie 
identyfi kacji i rejestracji zwierząt (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 546), które rolnik zgłosi 
do uczestnictwa w programie.

Zgłoszenia należy dokonać u po-
wiatowego lekarza weterynarii właś-
ciwego dla miejsca siedziby stada za 
pośrednictwem lekarza weterynarii 
opiekującego się stadem. W każdej 
chwili można zrezygnować z uczest-
nictwa w programie. 

Wszystkie koszty związane z reali-
zacją programu, w tym koszty pobiera-
nia próbek pobieranych przez lekarza 
weterynarii opiekującego się stadem 
i badań laboratoryjnych próbek, a także 

koszty nadzoru sprawowanego przez 
organy Inspekcji Weterynaryjnej, pono-
szą właściciele zwierząt uczestniczący 
w programie. 

Przed rozpoczęciem realizacji pro-
gramu hodowca ma obowiązek przeka-
zać właściwemu powiatowemu lekarzo-
wi weterynarii dane dotyczące lekarza 
weterynarii opiekującego się stadem, 
który będzie pobierał próbki czyli imię, 
nazwisko i numer prawa wykonywania 
zawodu. O każdej zmianie lekarza wete-
rynarii należy natychmiast informować 
powiatowego lekarza weterynarii.

W trakcie trwania programu ho-
dowca ma obowiązek prowadzenia dla 
każdej sztuki bydła w stadzie karty 
zdrowia bydła, którą pobiera się od 
powiatowego lekarza weterynarii.

Karty uzupełnia i aktualizuje się 
w konsultacji z lekarzem weterynarii 
opiekującym się stadem. Przechowuje 
je właściciel bydła. 

W celu prawidłowej realizacji pro-
gramu, posiadacz bydła powinien ściśle 
współpracować z lekarzem weterynarii 
opiekującym się stadem.

Więcej informacji można uzyskać 
u powiatowych lekarzy weterynarii 
w każdym powiecie.

Monika Chrzanowska
PIR Łomża 

Ciąża mnoga – zysk czy strata

Ciąża mnoga jest dla krowy ogrom-
nym obciążeniem. Rozwijające 
się płody potrzebują znacznej 

ilości wapnia do budowy swego kośćca, 
czego konsekwencją może być jego 
niedobór w organizmie matki.  Odse-
tek występowania ciąż bliźniaczych 
jest bardzo mały i wynosi ok 4 % u ras 
mlecznych i 1 % u ras mięsnych,  ale 
mimo wszystko problem ten istnieje, 

wówczas zarówno krowa jaki cielę-
ta wymagają podwójnej opieki. Ciąża 
bliźniacza ma związek z obfi tym żywie-
niem krów mlecznych wpływających 
na metabolizm wątrobowy hormonów 
oraz selekcją genetyczną pod kontem 
wysokiej wydajności mlecznej. Wielu 
rolników wyznaje zasadę, że należy 
pomagać po ok. 30 min. bez postępu 

porodu. Zbyt wczesna pomoc, bez za-
chowania rytmu parć, może skutkować:

• urazami pochwy,
• pęknięciami pochwy,
• urazami cieląt,
• pęknięciem krocza.
Teoretycznie poród bliźniąt po-

winien być łatwiejszy, przy założeniu 
prawidłowego ułożenia bliźniąt w dro-
gach rodnych, bowiem bliźnięta są o ok. 
25% lżejsze od osobników ciąży poje-
dynczej. Zdarzają się sytuacje, że oba 
płody przodują jednocześnie i wtedy 
niezbędna jest pomoc lekarza wetery-
narii. Konsekwencje trudnego porodu 
mogą dotknąć matkę – zbyt mało po-
branej energii to niedojrzałość  łożyska 
związana z niewystarczającym stęże-
niem estrogenów we krwi. Po porodzie 

Ogłoszenia drobne
Do sprzedania działka nieruchomość rolna oznaczona numerem geodezyj-

nym 53/26 o powierzchni 0,3803ha, położona w obrębie 3 CZAPLINO, gmina 

Choroszcz, powiat białostocki, województwo podlaskie. Cena: 120.000zł Age-

ma 604 341 947 
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istnieje możliwość jego zatrzymania, 
zapalenia macicy, zalegania, ketozy czy 
zapalenia wymienia. Narodziny zawsze 
cieszą hodowcę, jednak w przypadku ras 
mlecznych najbardziej pożądaną ciążą 
jest jedno ciele i najlepiej jałówka, na-
tomiast hodowcy bydła mięsnego będą 
zadowoleni z bliźniąt i najlepiej dwóch 
byczków. Podwójną stratę mamy gdy 
w wyniku ciąży bliźniaczej rodzą się 
cielęta różnej płci wtedy do hodowli nie 
powinno się zostawiać żadnej z nich, 
chociaż teoretycznie byczki zdolne są 
do rozpłodu. Winowajcą tego jest fry-
marytynizm – zaburzenie rozwojowe 
układu rozrodczego samicy pochodzący 

z ciąży bliźniaczej różnopłciowej. Jest 
ono wynikiem powstania połączeń 
naczyniowych między łożyskami roz-
wijających się bliźniaczych płodów chi-
meryzm leukocytarny (obecność linii 
komórkowej współblizniaka w komór-
ce krwi). Do połączeń naczyniowych  
u bydła dochodzi 90 – 100 % przypad-
ków ciąż mnogich. Dzięki nim krew obu 
płodów miesza się i dochodzi między 
nimi do wymiany hormonów. Ponieważ 
układ hormonalny płodu męskiego 
rozwija się szybciej niż żeńskiego, hor-
mony męskie pierwsze pojawiają się 
w krwioobiegu bliźniąt. Działają one na 
układ płciowy żeński i zaburzają jego 

rozwój, prowadząc do bezpłodności. 
Samce pochodzące z ciąży bliźniaczej 
różnopłciowej  nie wykazują zmian 
w budowie anatomicznej narządów 
płciowych i są płodne, ale mogą zdarzyć 
się zaburzenia w procesie spermato-
genezy – gorsze parametry nasienia 
(ruchliwość morfologia i koncentracja). 
W związku z czym osobniki męskie też 
powinni być eliminowane z hodowli. 
Ciąże bliźniacze jedno jajowe zdarzają 
się bardzo rzadko.

Ireneusz Olszewski 
PIR Mońki 

Jest nadzieja na pierwszą szczepionkę przeciw ASF
NAUKOWCY Z HISZPANII MAJĄ NADZIEJĘ NA  DOSTĘPNOŚĆ SZCZEPIONKI PRZECIW ASF W CIĄGU 
DWÓCH LAT. POCZĄTKOWO MA BYĆ ONA STOSOWANA WOBEC DZIKÓW.

Według informacji profesora 
Jose Sánches-Vizcaino, wiru-
sologa z Wydziału Medycyny 

Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Ma-
drycie i dyrektora laboratoriów refe-
rencyjnych ASF Światowej Organizacji 
Zdrowia Zwierząt (OIE) w Madrycie, 
wieloletnie badania nad szczepion-
ką dały dobre rezultaty. Badania były 
skoncentrowane na walce z ASF w po-
pulacji dzików, gdyż według ekspertów 

jest ona dotychczas w UE większym 
problemem niż walka z epidemią wśród 
zwierząt domowych.

Choroba ASF wywodzi się z Afryki, 
gdzie występuje powszechnie w wielu 
krajach. Po raz pierwszy była obserwo-
wana w Kenii w 1910 roku u świń, które 
miały kontakt z dzikimi afrykańskimi 
świniami. Do roku 1957 choroba ta do-
tyczyła tylko pewnych regionów Afryki. 
W roku 1957 po raz pierwszy wystąpiła 

w Europie w Portugalii. W 1960 r. w Hi-
szpanii, 1964 r. we Francji, w 1967 roku 
we Włoszech. Najprawdopodobniej wy-
stępowała również w innych krajach eu-
ropejskich, lecz nie została rozpoznana.

Kolejne przypadki ASFu pojawiły 
się w Europie dopiero w XXI wieku.

Pierwsze przypadki pojawiły się 
w Gruzji, skąd wirus trafi ł do Rosji, 
gdzie był notowany od roku 2007. Od 
czerwca 2013 roku afrykański pomór 
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Myszy i szczury – uciążliwi lokatorzy 

Wokresie jesiennym myszy oraz 
szczury, głównie szczur wę-
drowny i śniady szukają na 

zimę schronienia w pomieszczeniach 
gospodarskich. Są one bardzo uciąż-
liwymi i trudnymi do wytępienia lo-
katorami. Szczury są wszystkożerne. 
Zjadają odpadki pozostawione przez 
ludzi, nasiona, orzechy, warzywa, jaja, 
padlinę, pisklęta i dorosłe ptaki, myszy 
i małe jaszczurki. Nie pogardzą też liś-
ćmi, korzonkami, nasionami czy kwia-
tami. Dlatego też w trudnym, zimowym 
okresie znajdują w magazynach i pa-
szarniach wszystko co im potrzebne do 
życia i rozmnażania: wodę, pożywienie, 
kryjówki. 

Gryzonie te nie dość, że zjadają i za-
nieczyszczają odchodami płody rolne 
czy pasze dla zwierząt, to dodatkowo 
przez swoje bytowanie wyrządzają wie-
le szkód. Potrafi ą uszkodzić struktury 
drewniane ścian i stropów, uszkadza-
ją przewody elektryczne w budynkach 
oraz w pojazdach i sprzęcie rolniczym, 
mogą uszkodzić wyposażenia w chlew-
niach a dodatkowo pasożytujące na nich 
wszy i pchły przenoszą wiele groźnych 
dla ludzi chorób, między innymi dur 
brzuszny, dżumę, włośnicę, tularemie 
czy leptospirozę.

Wzrostowi populacji szczurów winni 
są ludzie. Zabudowania o niskiej higienie, 
pozostawianie resztek jedzenia, słabe 
zabezpieczenie budynków przed gryzo-
niami ułatwia wniknięcie ich do naszych 
zabudowań. Nie bez znaczenia jest też 

duża płodność szczurów, bo samica może 
w ciągu roku wydać nawet  6 miotów, 
łącznie do 60 młodych. 

Ciężko jest walczyć z inwazją szczu-
rów i myszy, ale stosując  zintegrowane 
metody można spróbować nie dopuścić 
na zagnieżdżenie się ich w naszym go-
spodarstwie. Po pierwsze należy zadbać 
o porządek i ład w obejściu. W tym celu 
trzeba usunąć niepotrzebne przedmioty, 
deski, złom, które mogą być kryjówka-
mi gryzoni. Wokół budynków wskazane 
jest utworzenie co najmniej metrowego 
pasa wolnego od chwastów i roślinności 
oraz przycięcie gałęzi drzew sięgających 
budynków. Wewnątrz budynków, by nie 
tworzyć miejsc schronienia dla gryzo-
ni, worki z produktami należy przecho-
wywać w szczelnym pomieszczeniu na 
paletach odsuniętych od ścian na około 
50 cm a puste opakowania należy suk-
cesywnie usuwać. Warto dodać, że mysz 
przedostanie się przez szparę większą niż 
6 mm, natomiast szczur 12,5 mm. Z tego 

względu należy zadbać o jak najmniejsze 
szczeliny w drzwiach czy w miejscach 
przechodzenia rur w ścianach i podło-
gach, a istniejące otwory zabezpieczyć 
stalową siatką.  

Kiedy jednak znajdziemy świadczące 
o pojawieniu się niechcianych lokatorów 
oznaki,  takie jak  pozostawione odchody, 
pogryzione ziarno lub uszkodzone worki 
należy jak najszybciej wdrożyć środki 
do walki z gryzoniami. Warto dodać, że 
zarówno szczur wędrowny, jak i szczur 
śniady boją się człowieka, są mało agre-
sywne. Gdy widzą człowieka uciekają, 
lecz jeżeli nie mają dokąd, bronią się 
poprzez atak.

Przed przystąpieniem do deratyza-
cji należy określić miejsca aktywności 
szkodników, by prawidłowo rozmieścić 
trutki i łapki. Przy mniejszej obecności 
myszy i szczurów do dyspozycji mamy 
pułapki drewniane, metalowe, łapki le-
powe, pułapki żywołowne, jednak przy 
inwazji gryzoni należy zastosować me-

świń rejestruje się na Białorusi. Na-
stępnie wirus pojawia się na Litwie 
i Ukrainie.

W lutym 2014 r. wykryto w Polsce 
pierwsze przypadki ASF u padłych dzi-
ków. Do 17 lipca 2015 r. wykryto 72 
przypadki tego typu zarażeń u dzików 
w Polsce. Do końca 2015 roku wszystkie 
stwierdzone na terenie kraju przypadki 
ASF zlokalizowane były na obszarze  
trzech powiatów – sokólskiego, bia-
łostockiego i hajnowskiego w woje-
wództwie podlaskim. Jednak w 2016 
roku choroba rozszerzyła się także na 
wschodnie części województwa mazo-
wieckiego i północne lubelskiego. Na 
dzień 31 lipca 2018 roku choroba wy-
stępuje w 4 województwach: podlaskim, 
lubelskim, mazowieckim i warmińsko-

-mazurskim. Do końca lipca 2018 roku 
w Polsce były 182 ogniska choroby (od 
dnia jej pojawienia się w 2014 roku), 
w tym 78 z nich wykryto tylko w roku 
2018. 

1 sierpnia 2018 r. wykryto kolejne 
2 ogniska choroby. 183. ognisko było 
pierwszym ogniskiem ASF w woje-
wództwie podkarpackim (położonym 
w gminie Cieszanów, w powiecie lu-
baczowskim).

1 sierpnia 2018 roku, afrykański 
pomór świń został wykryty w prowin-
cji Liaoning w północno-wschodnich 
Chinach, które są największym produ-
centem mięsa wieprzowego na świecie. 
W gospodarstwie w którym pojawił 
się wirus, utrzymywano 383 świnie, 
z których 47 padło na skutek choroby. 

W związku z tym, że prowincja Liaoning 
została uznana za obszar zapowietrzo-
ny, ubojowi poddano łącznie 913 świń. 

Uważa się, że następujące środki 
dezynfekcyjne są skuteczne przeciwko 
wirusowi: detergenty, podchloryn sodu, 
aldehyd glutarowy, środki zasadowe, 
rozpuszczalniki lipidowe oraz Virkon S 
(1:100). Poziom ochrony zwierząt przez 
szczepionkę do połykania jest bardzo 
wysoki, ale nadal istnieje potrzeba ba-
dań dotyczących jej stabilności i kon-
sekwencji zażycia kilku dawek, co jest 
bardzo prawdopodobne.

Elżbieta Bartnicka
PIR Augustów 

źródło: www.farmer.pl

Ogłoszenia drobne
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 Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Sokółka  działka jest położona w strefie zabudowy zagrodowej i rol-
niczej) 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 ne-
gocjacji. Zapraszam do kontaktu pod tel. 535 77 69 88."
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Dochód z hektara przeliczeniowego w 2017 r.  

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym Główny Urząd Statystyczny co roku 
ogłasza przeciętny dochód z pracy w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego. Dochód 
ten w 2017 r. wyniósł 3399 zł rocznie,  co miesięcznie wynosi 
283,25 zł. Według GUS przeciętny dochód rolników z hektara 
wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o ponad 800 zł.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodar-
stwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wykorzystywany jest 
m.in. podczas ubiegania się o wsparcie z pomocy społecznej 
czy w ramach programu 500+. Kwota warunkuje otrzymanie 
stypendium socjalnego przez studentów będących dziećmi 
rolników, wpływa na wysokość rat kredytu bankowego.

Wioletta Maciukanis
PIR Sejny

Źródło: GUS

tody chemiczne. Preparaty te są trujące 
dla ludzi i innych zwierząt, dlatego po-
winny być stosowane ostrożnie, zgodnie 
z zaleceniami podanymi na etykiecie. 
Podczas rozkładania środków należy uży-
wać odzieży ochronnej, butów i rękawic 
gumowych, nie wolno w tym czasie jeść, 
pić i palić. Po pracy należy umyć ręce 
i odsłonięte części ciała.

Podstawą profi laktyki oraz zwalczania 
gryzoni na pewno będą karmniki deraty-
zacyjne z trutką, ustawione wokół ścian 
każdego budynku inwentarskiego na 
zewnątrz oraz dodatkowo w przypadku 
stwierdzenia ich obecności w budynkach, 

wewnątrz pomieszczeń. Należy pamiętać, 
że rodentycydy w proszku, w pince czy 
w formie granulatu mogą być rozwle-
czone po terenie, gdzie mogą stanowić 
zagrożenie dla zdrowie ludzi i zwierząt. 
Z tego powodu bezpieczniejszą i bardziej 
praktyczną formą wydają się kostki trutki 
umocowane na drucie w karmiku, co 
zapobiega ich przeniesieniu. Karmiki 
należy na stałe przytwierdzić do podło-
ża lub ściany, oznaczyć ostrzegawczym 
opisem oraz szczelnie zamykać aby 
zapobiec możliwości wydobycia trutki 
przez postronne osoby. Pułapki należy 
też regularne kontrolować i uzupełniać.

Absolutnie nie powinno się rozkładać 
trutek w miejscach, do których mogą 
mieć dostęp dzieci, zwierzęta i ptactwo 
domowe. 

Zgodnie z zasadami wzajemnej zgod-
ności każde gospodarstwo ma obowiązek 
zabezpieczyć pasze przed szkodnikami 
i gryzoniami. W zakresie bezpieczeństwa 
pasz i żywności rolnik jest obowiązany 
do prowadzenia dokumentacji dotyczącej 
stosowania preparatów biobójczych.  

Elżbieta Makowska
PIR Grajewo
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Nawozy naturalne – Nowe terminy stosowania nawozów

Od 27 lipca 2018 roku „Pro-
gram działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia 

wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych oraz zapobiegania dalszemu 
zanieczyszczeniu”, zmienia terminy 
stosowania nawozów naturalnych po-
chodzenia zwierzęcego tj. obornika, 
gnojówki, gnojowicy i pomiotu ptasiego.

W województwie podlaskim zgodnie 
z załącznikiem 2 termin nawożenia na 
gruntach ornych nawozami płynnymi od 
1 marca  do 15 października obowiązuje 
w następujących gminach: Augustów 
(gm. Miejska i wiejska), Bakałarzewo, 
Bargłów Kościelny, Czarna Białostocka, 
Dąbrowa Białostocka, Filipów, Giby, 
Janów, Jeleniewo, Krasnopol, Krynki, 
Kuźnica, Lipsk, Nowinka, Nowy Dwór, 
Płaska, Przerośl, Puńsk, Raczki, Rut-
ka – Tartak, Sejny (gm. m. i w.), Sidra, 
Sokółka, Suchowola, Suwałki (gm. m. 
i w.), Sztabin, Szudziałowo, Szypliszki 
i Wiżajny, natomiast zgodnie z załączni-
kiem 3 termin  nawożenia na gruntach 
ornych nawozami płynnymi od 1 marca  
do 25 października dotyczy wyłącznie 
gminy Szumowo.

W pozostałych gminach wojewódz-
twa podlaskiego gnojowicę i gnojówkę 
można stosować na gruntach ornych do 
20 października.

Terminy określone w tabeli powyżej  
dla gruntów ornych, na terenie gmin 
objętych wykazem stanowiącym za-
łącznik nr 2 do Programu oraz grun-
tów ornych na terenie gmin objętych 
wykazem stanowiącym załącznik nr 3 
do Programu nie dotyczą podmiotów, 
które będą zakładać uprawy jesienią po 
późno zbieranych przedplonach, bura-
ku cukrowym, kukurydzy lub późnych 

warzywach jak również tych  które nie 
mogły dokonać zbiorów lub nawożenia 
z uwagi na niekorzystne warunki pogo-
dowe, w szczególności nadmierne uwil-
gotnienie gleby. Dla tych podmiotów 
termin graniczny stosowania nawozów 
to dzień 30 listopada. Dopuszczalna 
dawka azotu w wieloskładnikowych 
nawozach dla zakładanych upraw nie 
może przekroczyć dawki 30 kg N/ha. 
Należy szczegółowo udokumentować 
termin zbioru, datę stosowania nawozu, 
zastosowane nawozy i ich dawkę oraz 
termin siewu jesiennej uprawy. 

Dodatkowo nawozów naturalnych 
nie wolno stosować: 
• na glebach zalanych wodą oraz przy-

krytych śniegiem lub zamarzniętych 
do głębokości 30 cm, oraz podczas 
opadów deszczu,

• płynnych nawozów naturalnych 
(gnojowica, gnojówka) na glebach 
bez okrywy roślinnej, położonych 
na stokach o nachyleniu większym 
niż 10 proc.,

• płynnych nawozów naturalnych 
(gnojowica, gnojówka) podczas we-
getacji roślin przeznaczonych do 
bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Co grozi za nieprzestrzeganie pro-
gramu azotanowego?

Przestrzeganie wymagań progra-
mu azotanowego jest kontrolowane 
przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Za 
nieprzestrzeganie wymagań rolnikom 
grożą tzw. opłaty.

Maksymalne stawki opłat za naru-
szenie wymagań programu wynoszą:
• 2000 zł za stosowanie nawozów 

niezgodnie z przepisami,
• 3000 zł za przechowywanie od-

chodów zwierzęcych niezgodnie 
z przepisami, 

• 500 zł za prowadzenie dokumen-
tacji realizacji programu działań 
niezgodnie z przepisami albo za 
jej brak,

• 500 zł za brak planu nawożenia 
azotem, jeżeli jest wymagany.

Stawki tych opłat będą co roku walo-
ryzowane o wartość wskaźnika infl acji.

Krzysztof Malczyk 
PIR Sokółka

Płacą za wilki
Komisja Europejska przyjęła decy-

zję umożliwiającą rekompensowanie 
rolnikom w pełnej wysokości strat 
powodowanych przez dzikie zwierzę-
ta podlegające ochronie – np. wilki. 
Także inwestycje mające zapobiegać 
takim szkodom – np. budowa ogro-

dzeń elektrycznych czy zakup psów 
pasterskich do pilnowania stada mają 
również podlegać w całości refundacji. 
Decyzja dopuszcza także refundację 
kosztów pośrednich, takich jak np. 
opieka weterynaryjna nad zwierzę-
tami pogryzionymi przez wilki, czy 

koszty wynagrodzenia pracowników 
poszukujących zwierząt zaginionych 
na skutek ataku drapieżników.

 Redakcja PIR 
za Top Agrar Polska
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Zwrot płatności skutkiem zaniechania zgłoszenia siły 
wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności

POJĘCIE SIŁY WYŻSZEJ 
I NADZWYCZAJNYCH OKOLICZNOŚCI

Siłą wyższą są nieprzewidywalne 
okoliczności niezależne od podmiotu, 
który się na nie powołuje, których na-
stępstw nie można było uniknąć mimo 
zachowania należytej staranności. 
Zgodnie z rozporządzeniami unijnymi, 
siła wyższa bądź nadzwyczajne okolicz-
ności mogą zostać uznane w szczegól-
ności w następujących przypadkach:

a) śmierć benefi cjenta (tj. rolnika po-
bierającego dopłaty);
b) długoterminowa niezdolność be-
nefi cjenta do wykonywania zawodu;
c) poważna klęska żywiołowa powodują-
ca duże szkody w gospodarstwie rolnym;
d) zniszczenie w wyniku wypadku bu-
dynków inwentarskich w gospodar-
stwie rolnym;
e) choroba epizootyczna lub choroba 
roślin dotykająca, odpowiednio, cały 
inwentarz żywy lub uprawy należące do 

benefi cjenta lub część tego inwentarza 
lub upraw;
f) wywłaszczenie całego lub dużej części 
gospodarstwa rolnego, jeśli takiego wy-
właszczenia nie można było przewidzieć 
w dniu złożenia wniosku o płatności;
e) utrata posiadania gruntów rolnych 
w wyniku scalenia gruntów dokonane-
go na podstawie przepisów o scalaniu 
i wymianie gruntów. 

Wymienione sytuacje mają charak-
ter jedynie przykładowy, a zatem Kie-

Przygotowanie i sprawdzenie 
ziarna do siewu krok po kroku

Jesienne zabiegi na polach dobiegają 
końca, można by pomyśleć, że zbli-
żająca się zima to dla rolnika czas 

błogiego odpoczynku i oczekiwania na 
przyjście wiosny. Rzeczywistość wyglą-
da, jednak nieco inaczej. Gospodarze wy-
korzystują okres zimowy, aby wykonać 
przeglądy i naprawy maszyn, potrzebne 
do utrzymania ich w dobrej kondycji. 
Zimą podejmowana jest też decyzja 
czy do siewu użyć nasienia z własnych 
zasobów czy też zainwestować w mate-
riał kwalifi kowany. Eksperci doradzają 
używanie materiału kwalifi kowanego 
lub elitarnego, podkreślają że takie 
nasiona (oczyszczone i równomiernie 
zaprawione) generują większy plon i są 
odporniejsze na choroby. Cały proces 
powstawania „kwalifi katu” jest kon-
trolowany przez Państwową Inspekcję 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, co skła-
nia właścicieli plantacji nasiennych do 
spełniania wszystkich rygorystycznych 
wymagań, ponieważ ich niedotrzyma-
nie powoduje dyskwalifi kacje plantacji. 
Wysoki standard został doceniony przez 
rolników, co ma swoje odzwierciedlenie 
w statystykach, z każdym rokiem roś-
nie powierzchnia gruntów obsianych 
materiałem kwalifi kowanym. Wielu go-
spodarzy decyduje się jednak na wyko-
rzystanie własnego nasienia do siewu. 
Jakie jednak warunki trzeba spełnić by 
uzyskać materiał jak najlepszej jakości? 
Warunkiem jest udany poprzedni sezon. 
Plantacja musi być odchwaszczona, za-
bezpieczona przed grzybami, ziarno 

dorodne, a łan stojący. Brak jednego 
z wymienionych może dyskwalifi kować 
zboże jako materiał siewny. Niektóre 
grzyby przenoszą się wraz z nasieniem, 
a w wyległych łanach rośnie wilgoć co 
sprowadza ryzyko porastania ziaren. 
Warto zatem w domowych warunkach 
przeprowadzić testy. Najprostsze jest 
określenie energii i zdolności kiełkowa-
nia, wystarczy 100 ziarniaków rozłożyć 
na talerzu wyłożonym ligniną i regular-
nie nawilżać. Dla pewności warto wy-
konać 3-4 losowe próby. Po 4-5 dniach 
można ocenić energię kiełkowania a po 
10 zdolność kiełkowania. Energia kiełko-
wania to procentowa ilość kiełkujących 
ziaren w określonym czasie, która dla 
zbóż wynosi 4-5 dni, a zdolność kiełko-
wania określa ogólną ilość kiełkujących 
ziaren wyrażaną także w procentach. 
Dla ziarna przeznaczonego do siewu 
zdolność kiełkowania nie może być 
mniejsza niż 90%. Warto obserwować 
proces kiełkowania ziarna, ponieważ na 
tej podstawie można określić wartość 
naszego materiału siewnego i oceni-
my jakie choroby stanowią największe 
zagrożenie. Dodatkowo ocenienie zdol-
ności kiełkowania pozwoli nam określić 
normę wysiewu na wiosnę, do czego 
potrzebne jest też określenie masy 1000 
nasion (MTN). Materiał przeznaczony 
do siewu ponadto musi być dokład-
nie oczyszczony za pomocą wialni, 
aby pozbyć się zanieczyszczeń, nasion 
chwastów, niewymłóconych kłosów 
i uszkodzonych ziaren. Tak przygoto-

wane nasiona należy zaprawić używając 
odpowiedniej zaprawy(najlepiej 2-3 
składnikowej) która chroni nie tylko 
przed grzybami bytującymi na ziarnie, 
ale także tymi pochodzącymi z gleby. 
Jest to najskuteczniejsza i podstawowa 
ochrona, nieporównywalna z opryskiem 
fungicydami, które cechują się niską 
efektywnością. Zaprawa musi być jednak 
rozprowadzona równomiernie i każde 
ziarno musi zostać nią otoczone, dlatego 
najlepiej skorzystać z zaprawiarki. Na-
leży pamiętać, że nie wszystkie zboża 
można siać z własnych zasobów. Wyjąt-
kiem jest kukurydza, której materiałem 
siewnym są mieszańce, użycie ziaren 
z własnego rozmnożenia skutkuje 20% 
obniżką plonu, jest zabronione i karalne.

Samodzielne przygotowanie do-
brego materiału siewnego jest praco-
chłonne i wymaga szerokiej wiedzy 
z zakresu nasiennictwa oraz posiada-
nia odpowiedniego sprzętu, a ryzyko 
fi aska jest nadal znaczne. Należy też 
pamiętać, że wykorzystując materiał 
zawierający odmiany objęte ochroną 
praw pochodzący z własnych zbiorów 
wymagane jest uiszczenie opłaty w cią-
gu 30 dni po siewie, jeśli powierzchnia 
gospodarstwa z dzierżawami przekra-
cza 25 ha. Wysokość należności jest 
równa ½ opłaty licencyjnej dla danej 
odmiany w danym roku.

Jacek Wójciak
PIR Wysokie Mazowieckie
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rownicy Biur Powiatowych ARiMR, po 
rozpatrzeniu okoliczności faktycznych 
danej sprawy, mogą uznać również inne 
zdarzenie za przypadek działania siły 
wyższej lub wystąpienia nadzwyczaj-
nych okoliczności. Najczęściej wystę-
pujące nadzwyczajne okoliczności to:
– zniszczenia upraw przez dziko żyją-

ce zwierzęta;
– zniszczenia upraw, płodów spowo-

dowane pożarem;
– niekorzystne warunki atmosferyczne 

np. susza, gradobicie, powódź, mróz, 
piorun, osuwiska ziemi, zalania na 
skutek opadów atmosferycznych;

– tymczasowe aresztowanie benefi -
cjenta.

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA
Każdy benefi cjent składając wniosek 

o przyznanie płatności podpisuje - świa-
domie bądź nie – szereg oświadczeń. 
Niejednokrotnie złożenie podpisu pod 
oświadczeniami jest traktowe przez 
benefi cjentów jako formalność, jako 
obowiązek, z którego tak naprawdę 
nie wiedzą co wynika. Otóż podpisanie 
takiego oświadczenia wiąże się m.in. 
z ponoszeniem wszelkich konsekwencji 
wynikających z niewykonania przyjętych 
na siebie zobowiązań, w tym również 
ze zwrotem wypłaconych już płatności. 
We wnioskach o przyznanie płatności 
zamieszcza się m.in. następujący zapis:

„Oświadczam, że: (...)  znane mi są 
zasady przyznawania płatności oraz po-
mocy fi nansowej, objętych wnioskiem 
o przyznanie płatności;” Zapis przed-
miotowy jest bardzo ogólny, a przez to 
niejasny, ale skutki wynikające z jego 
podpisania są olbrzymie.

Każdy benefi cjent, w zależności od 
rodzaju otrzymywanych dopłat, by unik-
nąć zwrotu dopłat jest zatem obowiązany, 
w przypadku wystąpienia w jego gospo-
darstwie nadzwyczajnych okoliczności, 
do zgłoszenie niniejszego na piśmie Kie-
rownikowi Biura Powiatowego w ciągu:
• 10 dni roboczych od dnia, w którym 
benefi cjent lub upoważniona przez 
niego osoba są w stanie dokonać tej 
czynności – w przypadku Programu rol-
nośrodowiskowego PROW 2007-2013;
• 15 dni roboczych od dnia, w którym 
benefi cjent lub upoważniona przez 
niego osoba są w stanie dokonać tej 
czynności – w przypadku płatności 
bezpośrednich oraz działań w ramach 
PROW 2014-2020.

Ważne jest, by wraz ze zgłoszeniem 
przedstawić dowody potwierdzające 

wystąpienie siły wyższej lub wyjątko-
wych okoliczności, którymi mogą być 
m.in. zeznania świadków, oględziny, 
opinie biegłych, protokoły szacowa-
nia szkód. Zgłoszenie nic nie kosz-
tuje, wystarczy tylko poświęcić na to 
trochę czasu.

Jeżeli zgłoszone okoliczności zo-
staną uznane przez Kierownika BP, 
rolnik nie zachowa prawa do uzyskania 
płatności rolno środowiskowych za 
dany rok w oczekiwanej wysokości, 
jednak zachowa prawo do kontynua-
cji zobowiązania i nie zostanie wobec 
niego wszczęte postępowanie o usta-
leniu kwoty nienależnie/nadmiernie 
pobranej w związku z niedochowaniem 
zobowiązania rolno środowiskowego.

SKUTKI ZANIECHANIA ZGŁOSZENIA
W pracy zawodowej spotykamy się 

z sytuacjami, które najprościej można 
opisać w ramach następującego schematu:
1. Klient (rolnik) składa do ARiMR 
wniosek o przyznanie płatności np. 
w ramach 5-letniego programu. Płat-
ność zostaje przyznana. Rolnik pobie-
ra płatności.
2. Pod koniec obowiązywania programu 
inspektorzy ARiMR przeprowadzają 
kontrolę na miejscu, w wyniku której 
stwierdzają nieprawidłowości w postaci 
np. niewykoszenia całej działki (lub 
w postaci pozostawienia większej niż 
50 % nieskoszonej powierzchni dział-
ki). Z kontroli sporządzany jest raport, 
który uznaje się za dokument urzędowy. 
Inspektorzy fotografują działki - na 
zdjęciach widać, iż uprawy są zalane 
wodą. Zalanie było powodem tego, iż 
nie było możliwe należyte skoszenie 
działki w odpowiednim czasie. Opa-
dy deszczu były bardzo obfi te, rolnik 
nie jest winien tego, iż nie skoszono 
działki w terminie... Wystąpienia siły 
wyższej jednakże nie zgłoszono. Przy-
jęto zobowiązanie i go nie wykonano 
– tak wnioskuje ARiMR i wyciąga z tego 
negatywne dla rolnika konsekwencje. 
3. Kierownik Biura Powiatowego ARiMR 
na podstawie ww. raportu kontroli  wyda-
je decyzję w sprawie przyznania na dany 
rok płatności w pomniejszonej wysokości 
(pomniejszenie sięga często kilkunastu/
kilkudziesięciu tysięcy złotych).
4. Rolnik nie skarży decyzji (a czasem 
nawet nie wnosi zastrzeżeń do rapor-
tu kontroli). Postawa taka wynika bądź 
z niewiedzy o możliwości zaskarżenia, 
bądź z tego, iż rolnik jest świadomy, że nie 
wykosił odpowiedniej części działki, bo-

wiem jego działki zostały podtopione i nie 
mógł wjechać na pole. „Mówi się trudno, 
w tym roku dostanę niższe dopłaty”.
5. Po kilku miesiącach Kierownik Biura 
Powiatowego ARiMR wydaje kolejną 
decyzję, tym razem o ustaleniu kwoty 
nienależnie pobranych płatności w la-
tach poprzedzających rok przeprowa-
dzenia kontroli (np. za 4 pierwsze lata 
z 5-letniego programu). Kwota do zwro-
tu sięga wówczas np. czterokrotności tej 
kwoty, o którą pomniejszono płatność 
w roku przeprowadzenia kontroli. Jeżeli 
ustalona kwota nienależnie pobranych 
płatności nie zostanie zwrócona Agen-
cji w terminie 60 dni (nawet pomimo 
składania środków zaskarżenia) to roz-
pocznie się naliczanie odsetek.
6. Dopiero na tym etapie rolnik za-
czyna poszukiwać pomocy i zgłasza 
Agencji (np. w odwołaniu od decyzji), 
że nie jest jego winą to, iż nie skosił 
wymaganej powierzchni. Rolnik zaczy-
na tłumaczyć, iż pole jego było zalane 
wodą i nie było możliwe dokonanie 
prac agrotechnicznych. Na tym etapie 
takie zgłoszenie, tłumaczenie nie ma 
jednak w ogóle znaczenia i liczyć się 
trzeba z obowiązkiem zwrotu dopłat.

WNIOSKI
Powyższe ukazuje, iż należyta troska 

o swoje interesy może uchronić przed 
zwrotem dopłat, które w przeważającej 
części przypadków sięgają kilkudziesię-
ciu/kilkuset tysięcy złotych. Zgłoszenie 
okoliczności, która nie jest przez be-
nefi cjenta zawiniona, nic nie kosztuje, 
a niejednokrotnie może uchronić przed 
bankructwem. Dostrzeżenie, że np. 
łąka jest zalana i nie można dokonać 
skoszenia w terminie, powinno od razu 
spowodować zgłoszenie niniejszego 
do Kierownika BP. Co w sytuacji, gdy 
otrzymane dopłaty zostały już wyda-
ne...? Dla Agencji nie ma to znaczenia, 
płatności bezwzględnie trzeba zwrócić. 
Wtedy rodzi się pytanie, skąd pozy-
skać pieniądze... Pożyczka? Sprzedaż 
majątku? Agencja na pokrycie kwoty 
do zwrotu może również zatrzymać 
wypłatę przyszłych płatności. Dbajmy 
zatem o własne interesy, zwłaszcza gdy 
niewielkim kosztem możemy uchronić 
się przed rozpadem, upadłością prowa-
dzonego gospodarstwa. Czytajmy po-
uczenia i wszystko, to co podpisujemy.

Artykuł opracował Aleksander Bojczuk 
Radca Prawny wraz z aplikantką 

radcowską Pauliną Kacprzyk
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Kilka słów o mlecznych i mięsno-mlecznych rasach bydła

Produkcja mleka w systemie ekolo-
gicznym jest szeroko dyskutowa-
nym zagadnieniem. Podejmując 

wszelkie decyzje o strategii produk-
cyjnej gospodarstwa, należy zawsze 
bazować na konkretnych uwarunko-
waniach. Zawsze należy przeanalizo-
wać możliwości glebowo-klimatyczne, 
możliwości paszowe i uwarunkowania 
socjodemografi czne. Jeżeli rolnik zde-
cyduje, że wszystkie parametry są od-
powiednie, musi wybrać odpowiednią 
do produkcji ekologicznej rasę, a jest 
ich wiele. Należy preferować rasy od-
porne na choroby, odznaczające się 
wysoką zdrowotnością kończyn i wy-
mienia, długowiecznością, łagodnym 
temperamentem oraz zapewniające 
wysoką produkcję mleka przy dobrym 
wykorzystaniu paszy. Pierwszeństwo 
z całą pewnością należy dać rasom 
rodzimym, które są dostosowane do 
naszych warunków bytowania, ale coraz 
częściej do gospodarstw ekologicznych 
wprowadzane są nowe rasy.

Bydło czarno-białe (holsztyńskie 
lub holsztyńsko-fryzyjskie) jest rasą 
najczęściej występującą na całym 
świecie. Rasa ta ma znaczny zasięg 
geograficzny, z powodzeniem jest 
hodowana z USA, Kanadzie, Izraelu, 
Japonii, krajach europejskich, Nowej 
Zelandii, Australii oraz w Afryce. Jest 
typem kombinowanym, mleczno-mięs-
nym. Ma różne cele hodowlane i jest 
odpowiednia do różnych warunków 
naturalnych i ekonomicznych. Dopro-
wadziło to do powstania odmiennych 
biotypów obrębie bydła czarno-białego, 
ale w dalszym ciągu, mino pewnych 
różnic, można mówić o jednej rasie. 
Charakterystyczną cechą dla tej rasy 
jest czarno-białe umaszczenie, z czarną 
głową, która ma mniejszą lub większą 
białą gwiazdę lub strzałkę. Bywa, że 
u bydła tej rasy rodzi się pewien pro-
cent zwierząt z genem warunkujących 
umaszczenie czerwono-białe. Jest rasą 

o dobrej mleczności – 5000-6000 kg 
rocznie, przy dobrej zawartości tłuszczu 
i białka, odpowiednio 4 i 3,3%. Dorosłe 
osobniki ważą około 620 kg.

Kolejna rasa, polska czerwono-
-biała jest również objęta programem 
ochrony genetycznej. Jest również po-
pularna wśród hodowlanych w Polsce 
ras bydła mlecznego. Charakteryzuje 
się wczesnym dojrzewaniem. Pierw-
sze wycielenia bywają nawet już w 25. 
miesiącu.  Charakteryzuje się ona dobrą 
wydajnością roczną od jednej krowy, 
około 5000- 5500 kg, przy dobrej za-
wartości tłuszczu i białka (3,8-4,5% 
i 3,3%). Są nieco większe od bydła rasy 
czarno-białej, cechując się lepszym 
umięśnieniem. Mają mocną, zwartą 
budowę oraz głęboki i szeroki tułów. 
Bydło tej rasy bardzo dobrze wykorzy-
stuje pasze, szczególnie objętościowe. 

Rasa polska czerwona to rodzima 
rasa polska, objęta programem ochrony 
zasobów genetycznych i hodowlą za-
chowawczą. Często zaliczana jest do 
bydła prymitywnego, ale jest znakomi-
cie przystosowana do niekorzystnych 
warunków środowiska. Jest odporna na 
choroby i bardzo dobrze wykorzystuje 
pasze średniej jakości. Jest rasą późno 
dojrzewającą- pierwsze ocielenia około 
30. miesiąca życia. Krowy cechują się 
długowiecznością i mają dobre para-
metry płodności. Krowy osiągają wagę 
około 440-500 kg. Wymię ma budowę 
skrzynkowo-miskową lub kulistą. Nie-
stety wydajność mleka w ciągu laktacji 
jest dość niska i wynosi około 3800 
kg, przy wysokiej zawartości tłuszczu 
i białka, odpowiednio 4,3 oraz 3,4 %.

W Polsce popularną rasą jest rów-
nież Montbeliarde. Należą do ras 
o dwukierunkowym typie użytkowym, 
mleczno-mięsnym. Ma czerwono-białe 
umaszczenie, ale głowa, brzuch i wymię 
jest zawsze białe. Są to osobniki więk-
szego kalibru. Samice osiągają 600-650 
kg. Dojrzewają dość wcześnie. Pierwsze 

wycielenia bywają 26-30 miesiącu. Ich 
wydajność wynosi 5000-6000 kg. Mleko 
ma jednak niższą zawartość tłuszczu, 
3,6%, przy zawartości białka w gra-
nicach 3-3,5%. Mają ładne, głębokie 
wymię, z równym podziałem ćwiar-
tek i widocznie zaznaczonymi żyłami 
mlecznymi. Rasa ta jest rasą o dosko-
nałej opłacalności, gdyż mleko jest 
bardzo wysokiej jakości w zestawieniu 
z tym, iż wymagania paszowe nie są wy-
górowane. Bydło tej rasy jest odporne 
na mastitis i łatwo aklimatyzuje się do 
różnych warunków środowiskowych. 
Krowy łatwo się cielą i są długowieczne.

Ayrshire jest to rasa jednostronnie 
mlecznego typu użytkowego. Została 
wyhodowana w Szkocji. Rozpowszech-
niła się do wielu krajów, m. in. USA, Ka-
nady, Finlandii, Włoch, Francji i wielu 
innych. Bydło tej rasy charakteryzuje 
się średnią budową ciała, do około 550 
kg. Ma typowe cechy mleczne: głęboką 
klatkę piersiową, równy grzbiet, roz-
budowany przód, węższy zad, dobrze 
rozwinięte i uformowane wymię pół-
owalnego kształtu oraz cienkie kończy-
ny. Bydło tej rasy cechuje się małymi 
wymaganiami, dużą wytrzymałością 
i zdolnością wypasową, płodnością 
i długowiecznością. Ma wysoką średnią 
użytkowość mleczną, ponad 5000 kg 
mleka na krowę w ciągu roku, o dobrym 
poziomie tłuszczu (około 4%) i zawar-
tości białka (3,3%). 

Kolejną rasą mleczną, polecaną 
do ekologii jest Jersey. Jest to najbar-
dziej typowa jednokierunkowa rasa 
mleczna. Krowy tej rasy mają smukłą 
budowę ciała, ważą około 350-420 kg. 
Są najmniejsze ze wszystkich krów ras 
mlecznych. Wygląd charakteryzuje się 
delikatnością, foremnością, krótszą 
głową z szerokim czołem. Mają długi, 
płaski kark, głęboką klatkę piersiową 
i wymię o harmonijnej budowie. Ich 
umaszczenie może być różnorodne, od 
jasnocielistego do brunatnego. Oko-
lice nozdrzy, końcówki rogów i racice 
są zazwyczaj umaszczone na czarno, 
z charakterystyczną białą obwódką wo-
kół śluzawicy. Jest to rasa długowieczna 
i wcześnie dojrzewająca. Mleko od tych 
krów ma charakterystyczną żółtawą 
barwę, co jest związane z wysoką za-
wartością karotenu. 

Magdalena Kowalska
PIR Hajnówka

Ogłoszenia drobne
Do sprzedania nieruchomość rolna oznaczona numerem geodezyjnym 214/4 

położona w obrębie 0040 Niewodnica Nargilewska Kolonia, gmina Juchno-

wiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie. Działka  ma po-

wierzchnię 0,3150ha. Cena: 45.000zł Agema 604 341 947 
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Opinie do projektów aktów prawnych
1. Projekt rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie wysokości do-
płat do składek ubezpieczenia upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich:

W projekcie proponuje się dopłatę 
do ubezpieczenia zwierząt gospodar-
skich  w wysokości 65%, co w ocenie 
samorządu rolniczego jest niewystar-
czające. Należałoby wprowadzić do-
płaty w wysokości ok. 80%, aby rolnicy 
byli zainteresowani tego typu ubez-
pieczeniem, następnie w kolejnych 
latach stawka zmalałaby do poziomu 
65% dopłaty.

2. Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie stawki zwro-
tu podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej na 1 
litr oleju w 2019 r.:

W projekcie proponuje się stawkę 
dopłaty do litra oleju napędowego na 
poziomie 1 zł, co jest kwotą niewystar-
czającą i nie odzwierciedla w żaden 
sposób obecnych warunków prowadze-
nia produkcji rolniczej. W uzasadnieniu 
projektu czytamy, iż rolnicy posiadający 
zwierzęta, aby otrzymać wyższy zwrot,  
będą ponownie obarczeni dodatkowy-
mi obowiązkami, co przeczy polityce 
uproszczenia procedur rolniczych.

3. Projekt rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmie-
niającego rozporządzenie w sprawie 
znakowania poszczególnych rodza-
jów środków spożywczych:

Nie wniesiono uwag do projektu. 
Znakowanie wizerunkiem fl agi państwa 
na opakowaniu ułatwi identyfi kację 
konsumentom, przede wszystkim ziem-
niaków pochodzących z Polski.

4. Projekt ustawy o zmianie usta-
wy o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystywanego do produkcji 

rolnej oraz ustawy – Ordynacja po-
datkowa:

W projekcie ustawy po raz kolejny  
sankcjonuje się  rolnika, przenosząc 
praktycznie na niego całą odpowiedzial-
ność za nieodprowadzony podatek VAT 
i akcyzę. Praktyka dowodzi że odbiorca, 
czyli w tym przypadku rolnik nie ma 
możliwości sprawdzenia, czy należny 
podatek został odprowadzony. W przy-
padku, gdy rolnik wszedł w posiadanie 
paliwa od którego nie został zapłacony 
podatek VAT i akcyza, zrobił to w nie-
świadomości. W takich przypadkach 
cała odpowiedzialność spadać powinna 
na podmiot handlowy (dystrybutora). 
Aby otrzymać zwrot podatku akcy-
zowego zawartego w cenie paliwa do 
wniosku należy dołączyć fakturę zaku-
pu, co w istocie wyklucza nielegalność 
pochodzenia paliwa. Faktura zawiera 
także informację jaki rodzaj paliwa był 
przedmiotem transakcji, co w istocie wy-
klucza zakup oleju opałowego do napę-
dzania nim ciągników i innych maszyn 
rolniczych. Należy zwiększyć kontrole 
nad powstawaniem i działalnością  fi rm 
zajmujących się obrotem paliwami. Rol-
nik płacąc za paliwo, zawsze płaci cenę 
brutto- zawierającą wszystkie podatki.

5. Projekt rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmie-
niającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy fi nansowej 
w ramac vh działania „Działanie 
Rolno-Środowiskowo-Klimatyczne” 
objętego PROW na lata 2014–2020:

Podlaska Izba Rolnicza wnioskuje o  
odstąpienie lub  zastosowanie obniżo-
nych o 50%  wysokości współczynników 
dotkliwości uchybienia oraz  trwałości 
uchybienia, stosowanych do zmniej-
szenia płatności Rolno-Środowiskowo-
-Klimatycznych w warunkach wystą-
pienia klęsk żywiołowych typu susza 
lub długotrwałe opady deszczu. Klęski 

żywiołowe  uniemożliwiają  dotrzy-
manie terminów  wykonywania prac 
agrotechnicznych oraz wywiązania się 
z pozostałych zobowiązań  ciążących 
na rolniku.

6. Nowelizacja ustawy o kształ-
towaniu ustroju rolnego:

W projekcie ustawy należy wprowa-
dzić zapisy, które doprecyzują i uregu-
lują kwestie dotyczące dożywotniego 
użytkowania działek. Należy podkreślić, 
że niejednokrotnie  bywa tak, że działka 
rolna posiada wpis o dożywotnim użyt-
kowaniu mimo, iż dożywotnik dawno 
już zmarł i nie zostawił po sobie spad-
kobierców. Wydaje się zatem zasadne 
by nie marnować potencjału rolniczego 
w/w działek i wprowadzić ramy czasowe 
na przeprowadzenie spraw spadkowych.

Wszelkie nieruchomości wchodzące 
w skład Zasobu, zajęte pod drogi z któ-
rych korzysta więcej niż jeden rolnik 
powinny być z urzędu przekazywane 
gminom. Sam zapis nie spowoduje 
unormowania sytuacji prawnej w któ-
rej jeden z rolników wykupując taką 
nieruchomość pozostawia bez drogi 
dojazdowej pozostałych. 

Pozbawienie konsultacji z izbami 
rolniczymi spowoduje brak udziału 
czynnika społecznego w procesie wyda-
wania rękojmi. Ponadto w uzasadnieniu 
ustawodawca stwierdza, że pojawią 
się dodatkowe koszty związane z wy-
dawaniem opinii, które ustalać będą 
ośrodki doradztwa rolniczego, które 
są fi nansowane z budżetu państwa. 

Justyna Kaliszewicz
PIR Porosły

Ogłoszenia drobne
Do sprzedania nieruchomość rolna oznaczona numerem geodezyjnym 214/3 położona w obrębie 0040 Niewodnica Nar-

gilewska Kolonia, gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie. Działka  ma powierzchnię 

0,3150ha. Cena: 45.000zł  Agema 604 341 947 
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STANOWISKO WALNEGO ZGROMADZENIA PODLASKIEJ IZBY ROLNICZEJ 
W SPRAWIE PŁATNOŚCI ONW Z DNIA 17.12.2018 R.

Podlaska Izba Rolnicza wnioskuje do Rządu RP w następującej sprawie:
W związku z publikacją projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy fi nansowej w ramach działania „Płatności dla obsza-
rów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020 stanowczo sprzeciwiamy się zaproponowanym rozwiązaniom, szczególnie wobec zapro-
ponowanych obszarów, które kwalifi kują się do płatności, o której mowa w art. 31 ust. 5 rozporządzenia nr 1305/2013.  

Ideą płatności ONW jest wyrównywanie dopłat, w celu zapewnienia ciągłości rolniczego użytkowania ziemi, a tym 
samym utrzymania żywotności obszarów wiejskich, zachowania walorów krajobrazowych, promocję rolnictwa przyja-
znego dla środowiska oraz zapobieganie wyludnieniu.  

Niestety nowa delimitacja obszarów ONW spowodowała, że w samym województwie podlaskim 592 obręby ewi-
dencyjne po 2020 r. zostaną pozbawione płatności z tytułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach 
naturalnych.  Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu w/w rozporządzenia zmiana sposobu wyznaczania ONW w okresie 
programowania 2014 – 2020 jest wynikiem zastosowania jednolitych kryteriów biofi zycznych w całej Unii Europejskiej 
które dotyczą: klimatu tj. długość okresu wegetacyjnego, temperatura w okresie wegetacyjnym, brak wody, gleby tj. słaba 
przepuszczalność gleby, uziarnienie gleby i kamienistość, głębokość strefy korzeniowej, słabe właściwości chemiczne, 
nadmierna wilgotność gleby oraz ukształtowania terenu. Jest aż nieprawdopodobne, aby 592 obręby w samym wojewódz-
twie podlaskim nie zostały scharakteryzowane jako te, które mają znaczące ograniczenia naturalne, tj. co najmniej 60 
% użytków rolnych w danym obrębie nie spełnia przynajmniej jednego z podanych wyżej kryteriów biofi zycznych. Czy 
rzeczywiście różnice biofi zyczne są aż tak duże między sąsiadującymi ze sobą obrębami, że zostały zakwalifi kowane do 
różnych stref, a często zupełnie pozbawione wsparcia.   

W ostatnich latach coraz częściej widać z jak trudnymi warunkami muszą zmagać się rolnicy, susza w 2015 roku, 
podtopienia w 2017 roku i wreszcie susza, która dotknęła rolników w bieżącym roku. Ograniczenie środków fi nansowych 
w ramach tego działania dla tak dużego grona rolników przyniesie odwrotny skutek od zamierzonego. Czy fakt, iż rolnicy 

Obrady Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej

17 grudnia 2018 r. odbyło się XV 
Walne Zgromadzenie Podla-
skiej Izby Rolniczej, w którym 

udział wzięło 24 delegatów, pracownicy 
oraz zaproszeni goście: Alicja Anuszkie-
wicz- Wicedyrektor Wydziału Rolnictwa 
i Środowiska PUW w Białymstoku, Beata 
Bezubik- Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Białymstoku, Andrzej 
Bryczkowski – Zastępca Podlaskiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, 
Bożena Kozarkiewicz – Kierownik Dzia-
łu Inspekcji Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska, Mariusz 
Nahajewski – Zastępca Dyrektora OT 
KOWR w Białymstoku, Marek Pirsztuk- 
Wiceprezes Północno-Wschodniej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej, Agnieszka 
Zieziula- Dyrektor TUW, ks. Andrzej 
Gniedziejko- Duszpasterz Rolników 
oraz ks. Mitrat Jan Troc – Proboszcz.

Podczas spotkania dyskutowano na 
wiele tematów, które aktualnie dotyczą 
rolnictwa. Między innymi omówiono 
i przyjęto stanowisko Walnego Zgro-
madzenia Podlaskiej Izby Rolniczej 
w sprawie płatności ONW. Według de-
legatów zmiana tego rozporządzenia 
jest niekorzystna. 

Poruszono również temat związany 
z „Programem działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 
zanieczyszczeniu”, tzw. programem 
azotanowym i wynikającym z rozporzą-
dzenia obwarowaniom i wymogom, któ-
re muszą być spełnione przez rolników. 
Podczas obrad nie zabrakło rozmów na 
temat strajków i manifestacji rolników 
w Polsce i w Brukseli oraz zbliżających 
się w nadchodzącym roku wyborów do 
Izb Rolniczych. 

Poruszano również zagadnienia 
związane z ASF oraz suszą rolniczą, 
zmianą ustawy o Ustroju Rolnym. 

Po wyczerpaniu porządku obrad 
Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej, Grze-
gorz Leszczyński, zaprosił wszystkich 
uczestników posiedzenia do podzielenia 
się opłatkiem. Prezes PIR, duchowni 
oraz zaproszeni goście złożyli zebranym 
najserdeczniejsze życzenia Bożonaro-
dzeniowe. 

Magdalena Kowalska 
PIR Hajnówka
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„Nowoczesne technologie uprawy zbóż 
w województwie podlaskim” – szkolenia

Podlaska Izba Rolnicza wraz z Pod-
laskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowie za-

praszają na bezpłatne szkolenia pn. 
„Nowoczesne technologie uprawy zbóż 
w województwie podlaskim” realizowa-
ne z poddziałania „Wsparcie dla działań 
w zakresie kształcenia zawodowego 
i nabywania umiejętności”, działanie 
„Transfer wiedzy i działalność informa-
cyjna” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

7 godzinne szkolenia mają na celu 
poprawę wyników gospodarczych go-
spodarstw oraz ułatwianie restruktu-
ryzacji i modernizacji gospodarstw, 
szczególnie z myślą o zwiększeniu 
uczestnictwa w rynku i zorientowa-
nia na rynek, a także zróżnicowania 
produkcji rolnej.

Szkolenia organizowane są na terenie 
województwa podlaskiego w okresie od 
października 2018 r. do kwietnia 2019 r. 
– łącznie 31 spotkań dla 904  osób.

Uczestnikami mogą być:

– rolnicy i domownicy rolników,
– małżonkowie rolników,
– osoby zatrudnione w rolnictwie,
– właściciele lasów,
– młodzi rolnicy (wnioskodawcy i be-

nefi cjenci operacji typu „Premie dla 
młodych rolników” w ramach pod-
działania „Pomoc w rozpoczęciu 
działalności gospodarczej na rzecz 
młodych rolników” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020).

Podczas szkoleń szczegółowo 
omawiane są: zasady uprawy zbóż, ze 
szczególnym uwzględnieniem nawoże-
nia oraz doboru odmian i stosowania 
kwalifi kowalnego materiału siewnego. 
Poruszona została tematyka kształto-
wania parametrów jakościowych ziarna 
zbóż poprzez odpowiednie elementy 
technologii, w tym techniki zbioru 
i przechowywanie. Przedstawiane są 
również zasady uprawy konserwującej 
np. bezorkowej, pasowej, a także zasady 
integrowanej ochrony zbóż.

Uczestnicy otrzymują materiały 
szkoleniowe, wyżywienie oraz zwrot 
kosztów dojazdu.

Zainteresowani uczestnictwem 
mogą zgłaszać się do Powiatowych 
Zespołach Doradztwa Rolniczego 
oraz do Biur Powiatowych Podlaskiej 
Izby Rolniczej.

Pierwsze szkolenia organizowane 
przez PIR odbyły się 27 listopada 2018 r. 
w Grodzisku oraz 12 grudnia 2018 r. 
w Białymstoku. 

Kolejne szkolenia zaplanowane 
przez Podlaską Izbę Rolniczą na 2019 
roku odbędą się:

23 stycznia w Hajnówce,
07 lutego w Pilikach,
27 lutego w Suwałkach,
07 marca w Suwałkach.
Szczegółowy harmonogram szkoleń 

jest do pobrania na stronie PODR www.
odr.pl i PIR www.pirol.pl .

Anna Pietraszewicz
PIR Porosły

ze względu na „głód” ziemi, dzięki wielkiej determinacji i ogromowi pracy byli w stanie nierzadko włączyć do produkcji 
grunty nie użytkowane rolniczo lub znacznie poprawić jakość uprawianej gleby, ma teraz skutkować odmową przyznania 
płatności ONW do tych terenów? Jednym z etapów wyznaczania nowych obrębów jest też ocena czy pomimo naturalnych 
utrudnień obszary zdołały je pokonać np. poprzez intensyfi kację produkcji. Nie można wykluczać z płatności rolników, 
tylko dlatego, że wzmacniają swoją produkcję. W województwie podlaskim są słabe gleby więc aby być konkurencyjnym, 
rolnicy ponoszą duże nakłady. W kontekście obowiązywania programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczysz-
czeń wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu, wielu rolników 
będzie musiało ograniczyć ilość stosowanych nawozów co spowoduje, że produkcja nie będzie już taka intensywna. 

Naszym zdaniem, warunki gospodarowania są coraz trudniejsze, niska opłacalność produkcji i wysokie koszty coraz 
bardziej zniechęcają rolników do prowadzenia gospodarstw rolnych, a potencjalni następcy uciekają z obszarów wiejskich.

Z poważaniem
Grzegorz Leszczyński 

Prezes PIR  
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Narodowa Wystawa Rolnicza z udziałem PIR

Wdniach 30 listopada – 2 grud-
nia 2018 r. w Poznaniu miała 
miejsce Narodowa Wystawa 

Rolnicza, która wpisała się w obchody 
stulecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Podlaską Izbą Rolniczą 
reprezentowała delegacja w składzie: 
Prezes PIR – Grzegorz Leszczyński, 
Wiceprezes – Marek Siniło, Członko-
wie Zarządu: Jolanta Wielgat, Witold 
Grunwald i Antoni Sowiński, p. o. Dy-
rektora Biura PIR – Agnieszka Artemiuk, 
Prezes Spółki Prosperita Joanna Raś 
oraz Jacek Rutkowski.

Największym zainteresowaniem 
cieszyły się pawilony: 7 poświęcony 
polskiej żywności wysokiej jakości oraz 
8, gdzie oglądać można było ekspozycję 

prezentującą historyczne i współczesne 
maszyny rolnicze oraz najnowocześ-
niejsze urządzenia takie jak np. drony 
wykorzystujące system GPS do apliko-
wania nawozów podczas upraw.

W pawilonach tych miały miejsce 
liczne degustacje, pokazy kulinarne, 
konkursy, zabawy i animacje dla dzieci. 
Swoje osiągnięcia zaprezentowały m. in.  
koła gospodyń wiejskich, szkoły rolnicze 
prowadzone przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, urzędy marszałkowskie, 
organizacje branżowe, instytuty badaw-
cze i gospodarstwa agroturystyczne. 
Stoisko wystawiły Krajowa Rada Izb 
Rolniczych,  Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
i Krajowa Spółka Cukrowa.

W jednym z pawilonów obejrzeć 
można było zwierzęta z polskiej hodow-
li, w tym konie, owce, kozy, króliki, drób 
oraz bydło ras mlecznych i mięsnych, 
takich jak holsztyńsko-fryzyjska czy 
czerwona polska.

Podczas Wystawy zaplanowano 
także wydarzenia jej towarzyszące – 1 
grudnia 2018r. odbył się IV Kongres 
Polskiego Rolnictwa zorganizowany 
przez Krajową Radę Izb Rolniczych, przy 
współpracy Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Na Kongresie mówiono 
o tym, jaka jest kondycja dzisiejszego 
polskiego rolnictwa i jakie wyzwania 

Posiedzenie Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich

Wdn. 3 grudnia 2018r. w siedzi-
bie Podlaskiej Izby Rolniczej 
odbyło się posiedzenie Ko-

misji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów 
Wiejskich. W spotkaniu uczestniczyli 
członkowie komisji, Zarząd Podlaskiej 
Izby Rolniczej oraz zaproszeni goście.

Podczas posiedzenia Pan Marcin 
Muszyc z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podlaskiego omówił za-
gadnienia związane ze sprzedażą bez-
pośrednią przez rolników. Zatrudnia-
nie w gospodarstwach rolnych, w tym 
możliwości i procedury legalnego za-
trudniania cudzoziemców omówili Pan 
Tomasz Pieńkowski wraz z Beatą Pie-
tryńczak z Powiatowego Urzędu Pracy.

Na spotkanie zaproszono również 
uczestniczki konkursu „Skarby Europy 
zaklęte w szkle”, którego rozstrzygnięcie 
odbyło się 9 października 2018r. podczas 
konferencji „Tradycja i Rozwój” w Olszty-
nie. Uczestniczkom wręczono dyplomy 
oraz przekazano drobne upominki.

Justyna Kaliszewicz
PIR Porosły
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100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości 
– święto państwowe w Polsce ob-
chodzone corocznie 11 listopada 

dla upamiętnienia odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku, po 
123 latach zaborów (1795–1918). Święto 
zostało ustanowione ustawą z dnia 23 
kwietnia 1937 r., zniesione ustawą Kra-
jowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 r., 
przywrócono je ustawą w okresie trans-
formacji systemowej w 1989 r.

Odzyskiwanie przez Polskę niepod-
ległości było procesem stopniowym. 
Wybór 11 listopada uzasadnić można 
zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakoń-
czeniem I wojny światowej dzięki za-
warciu rozejmu w Compiègne 11 listo-
pada 1918 r., pieczętującego ostateczną 
klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył 
do Warszawy Józef Piłsudski. W tych 
dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, 
naród polski uświadomił sobie w pełni 
odzyskanie niepodległości, a nastrój 
głębokiego wzruszenia i entuzjazmu 
ogarnął kraj. Jędrzej Moraczewski opisał 
to słowami:

„Niepodobna oddać tego upojenia, 
tego szału radości, jaki ludność polską 
w tym momencie ogarnął. Po 120 latach 

prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! 
Niepodległość! Zjednoczenie! Własne 
państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. 
Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo 
jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, ra-
busiów, od czapki z bączkiem, będziemy 
sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia 
nadaremno na tę chwilę czekały, piąte 
doczekało. (...)”

W tym roku Polska uroczyście ob-
chodzi 100 rocznicę odzyskania Nie-
podległości. Główne wojewódzkie 

obchody Święta Niepodległości roz-
poczęły się w niedzielę 11 listopada 
w Białymstoku tradycyjnie pod pomni-
kiem Marszałka Józefa Piłsudskiego 
po uroczystej liturgii w prawosławnej 
katedrze św. Mikołaja, nabożeństwie 
w kościele ewangelicko-augsburskim 
przy ul. Dolistowskiej oraz mszy w ka-
tedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny. Po mszy św. odsłonięto tu 
i poświęcono tablicę upamiętniającą 
100 rocznicę odzyskania niepodległo-

przed nim stoją.  Prezentowano spojrze-
nie na aspekt wizji rozwoju rolnictwa 
z perspektywy organizacji rolniczych, 
przedstawicieli nauki oraz instytucji. 
W panelu dyskusyjnym związków rolni-
czych uczestniczyli: Wiktor Szmulewicz 
(KRIR), Teresa Hałas (ZZ Solidarność 
RI), Marian Sikora (Federacja Rolni-
czych Związków Branżowych) Lech 

Kuropatwiński (ZZR Samoobrona) i Lu-
cjan Cichosz (ZZR Ojczyzna).

– Musimy odpowiedzieć sobie na 
pytania: jakie są kierunki dalszego 
rozwoju naszego rolnictwa, gdzie są 
nasze przewagi, gdzie jest siła i możli-
wości naszej konkurencyjności, na jaki 
rozwój naszego rolnictwa powinniśmy 
stawiać? – zwrócił się do uczestników 
Kongresu szef resortu rolnictwa i dodał, 

że rolnictwo to system naczyń połą-
czonych.

– Ogromnie cieszę się, że takie spot-
kanie zostało zorganizowane. Mam 
nadzieję, że dzięki niemu uda się zna-
leźć złoty środek, który wskaże drogę 
dla polskich rolników- podsumował 
prezes Szmulewicz.

– Moim marzeniem byłoby, aby or-
ganizacje rolnicze starały się wypra-
cowywać wspólne stanowiska, bo one 
wzmacniają działania ministra. Mamy 
dobry czas na rozwój naszego rolnictwa. 
Zwiększamy jego potencjał. Polska 
dobrze radzi sobie na zewnętrznych 
rynkach. Rozwijamy eksport, stajemy 
się rzeczywistym graczem na rynku 
europejskiej i światowej żywności, ale 
nie unikniemy też trudności. Musimy 
je pokonywać razem. Razem możemy 
odnieść sukces, ale jeśli każdy będzie 
widział tylko czubek własnego nosa to 
możemy przegrać wszystko – podkreślił 
minister Ardanowski.

Joanna Raś 
Prosperita Sp. z o.o.
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ści przez Polskę, ufundowaną przez 
podlaskich działaczy „Solidarności” 
i wojewodę podlaskiego.

W uroczystościach pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego wzięły 
udział setki białostoczan, którzy wspól-
nie odśpiewali wszystkie cztery zwrotki 
hymnu państwowego. Ofi cjalne delega-
cje złożyły pod pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego wieńce i wiązanki 
kwiatów. Z ramienia Podlaskiej Izby 
Rolniczej  kwiaty pod pomnikiem zło-
żyli Prezes Grzegorz Leszczyński  oraz 
Wiceprezes Marek Siniło. Nie zabrakło 
również pocztu sztandarowego, któ-
ry godnie reprezentowali Członkowie 
Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej: Jo-
lanta Wielgat, Witold Grunwald oraz 
Antoni Sowiński.

Wojewoda Podlaski Bohdan Pasz-
kowski w przemówieniu podkreślił: – 

Mam nadzieję i przekonanie, że polska 
niepodległość, suwerenność jest najlep-
szą formą tego, aby Polacy mogli rozwi-
jać swoje talenty, aspiracje, możliwości, 
te indywidualne i te zbiorowe, że pań-
stwo polskie jest Polakom potrzebne, 
i tym, którzy mieszkają w kraju, i tym, 
którzy z różnych przyczyn zamieszkują 
poza granicami.

Marszałek Podlaski Jerzy Leszczyń-
ski mówił z kolei: – Troska o ojczyznę, 
pielęgnowanie jej historii to obowiązek 
każdego z nas. Potrzeba nam jednak 
do tego jedności, chęci współpracy, 
mądrego godzenia poglądów, by nasz 
kraj był silny wewnętrznie, wolny od 
niepotrzebnych kłótni i sporów. Po-
trzeba nam do tego też współpracy 
z sąsiadami, tymi najbliższymi, zza 
wschodniej granicy, i dalszymi, z któ-
rymi tworzymy wspólnotę europejską. 

Warto pamiętać, że dobrobyt naszego 
regionu budujemy przy znaczącym 
wsparciu funduszy unijnych.

Prezydent Tadeusz Truskolaski z kolei 
zwracał uwagę na jedność, jaka towarzy-
szyła twórcom polskiej niepodległości, 
bez względu na ich zapatrywania po-
lityczne: – Dowiedli oni, że różnorod-
ność może być siłą, jeśli przyświeca jej 
cel nadrzędny, jakim jest niepodległość 
naszej ojczyzny. Refl eksja dotycząca tej 
ponadczasowej lekcji jedności sprzed 
stulecia powinna nam towarzyszyć we 
wszystkich przedsięwzięciach, niezależ-
nie od zmienionych dziś uwarunkowań 
politycznych. Dążenie wspólnymi siłami 
do jednego celu, jakim jest budowa silnej, 
wolnej Polski, to również nasze zadanie.

Agnieszka Artemiuk
PIR Porosły
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IV edycja Olimpiady Aktywności 
Wiejskiej zakończona sukcesem!

„Olimpiada Aktywności Wiej-
skiej” to konkurs organi-
zowany przez Sekretariat 

Regionalny Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich działający przy Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Podlaskiego 
w Departamencie Rolnictwa i Obsza-
rów Rybackich. Koordynować tę edycję 
konkursu miała przyjemność Spółka 
Podlaskiej Izby Rolniczej Prosperita z. 
o. o. Dzięki zaangażowaniu wszystkich 
pracowników Podlaskiej Izby Rolniczej, 
Prezes Spółki – Joanny Raś oraz wspar-
ciu pracowników Sekretariatu Regio-
nalnego KSOW edycja zakończyła się 
sukcesem, bo za taki należy odczytywać 
liczbę zgłoszeń w tym roku. Uroczyste 
podsumowanie konkursu odbyło się 17 
października br. w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Podlaskiego 
w Białymstoku.

Przypomnijmy, że OAW ma na celu 
pobudzanie aktywności mieszkańców 
wsi oraz ich angażowanie do  podejmo-
wania wspólnych przedsięwzięć, któ-
re aktywizują małe społeczności oraz 
pozwalają rozwijać własne otoczenie. 
Skierowana jest do liderów środowisk 
lokalnych, grup nieformalnych, stowa-
rzyszeń i fundacji, Ochotniczych Straży 
Pożarnych czy Sołectw działających 
na terenie województwa podlaskiego. 

– W tym roku do konkursu wpłynęła 
rekordowa liczba zgłoszeń – 70, tyle 
samo co w trzech poprzednich edycjach 
łącznie. – podkreślał Członek Zarzą-
du Województwa Podlaskiego Stefan 
Krajewski,  otwierając spotkanie  – To 
świadczy nie tylko o coraz większym 
zainteresowaniu konkursem, ale też 

o wzrastającej ilości  podejmowanych 
inicjatyw na terenach wiejskich. Warto 
się tym chwalić.

Tegoroczna „Olimpiada Aktywności 
Wiejskiej” była bardziej niż dotych-
czas  zróżnicowana pod względem, za-
równo uczestników, jak i zgłaszanych 
inicjatyw. Do konkursu zgłosiły się Koła 
Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, 
Jednostki OSP, Kluby Seniorów, zespoły 
ludowe, grupy nieformalne, fundacje, 
a także osoby będące liderami środo-
wisk wiejskich. 

Nagrodzone inicjatywy to m.in. 
galeria truskawkowa, amatorski teatr 
prezentujący historie oparte na lo-
kalnych opowieściach, wydawnictwa 
promujące produkt lokalny, bal między-
pokoleniowy, założony ogród społeczny 
dla dzieci i młodzieży czy działania na 
rzecz integracji społeczności.

Nagrody przyznawane były 
w trzech kategoriach:

Kategoria I - działania skierowane 
do społeczności jednej, bądź dwóch 
miejscowości w obrębie jednej gminy

1 miejsce –Małgorzata Dobosz 
i Ludmiła Misiejuk - tworzące grupę 
nieformalną inicjatywa pt. „Działania 
w obrębie wioski tematycznej – Lipiny 
Wioska Bulwy;

2 miejsce – Koło Gospodyń Wiej-
skich w Dobrym Lesie inicjatywa pt. 
„Boży Obiad – śpiewna modlitwa za 
zmarłych w Dobrym Lesie”;

3 miejsce – Koło Gospodyń Wiej-
skich „Sreberka” ze Srebrnej inicjaty-
wa pt. „ KULTYWOWANIE TRADYCJI 
REGIONALNYCH I INTEGRACJA PO-
KOLENIOWA MIESZKAŃCÓW WSI”;

Wyróżnienie – OSP w Srebrnym 
Borku „Gramy dla niepodległej – mecz 
strażacy kontra Boróweczki.

Kategoria II - działania skierowa-
ne do minimum trzech miejscowo-
ści, ale nie wychodzące poza obszar 
jednej gminy

1 miejsce – Anna Kołosow – Ostap-
czuk – „zatopieni w Historii” teatr 
obrzędowości Górnej Narwi – Płynęli 
tędy Flisacy?

2 miejsce – Pani Ewa Kloza – Grupa 
nieformalna  pt. „Galeria Truskawkowa 
na Ogólnopolskie Dni Truskawki w Ko-
rycinie – formą prezentacji rękodzieła 
z Dzięciołówki

3 miejsce – Alicja Sienkiewicz-Da-
widowska Sołtys Wsi Ruda inicjatywa 
pt.: Zdrowo i sportowo we wsi Ruda”

Wyróżnienie - OSP w Starym La-
skowcu inicjatywa pt. Od najmłod-
szych lat – Bogu na chwałę, ludziom 
na ratunek”

Kategoria III - działania skiero-
wane poza obręb gminy, ale miesz-
czące się w ramach województwa:

1 miejsce – Stowarzyszenie Sympa-
tyków Wsi Borysówka – inicjatywa pt. 
„Borysówka Wieś Drewniana”;

2 miejsce – Stowarzyszenie Koryci-
nianki inicjatywa pt. „Sery Korycińskie 
– jak je ugryźć?”;

3 miejsce – Stowarzyszenie Origo 
inicjatywa pt. „Ogród, który łączy ludzi”

Wyróżnienie – KGW Paprotki ini-
cjatywa pt. „Międzypokoleniowy bal 
z lat 80-tych”.

Łączna pula nagród w konkursie 
wyniosła 14 400 zł. W tej edycji Olim-
piady, nagrody specjalne w każdej 
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DOBRE RADY

Dereń – zapomniany skarb natury  

Dereń jadalny – to roślina, której 
właściwości lecznicze były doceniane 
od wieków. To owoce, z których korzy-
stały nasze prababcie i babcie, jednak 
w dzisiejszych czasach mało kto wie 
o dobroczynnym działaniu tej rośliny. 

Obecnie zapomniany dereń rośnie 
najczęściej na polach lub leśnych po-
lanach.

Dereń może rosnąć w postaci rozło-
żystego krzewu lub drzewka osiągając 
nawet do 6 metrów wysokości. Najlepiej 
lubi gleby przepuszczalne z domieszką 
gliny i wapna. Lubi stanowiska zarówno 
półcieniste jak i słoneczne. Najlepiej 
sadzić go późną jesienią lub wiosną. 
Dereń nie lubi podsypywania nawozami 
sztucznymi, najlepszym nawożeniem 
jest przekompostowany obornik owczy 
lub koński. 

Jest rośliną długowieczną, która 
może owocować przez około 150 lat. 
Kwitnie na przełomie lutego i marca, 
długo przed rozwinięciem się liści. Po-
siada także walory dekoracyjne w po-
staci przebarwiających się jesienią liści 
oraz wczesną porą kwitnienia, dlatego 

może być uprawiana w ogrodach jako 
roślina dekoracyjna. Ogromną zaletą 
jest duża odporność zarówno kwiatów, 
jak i pąków kwiatowych na niskie tem-
peratury i wirusy. Czerwone wydłużo-
ne owoce charakteryzują się cierpkim 
smakiem, porównywanym do smaku 
żurawiny lub wiśni.

Owoce derenia jadalnego są przede 
wszystkim bogate w witaminę C. Poza 
tym zawierają także cukry (glukoza, 
sacharoza), kwasy organiczne, antocy-
jany, fl awonoidy i składniki mineralne 
(potas, wapń, fosfor, magnez, miedź, 
cynk, mangan i inne).

 DEREŃ – WŁAŚCIWOŚCI 
ZDROWOTNE

DEREŃ NA ANEMIĘ
Owoce derenia są skarbnicą żelaza 

- pierwiastka, który jest składnikiem 
hemoglobiny zawartej w erytrocytach. 
Ich zadaniem jest transport tlenu do 
wszystkich komórek ciała. Przy nie-
doborze żelaza proces dotleniania nie 
przebiega prawidłowo i pojawiają się 
objawy niedokrwistości, takie jak, m.in. 
osłabienie, bladość skóry, łamliwość 
włosów, zajady w kącikach ust, bóle 
głowy, bezsenność.

DEREŃ NA DOLEGLIWOŚCI 
ŻOŁĄDKOWE

W medycynie niekonwencjonal-
nej dereń, dzięki zawartości kwasów 
organicznych, fi toncydów i innych 
aktywnych związków, jest stosowany 

w dolegliwościach żołądkowych, gdyż 
działa przeciwzapalnie i ściągająco.

Ponadto, dzięki zawartości garbni-
ków, wykazuje właściwości zapierające 
i jest stosowany w formie wywaru lub 
świeżego soku przy biegunkach i kol-
kach żołądkowych. Ponadto sprawdzi 
się przy niewłaściwej przemianie ma-
terii, dlatego polecany jest zawłaszcza 
osobom zmagającym się z nadwagą 
i otyłością.

DEREŃ W CHOROBACH NEREK
Dereń działa moczopędnie, tzn. 

zwiększa wydalanie wody i sodu 
z moczem, a także przeciwzapalnie. 
W związku z tym współczesna fi tote-
rapia poleca stosowanie jego owoców 
pomocniczo w leczeniu chorób nerek 
i dróg moczowych, by poprawić ich  
funkcjonowanie.

Współczesne badania nauko-
we dowiodły, że antocyjany zawarte 
w owocach derenia jadalnego wykazują 
działanie przeciwnowotworowe, jak 
również skutecznie zapobiegają rozwo-
jowi stanów zapalnych w organizmie. 
Owoce derenia po przemrożeniu można 
spożywać na surowo lub wykorzystać 
do zrobienia konfi tur, dżemów czy na-
lewek. Słynna dereniówka traktowana 
jest także jako lek na podagrę.

Warto posadzić dereń we własnym 
ogrodzie. Może być to zdrowa inwesty-
cja na kilka pokoleń.

Irena Iwanowska 
PIR Bielsk Podlaski

Dereń jadalny to roślina której

z kategorii przyznała również Podla-
ska Izba Rolnicza.  Nagrodę specjalną 
w pierwszej kategorii otrzymała Maria 
Klimowicz – za inicjatywę Wieś z przy-
tupem, w drugiej kategorii wyróżnienie 
przyznano Kołu Gospodyń wiejskich 
„Sąsiadki”, a w trzeciej wyróżniono 
inicjatywę Zielska Kolonia.

– „Jestem bardzo zadowolona z prze-
biegu tej edycji Olimpiady Aktywności 
Wiejskiej. Organizator Konkursu zaufał 
nam powierzając koordynację Olimpiady 
i za cel postawiliśmy sobie, by w roku 
2018 zgłoszeń było więcej niż w latach 
poprzednich. Nie śmiałam jednak spo-
dziewać się, że będzie to ich aż 70! Za 
takim sukcesem stoi praca wszystkich 

naszych pracowników Organizowaliśmy 
spotkania informacyjne mi. in. w powia-
tach, w których wcześniej społecznicy 
o Olimpiadzie nie słyszeli, namawiali-
śmy do podzielenia się swoimi działa-
niami. Dla nas samych wartością dodaną 
jest zdobycie wielu inspiracji. Podczas 
pracy przy Olimpiadzie spotkałam wielu 
ludzi, którym zwyczajnie chce się chcieć, 
działać dla innych, co w dzisiejszym 
świecie nie jest bardzo powszechne. 
Taką postawę warto pokazywać innym 
i doceniać. Sam pomysł Olimpiady Se-
kretariatu Regionalnego Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich działający przy 
Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Podlaskiego uważam za trafi ony 

w 10. Na co dzień mieszkam w powiecie 
sejneńskim, na którego terenie prężnie 
działają OSP – także drużyny kobiece, 
jednak nie ma żadnego Koła Gospodyń 
Wiejskich. Zainspirowana wspaniały-
mi przykładami będę dążyć do tego, by 
takie Koło w tym powiecie powstało.” 
– podsumowuje konkurs Prezes Spółki 
Prosperita Joanna Raś.

Joanna Raś
Prosperita Sp. z o.o. 

Źródło:
http://wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_

srodowisko/rolnictwo_srodowisko/
swoim-dzialaniem-na-rzecz-wsi-warto-

-sie-pochwalic-final-iv-edycji-olimpiady-
-aktywnosci-wiejskiej.html







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (grzegorz FOGRA39)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /POL ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [100 100]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


