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Mazowsze. Rolnicy na zakupach

Nowe maszyny nadal będą dotowane
„Sprzętowe” oblicze polskiej wsi
w ostatnich kilku latach bardzo się
zmieniło. Rolnicy kupują nowe traktory
i będą to robić dzięki wsparcium.in. z Unii
Europejskiej. Te stare nie radzą sobie przy
zwiększonymareale.

Wszybkim tempie symbolami naszych wiosek
przestająbyć sławne „trzydziestki” czy „sześćdzie-
siątki” (ciągniki URSUSC-330 i C-360). Pocho-
dzącez lat70. i80. traktoryustępująpolanowym,
większym, mocniejszym i jednocześnie ekono-
miczniejszymmaszynom.Popierwszedlatego, że
niesąwieczne.Zaśpermanentnenaprawynadłuż-
sząmetęniemająsensu.Podrugie,boobecniegos-
podarstwaprowadzą jużwwiększości tylkoci far-
merzy, którzy zdołali powiększyć areał, np. po-
zostały po dziadkach czy rodzicach. Awięcej zie-
mi, towięcej pracydla sprzętu i choćby towyma-
ga, by był onnowoczesny, a tymsamymwydajny.
Boograniczeniekosztów,choćbyzwiązanychzezu-
życiem paliwa, dla rolników też ma istotne zna-
czenie.Coważne, zakupnowegosprzętunadalbę-
dziewspierany ze środkówUE.WprojekciePro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020zapisano, iżnadofinansowanie zaku-
pumaszyn i urządzeń do produkcji będzie moż-
naotrzymać200tys. zł.Ale takiedotacjebędąob-
warowane różnymi zastrzeżeniami. „Współczes-
ny świat i globalnagospodarkastawiająprzedrol-
nikaminowewyzwania.Niewystarczy już tylkoto-
war wyprodukować. Rolnik musi zadbać o naj-
wyższą jakość, atrakcyjność cenową i znaleźć
klienta.Zatemniewystarczynabyćnowyciągnik
czymaszynę, trzebamieć innowacyjnypomysł i sta-

lemiećnauwadzewymogiśrodowiskanaturalnego,
a nawet klimatu –napisaławkomunikacie o no-
wym PROW-ie Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacjiRolnictwa.Alepodkreśla jednocześnie
wprowadzenie do programu nowego działania.
Otóżrolnicyczyprzedsiębiorcybędąmoglidokonać
zakupumaszyn i urządzeń służącychdoproduk-
cji rolnej i świadczyć usługi na rzecz rolnictwa.
Oczywiście, otrzymają refundację poniesionych
kosztów. Dariusz Kucman
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Przeciwko bobrowym tamom

Bobry dość
mocno dają się
rolnikom we
znaki. Budowa-
nych przez nich
tam nie wolno
rozbierać samo-
wolnie, ale
można otrzymać na to zgodę.Takie demon-
towanie tam jest właściwie najszybszym
i najprostszym sposobem łagodzenia skut-
ków bytowania bobrów na naszym terenie.
str. 7

ruszyła Plaga

bezmyślnego wyPalania

Minęła dopiero
połowamarca,
a już strażacy od-
notowali pierwsze
tegoroczne wy-
jazdy do wypala-
nych traw i pierw-
sze ich ofiary. Bo –
mimo że dziennikarze, służby i różne instytu-
cje ostrzegają przed tym procederem – są
tacy rolnicy, którzy dopatrują się w tym dzia-
łaniu zabiegów użyźniających glebę. str. 9

twórzmy warunki

do Produkcji miodu

Każdy z nas kupu-
jąc miód chciałby
nabyć produkt peł-
nowartościowy.
Pszczoły do pro-
dukcji miodu wy-
sokiego gatunku
musząmieć odpo-
wiednie warunki. Pomóc w tymmoże....
każdy ktoma ogródek i uprawia ziemię. Jak?
- Sadźmy rośliny miododajne i dbajmy owła-
ściwe stosowanie oprysków ochrony roślin –
radzi Sławomir Sarnowski, pszczelarz z wielo-
letnim doświadczeniem. str. 15

Mława, Żuromin, Maków, Przasnysz, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, PłońskMława Żuromin Maków Przasnysz, Ostrołęka, Ostrów M

AGRO
Mazowiecka, Płońska Ostrów MM i k Pł ń kó M

Mazowsze
NAKŁAD POWYŻEJ 50 000, II KWARTAŁ, 2014 r.

EgzEmplarz bEzpłatny EgzEmplarz bEzpłatny EgzEmplarz bEzpłatny

Prawie 148 tys. ha państwowej ziemi sprzedała w zeszłym roku Agencja
Nieruchomości Rolnych. Średnia cena 1 ha wyniosła 21 813 zł i w porównaniu
ze średnią za rok 2012 (19 288 zł za 1 ha) była wyższa o 13 proc. To był zresztą
kolejny rok, kiedy sprzedawane przez ANR grunty były droższe. str. 2

Agencja Nieruchomości Rolnych podsumowała zeszły rok

Państwowe grunty

coraz droższe
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Agencja Nieruchomości Rolnych podsumowała zeszły rok

Państwowe grunty coraz droższe

Prawie 148 tys. ha państwowej ziemi sprzedała
w zeszłym roku Agencja Nieruchomości Rol-
nych. Średnia cena 1 ha wyniosła 21 813 zł i w
porównaniu ze średnią za rok 2012 (19 288 zł
za 1 ha) była wyższa o 13 proc. To był zresztą ko-
lejny rok, kiedy sprzedawane przez ANR grun-
ty były droższe. Ta tendencja utrzymuje się od
2004 r., czyli od wejścia Polski do Unii Euro-
pejskiej. - Ze względu na położenie, w Polsce

mamy do czynienia z dużym, regionalnym
zróżnicowaniem cen nieruchomości rolnych.
Ceny w najdroższych województwach, czyli
opolskim, śląskim i mazowieckim osiągnęły po-
ziom ponad 30 tys. zł/ha, natomiast na terenie
województw lubelskiego i małopolskiego były
ponad dwukrotnie niższe i nie przekroczyły 15
tys. zł/ha. Na stosunkowo niskim poziomie na-
dal utrzymują się średnie ceny w wojewódz-
twach: podlaskim, podkarpackim i lubuskim –
napisało w komunikacie biuro rzecznika pra-
sowego ANR. Poinformowało również, że naj-
wyższe średnie ceny uzyskiwano w grupie ob-
szarowej dla nieruchomości o powierzchni
100-300 ha – 22,9 tys. zł/ha oraz dla działek do
1 ha – 22,2 zł/ha. Natomiast najniższe w gru-
pie obszarowej od 1 do 10 ha – 19,4 tys. zł/ha,
i dla nieruchomości o powierzchni 10-100 ha
– 22 tys. zł/ha. Te ceny agencja określiła na pod-
stawie ponad 14 tys. umów zawartych w całym
2013 r. Najwięcej podpisano ich dla grupy ob-
szarowej 1-10 ha – 5,6 tys. transakcji i w prze-
dziale do 1 ha – 4,9 tys. transakcji. Najmniej
umów zawarto na powierzchnie powyżej 300
ha – ledwie 20. Dariusz Kucman

kompleksowy granulat
NAWÓZ NPK

Skład nawozu: azot 8%,
fosfor 25%, potas 24%,
siarka 9%, magnez 17%,
wapń 10% + mikro

Opakowanie typu BIG-BAG
cena: 1750 zł/t

Tel. kontaktowy: 513-198-160

NR1
NA RYNKU
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Mazowsze. Rolnicy na zakupach

Nowe maszyny nadal będą dotowane
„Sprzętowe” oblicze polskiej wsi
w ostatnich kilku latach bardzo się
zmieniło. Rolnicy kupują nowe traktory
i będą to robić dzięki wsparcium.in. z Unii
Europejskiej. Te stare nie radzą sobie przy
zwiększonymareale.

Wszybkim tempie symbolami naszych wiosek
przestająbyć sławne „trzydziestki” czy „sześćdzie-
siątki” (ciągniki URSUSC-330 i C-360). Pocho-
dzącez lat70. i80. traktoryustępująpolanowym,
większym, mocniejszym i jednocześnie ekono-
miczniejszymmaszynom.Popierwszedlatego, że
niesąwieczne.Zaśpermanentnenaprawynadłuż-
sząmetęniemająsensu.Podrugie,boobecniegos-
podarstwaprowadzą jużwwiększości tylkoci far-
merzy, którzy zdołali powiększyć areał, np. po-
zostały po dziadkach czy rodzicach. Awięcej zie-
mi, towięcej pracydla sprzętu i choćby towyma-
ga, by był onnowoczesny, a tymsamymwydajny.
Boograniczeniekosztów,choćbyzwiązanychzezu-
życiem paliwa, dla rolników też ma istotne zna-
czenie.Coważne, zakupnowegosprzętunadalbę-
dziewspierany ze środkówUE.WprojekciePro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020zapisano, iżnadofinansowanie zaku-
pumaszyn i urządzeń do produkcji będzie moż-
naotrzymać200tys. zł.Ale takiedotacjebędąob-
warowane różnymi zastrzeżeniami. „Współczes-
ny świat i globalnagospodarkastawiająprzedrol-
nikaminowewyzwania.Niewystarczy już tylkoto-
war wyprodukować. Rolnik musi zadbać o naj-
wyższą jakość, atrakcyjność cenową i znaleźć
klienta.Zatemniewystarczynabyćnowyciągnik
czymaszynę, trzebamieć innowacyjnypomysł i sta-

lemiećnauwadzewymogiśrodowiskanaturalnego,
a nawet klimatu –napisaławkomunikacie o no-
wym PROW-ie Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacjiRolnictwa.Alepodkreśla jednocześnie
wprowadzenie do programu nowego działania.
Otóżrolnicyczyprzedsiębiorcybędąmoglidokonać
zakupumaszyn i urządzeń służącychdoproduk-
cji rolnej i świadczyć usługi na rzecz rolnictwa.
Oczywiście, otrzymają refundację poniesionych
kosztów. Dariusz Kucman
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dziale do 1 ha – 4,9 tys. transakcji. Najmniej
umów zawarto na powierzchnie powyżej 300
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ZHU AGRO-SERWIS Dariusz Sobol

Mazowsze. Zapachy bez odrębnej regulacji

Ustawy odorowej nie będzie

Na terenie Mazowsza nie brakuje
protestów przeciwko nowym fermom
drobiu czy dużym chlewniom. Wiele
sprzeciwiających się takim inwestycjom
osób liczyło na ustawę odorową.
Ale ona raczej nie powstanie.

W ostatnim czasie bardzo głośno – głównie
dzięki dużemu zainteresowaniu mediów (w
tym „Kuriera”) – zrobiło się o protestachmiesz-
kańcówKrępy (gm. Lipowiec, powiatmławski)
przeciwko planom inwestora, który chce po-
stawić w tamtej okolicy fermę składającą się aż
z 24 kurników. Założyli nawet specjalne stowa-
rzyszenie, organizowali pikiety.Wszystko z oba-
wy o brzydkie zapachy, jakie zwykle towarzyszą
tego typu hodowlom. Tego typu stanowczych
sprzeciwów jest ostatnio coraz więcej.

Egzekwować
istniejące przepisy

Sporo działaczy, lokalnych polityków, a przede
wszystkim sąsiadujących z (istniejącymi lubprzy-
szłymi) fermamikurzymimieszkańcówwsi imias-
teczekliczyłonazapowiadanąszumnieodlatusta-
wę odorową. Miała ona w założeniu precyzo-
waćm.in. lokowanietakich inwestycji i chronić in-
teresywszystkichmieszkającychwichokolicach. Ale
już wiadomo, że odrębna ustawa nie powstanie. -
Jeśli chodzi onowyprojektustawyoprzeciwdzia-
łaniu uciążliwości zapachowej, to Ministerstwo
Środowiska,poprzeanalizowaniuuwagzgłoszonych
w trakcie konsultacji społecznych prowadzonych
w2011r., rozważamożliwośćzastosowania innych
rozwiązań niż wprowadzenie nowych przepisów
ustawowych.Szybszei lepszeskutkimożeprzynieść
prowadzenie takich działań, które sprawią, że już
obowiązująceprzepisybędąwłaściwie interpreto-

wane, przestrzegane i egzekwowane – brzmi ko-
munikatMinisterstwaŚrodowiska.

Będą propozycje
zmian

Wdalszej jego częścimożemyprzeczytać, iż roz-
ważane jest uzupełnienie przepisówdotyczących
uciążliwości zapachowej. - W tym celu prowa-
dzony jest przegląd przepisów z zakresu ochro-
ny środowiska, planowania przestrzennego,
warunków technicznych dla budynków i bu-
dowli, będących w gestii ministrów: środowis-
ka, gospodarki, transportu, budownictwa, gos-
podarki morskiej czy ministra rolnictwa i roz-
woju wsi. Resort środowiska, we współpracy
z pozostałymi resortami odpowiedzialnymi za
poszczególne obszary, zaproponuje w najbliż-
szym czasie odpowiednie propozycje zmian
wprawie – zapewniaministerstwo. Dariusz Kucman
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ul. Małkińska 6
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. 29-74-536-90 

lub 602-29-29-69

Pawlak & Pawlak
Sklep hydrauliczny i usługi

- sprzedaż, montaż i serwis kolektorów słonecznych
- pomoc w otrzymaniu 45% dotacji
- sklep hydrauliczny, instalacje, kotły żeliwne

www.kolektory-solary.com

Chcesz zaoszczędzić pieniądze na ogrzewaniu ciepłej wody? Zgłoś się do
firmy Pawlak & Pawlak w Ostrowi Mazowieckiej. Firma oferuje nie tylko pro-
fesjonalny montaż kolektorów słonecznych, ale też pomoc w otrzymaniu do-
tacji 45%. Nie zwlekaj. Wiosną możesz złapać dodatkową okazję  – w fir-
mie  Pawlak & Pawlak kolektory słoneczne już od 5.555 zł brutto!

Co musisz zrobić? Zadzwonić lub przyjść do firmy. Resztę załatwią za Cie-
bie profesjonaliści. Firma Pawlak & Pawlak w Ostrowi działa już od 30 lat. Od
10 zajmuje się natomiast sprzedażą i montażem kolektorów słonecznych. Od
3 lat – pomocą w otrzymaniu dotacji z NFOŚiGW. Pawlak & Pawlak to pierw-
sza firma, która zaczęła montować kolektory słoneczne w regionie, która po-
maga zaoszczędzić na ogrzewaniu domów i kompleksowo pomaga w realiza-
cji całego przedsięwzięcia związanego z pozyskaniem dofinansowania na kolektory
słoneczne. Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej polega na  dofinansowaniu kredytu na zakup i montaż  kompletnych
instalacji solarnych. Program adresowany jest do osób fizycznych oraz wspól-
not mieszkaniowych, których budynki nie są podłączone do sieci ciepłowniczej.
Jeśli zdecydujesz się „podłączyć” swój dom do energii słonecznej, NFOŚiGW
dofinansuje 45% Twoich wydatków, a Pawlak & Pawlak pomoże Ci załatwić
wszystkie formalności i zainstaluje gotowy zestaw solarny dla Twojego domu.
W pozyskiwaniu funduszy ostrowska firma współpracuje z Bankiem Spółdzielczym
w Ostrowi Mazowieckiej. Firma przygotowuje całą dokumentację do banku, dzię-
ki której można otrzymać atrakcyjne dofinansowanie. Może być ono kredyto-
we bądź w formie lokaty. Dodatkowo każdemu klientowi firma Pawlak & Paw-
lak do zestawów kolektorów słonecznych do wspomagania centralnego ogrze-
wania montuje GRATIS kocioł żeliwny firmy Tekla, którego wartość sięga 4,5
tys. zł. W ofercie firmy Pawlak & Pawlak znajdują się tylko i wyłącznie produkty
markowe, sprawdzonych firm, z pełną gwarancją producenta, posiadające od-
powiednie certyfikaty i spełniające określone normy. Kolektory objęte są dzie-
sięcioletnią gwarancją. Na inne urządzenia gwarancja to 5 lat, natomiast na wy-
konanie usługi – 3 lata. Serwis firma wykonuje GRATIS.  Trzy cechy produk-
tu: niezawodność wydajność, niski koszt eksploatacji są dla fachowców firmy z
Ostrowi wyznacznikiem dobierania elementów do zestawu solarnego.

Zalety korzystania z usług firmy Pawlak & Pawlak w Ostrowi poznały na
przestrzeni lat setki mieszkańców nie tylko miasta i powiatu. Firma ma zrea-
lizowane zamówienia m.in. w Terespolu, Suwałkach, Olecku, Białymstoku,
Ełku, Zambrowie, Hajnówce, Wyszkowie, Legionowie oraz w powiatach oko-
lic Ostrowi Mazowieckiej. Ich produkty zapewniają długoletnią i bezawaryjną
pracę, a zadowolenie setek Klientów jest potwierdzeniem szybkiej, fachowej
obsługi i wysokiego dofinansowania. Bądź następnym, który skorzysta z pły-
nących z nieba korzyści.

Dodatkowo wszyscy, którzy chcą korzystać z odnawialnych źródeł energii
powinni skorzystać też z kolejnej szansy. Od III kwartału 2014 roku w NFO-
ŚiGW wchodzi program dofinansowania PROSUMENT  na pompy ciepła,
kotły na pelet, panele fotowoltaiczne. Dotacja będzie sięgała 40-70%. 

Wszystkich, którzy chcą się przekonać o skuteczności kolektorów, firma
zaprasza do swojej siedziby w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Małkińskiej 6.
Szczegółowe informacje można uzyskać też pod numerem telefonu 602-29-
29-69 lub 29-74-536-90 i na stronie internetowej www.kolektory-solary.com.
Firma Pawlak & Pawlak od 30 lat zajmuje się także sprzedażą artykułów hyd-
raulicznych oraz świadczeniem wszelkich
usług związanych z hydrauliką.

Zapraszamy!

Daj się porwać kolektoromanii
Grzej za darmo 
– podłącz dom do energii słonecznej
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Powiat ostrołęcki. Przez dwa miesiące rolnicy z 11 gmin dowiedzą się wszystkiego o mleku

Jak zwiększyć produkcję i pozyskać
dodatkowe pieniądze
Trwa cykl konferencji o tematyce
produkcji mleka. Rolnicy z 11 gmin
powiatu ostrołęckiego mają możliwość
poznać nowe techniki oraz sposoby na
zwiększenie produkcji mleka, a dzięki
specjalistom z różnych dziedzin
dowiedzieć się o zmianach w przepisach
prawa i możliwości pozyskania dotacji
na rozwój gospodarstwa.

Z myślą o rolnikach zajmujących się produk-
cjąmleka, Starosto PowiatowewOstrołęce zor-
ganizowało cykl konferencji poświęconych tej te-
matyce. Pierwsza z nich odbyła się 13 marca
w Wyższej Szkole Administracji Publicznej
wOstrołęce. Zaproszononanią rolników z gmin
Lelis, Olszewo-Borki, Rzekuń i Troszyn. Obec-
ni byli też sołtysi, radni orazprzedstawiciele agen-
cji i kółek rolniczych. - Powiat ostrołęcki należy
do czołówki najlepszych powiatóww produkcji
mleka w Polsce – poinformował Stanisław Ku-
beł, starosta ostrołęcki, który jako gospodarz po-

witał gości. - Tutejsze gospodarstwa mają naj-
wyższe obsadybydłanaMazowszu.Zdaniemsta-
rosty, istniejąmożliwości zwiększenia produkcji
i jakości mleka oraz zmniejszenie zachorowal-
ności bydła. Podczas spotkania omówione zos-
tały kwestie związane z agrotechniką i doborem
mieszanek kukurydzy. Rozmawiano również
na temat jakości pasz objętościowych i treściwych
(powinny one być dostosowane do potrzeb po-
karmowych bydła). Poruszono też takie tematy
jak choroby dotykające uprawy czy znaczenie hi-
gieny w hodowli bydła. Wspomniano także te-
mat zmian, z jakimi będą musiały zmierzyć się
gospodarstwa rolne (certyfikacja- produkty po-
chodzące z gospodarstwnie certyfikowanychnie
wejdądo oficjalnego obrotu) orazwymogówwe-

terynaryjnych.Omówione zostały również pro-
gramy:PROWna lata2014-2020 iPłatności ob-
szarowe w 2014 r. Adam Wnęta

TERMINY KONFERENCJI:
28 marca – Gmina Goworowo, Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie
3 kwietnia – Gmina Kadzidło, Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
7 kwietnia – Gmina Czerwin, Gimnazjum w Czerwinie
15 kwietnia – Gmina Baranowo, Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie

Spotkanie z prodecentami mleka z gminy
Myszyniec zorganizowano 20 marca
w tamtejszym Zespole Szkół Powiatowych
Fot. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
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Mazowsze. Rolnicy na zakupach

Nowe maszyny nadal będą dotowane
„Sprzętowe” oblicze polskiej wsi
w ostatnich kilku latach bardzo się
zmieniło. Rolnicy kupują nowe traktory
i będą to robić dzięki wsparcium.in. z Unii
Europejskiej. Te stare nie radzą sobie przy
zwiększonymareale.

Wszybkim tempie symbolami naszych wiosek
przestająbyć sławne „trzydziestki” czy „sześćdzie-
siątki” (ciągniki URSUSC-330 i C-360). Pocho-
dzącez lat70. i80. traktoryustępująpolanowym,
większym, mocniejszym i jednocześnie ekono-
miczniejszymmaszynom.Popierwszedlatego, że
niesąwieczne.Zaśpermanentnenaprawynadłuż-
sząmetęniemająsensu.Podrugie,boobecniegos-
podarstwaprowadzą jużwwiększości tylkoci far-
merzy, którzy zdołali powiększyć areał, np. po-
zostały po dziadkach czy rodzicach. Awięcej zie-
mi, towięcej pracydla sprzętu i choćby towyma-
ga, by był onnowoczesny, a tymsamymwydajny.
Boograniczeniekosztów,choćbyzwiązanychzezu-
życiem paliwa, dla rolników też ma istotne zna-
czenie.Coważne, zakupnowegosprzętunadalbę-
dziewspierany ze środkówUE.WprojekciePro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020zapisano, iżnadofinansowanie zaku-
pumaszyn i urządzeń do produkcji będzie moż-
naotrzymać200tys. zł.Ale takiedotacjebędąob-
warowane różnymi zastrzeżeniami. „Współczes-
ny świat i globalnagospodarkastawiająprzedrol-
nikaminowewyzwania.Niewystarczy już tylkoto-
war wyprodukować. Rolnik musi zadbać o naj-
wyższą jakość, atrakcyjność cenową i znaleźć
klienta.Zatemniewystarczynabyćnowyciągnik
czymaszynę, trzebamieć innowacyjnypomysł i sta-

lemiećnauwadzewymogiśrodowiskanaturalnego,
a nawet klimatu –napisaławkomunikacie o no-
wym PROW-ie Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacjiRolnictwa.Alepodkreśla jednocześnie
wprowadzenie do programu nowego działania.
Otóżrolnicyczyprzedsiębiorcybędąmoglidokonać
zakupumaszyn i urządzeń służącychdoproduk-
cji rolnej i świadczyć usługi na rzecz rolnictwa.
Oczywiście, otrzymają refundację poniesionych
kosztów. Dariusz Kucman

P.H.U TECH-MAR
na rynku od 1998 r.

Marcin Cichowski tel. 787-697-042
ul. Świerkowa 8 608-477-668
07-430 Myszyniec

• SCHŁADZALNIKI DO MLEKA
• ODZYSK CIEPŁA
• DOJARKI RUROCIĄGOWE,

KONWIOWE
• CZĘŚCI ZAMIENNE
• SERWIS
• GWARANCJA 6 MIESIĘCY
• ODZYSK CIEPŁA ZE STALI

NIERDZEWNEJ
• MONTAŻ,
• SERWIS GWARANCYJNY

I POGWARANCYJNY
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Północne Mazowsze. Bobry szkodzą rolnikom

Przeciwko bobrowym tamom
Bobry dość mocno dają się rolnikom
we znaki. Budowanych przez nich tam
nie wolno rozbierać samowolnie, ale
można otrzymać na to zgodę.

Takie demontowanie tam jest właściwie naj-
szybszym i najprostszym sposobem łagodzenia
skutków bytowania bobrów na naszym terenie.
Same bobry są pod ścisłą ochroną i nie można
z nimi nic robić. Od czasu do czasu prowadzone
są – pod nadzorem inspektorów ochrony śro-
dowiska – kontrolowane odstrzały tych zwie-
rząt. A – trzeba to niestety podkreślić – wy-
rządzają one rolnikom sporo szkód. Tworzone
przez nich tamy na rzeczkach i rowach powo-
dują zatory w przepływie wody, która następ-
nie zalewa pola lub łąki. Takie rozlewiska albo
jeziora błotne powodują, że nie da się tamwje-
chać żadnym sprzętem i właściwie użytko-
wać. A to oznacza straty - czasu i pieniędzy. Dla-
tego samorządy występują do Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony ŚrodowiskawWarszawie o zgo-
dy na rozbieranie tam. Tak na przykład od 3 lat
postępuje gmina Szelkóww powiecie makow-
skim. Demontowanie tam bez takich zezwoleń

lub wbrew ich warunkom jest wykroczeniem
i podlega karze aresztu albo grzywny. Warto
jeszcze wspomnieć, że od jakiegoś stosuje się tez
inną metodę, by ograniczyć negatywne skutki
działalności bobrów. I jest to metoda wspiera-
na przez instytucje ochrony środowiska. Cho-
dzi omontaż rur przelewowychw tamach. Roz-
wiązanie polega na umieszczeniu w tamie
bobrowej zakończonej kolankiem rury PCV
z otworami nawierconymi w jej ściankach.

Rura taka działa jak syfon, skutecznie regulu-
jąc poziom wody od strony rozlewiska bobro-
wego. Takie działanie utrudnia bobrom znale-
zienie miejsca wypływu wody - pomimo ciąg-
łego nadbudowywania tamy, poziomwody nie
ulega zmianom. Dodatkową zaletą tej metody
jest utrzymanie wody na wystarczająco wyso-
kim atrakcyjnym dla bobrów poziomie, dzięki
czemu nie wędrują w innemiejsca, gdziemog-
łyby powodować kolejne szkody. Dariusz Kucman
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Rolnictwo. Za dymy nad łąkami grożą kary

Ruszyła plaga bezmyślnego wypalania
Minęła dopiero połowamarca, a już
strażacy odnotowali pierwsze
tegoroczne wyjazdy do wypalanych
traw i pierwsze ich ofiary. Bo – mimo że
dziennikarze, służby i różne instytucje
ostrzegają przed tym procederem – są
tacy rolnicy, którzy dopatrują się w tym
działaniu zabiegów użyźniających glebę.

A jest wręcz odwrotnie. Po przejściu pożarów
ziemia na „wypaleniskach” staje się jałowa. Pło-
mienie zabijają, hamują naturalne zjawisko gni-
cia pozostałości roślinnych, dzięki któremu two-
rzy się urodzajna warstwa gleby. Nie koniec na
tym, ogień zabija także owady i dziko żyjące zwie-
rzęta oraz niszczy ich siedliska. -Palące się tra-
wy, czy chwasty, mogą wytwarzać toksyczne
substancje, które zatruwają glebę,wodygruntowe
i niszczą atmosferę. Towarzysząca pożarom
emisja pyłów i gazów zagraża też np. kierowcom
poruszającymsię podrogachwpobliżupożarów.
Nierzadkoogieńprzenosi się napobliskie lasy czy
zabudowania, zagrażając ludziom – ostrzegają
urzędnicy z Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. I przypominają, że ustawa

o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypa-
lania traw. Jeśli ktoś zostanie złapany na gorą-
cymuczynku, podlega karze aresztu lub grozimu

grzywna do 5 tys. zł. Przy spowodowaniu poża-
ru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia
czymienia, karapozbawieniawolnościmożewy-
nosić od roku do 10 lat. ARiMR może też na-
kładać dotkliwe sankcje finansowe, jeśli stwier-
dzi, że doszło do wypalania gruntów rolnych
przez rolnika. Zakaz wypalania jest jedną
z norm, której zobowiązani są przestrzegać rol-
nicy ubiegający się o płatności bezpośrednie
i płatności obszarowe w ramach PROW2007-
2013. „Brak ich przestrzeganiamoże doprowa-
dzić do zmniejszenia o 3% płatności bezpo-
średnich, płatności ONW, płatności rolnośro-
dowiskowych oraz tych na zalesianie gruntów
rolnych, o które ubiega się rolnik. W przypad-
ku, gdy rolnik świadomie wypala grunty rolne,
całkowita kwota należnychmu płatności może
być obniżona nawet o 20%” – zaznaczają urzęd-
nicy z agencji. I zastrzegają, że na podstawie oce-
ny zawartejwprotokole z czynności kontrolnych,
kierownik biura powiatowegomoże wydać de-
cyzję zarówno o zmniejszeniu tej obniżki dowy-
sokości niemniejszej niż 15%, jak i o zwiększe-
niu jej nawet do 100%należnej kwoty pomocy.

Dariusz Kucman
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Mazowsze. Rolnicy na zakupach

Nowe maszyny nadal będą dotowane
„Sprzętowe” oblicze polskiej wsi
w ostatnich kilku latach bardzo się
zmieniło. Rolnicy kupują nowe traktory
i będą to robić dzięki wsparcium.in. z Unii
Europejskiej. Te stare nie radzą sobie przy
zwiększonymareale.

Wszybkim tempie symbolami naszych wiosek
przestająbyć sławne „trzydziestki” czy „sześćdzie-
siątki” (ciągniki URSUSC-330 i C-360). Pocho-
dzącez lat70. i80. traktoryustępująpolanowym,
większym, mocniejszym i jednocześnie ekono-
miczniejszymmaszynom.Popierwszedlatego, że
niesąwieczne.Zaśpermanentnenaprawynadłuż-
sząmetęniemająsensu.Podrugie,boobecniegos-
podarstwaprowadzą jużwwiększości tylkoci far-
merzy, którzy zdołali powiększyć areał, np. po-
zostały po dziadkach czy rodzicach. Awięcej zie-
mi, towięcej pracydla sprzętu i choćby towyma-
ga, by był onnowoczesny, a tymsamymwydajny.
Boograniczeniekosztów,choćbyzwiązanychzezu-
życiem paliwa, dla rolników też ma istotne zna-
czenie.Coważne, zakupnowegosprzętunadalbę-
dziewspierany ze środkówUE.WprojekciePro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020zapisano, iżnadofinansowanie zaku-
pumaszyn i urządzeń do produkcji będzie moż-
naotrzymać200tys. zł.Ale takiedotacjebędąob-
warowane różnymi zastrzeżeniami. „Współczes-
ny świat i globalnagospodarkastawiająprzedrol-
nikaminowewyzwania.Niewystarczy już tylkoto-
war wyprodukować. Rolnik musi zadbać o naj-
wyższą jakość, atrakcyjność cenową i znaleźć
klienta.Zatemniewystarczynabyćnowyciągnik
czymaszynę, trzebamieć innowacyjnypomysł i sta-

lemiećnauwadzewymogiśrodowiskanaturalnego,
a nawet klimatu –napisaławkomunikacie o no-
wym PROW-ie Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacjiRolnictwa.Alepodkreśla jednocześnie
wprowadzenie do programu nowego działania.
Otóżrolnicyczyprzedsiębiorcybędąmoglidokonać
zakupumaszyn i urządzeń służącychdoproduk-
cji rolnej i świadczyć usługi na rzecz rolnictwa.
Oczywiście, otrzymają refundację poniesionych
kosztów. Dariusz Kucman
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Rolnictwo. Za dymy nad łąkami grożą kary

Ruszyła plaga bezmyślnego wypalania
Minęła dopiero połowamarca, a już
strażacy odnotowali pierwsze
tegoroczne wyjazdy do wypalanych
traw i pierwsze ich ofiary. Bo – mimo że
dziennikarze, służby i różne instytucje
ostrzegają przed tym procederem – są
tacy rolnicy, którzy dopatrują się w tym
działaniu zabiegów użyźniających glebę.

A jest wręcz odwrotnie. Po przejściu pożarów
ziemia na „wypaleniskach” staje się jałowa. Pło-
mienie zabijają, hamują naturalne zjawisko gni-
cia pozostałości roślinnych, dzięki któremu two-
rzy się urodzajna warstwa gleby. Nie koniec na
tym, ogień zabija także owady i dziko żyjące zwie-
rzęta oraz niszczy ich siedliska. -Palące się tra-
wy, czy chwasty, mogą wytwarzać toksyczne
substancje, które zatruwają glebę,wodygruntowe
i niszczą atmosferę. Towarzysząca pożarom
emisja pyłów i gazów zagraża też np. kierowcom
poruszającymsię podrogachwpobliżupożarów.
Nierzadkoogieńprzenosi się napobliskie lasy czy
zabudowania, zagrażając ludziom – ostrzegają
urzędnicy z Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. I przypominają, że ustawa

o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypa-
lania traw. Jeśli ktoś zostanie złapany na gorą-
cymuczynku, podlega karze aresztu lub grozimu

grzywna do 5 tys. zł. Przy spowodowaniu poża-
ru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia
czymienia, karapozbawieniawolnościmożewy-
nosić od roku do 10 lat. ARiMR może też na-
kładać dotkliwe sankcje finansowe, jeśli stwier-
dzi, że doszło do wypalania gruntów rolnych
przez rolnika. Zakaz wypalania jest jedną
z norm, której zobowiązani są przestrzegać rol-
nicy ubiegający się o płatności bezpośrednie
i płatności obszarowe w ramach PROW2007-
2013. „Brak ich przestrzeganiamoże doprowa-
dzić do zmniejszenia o 3% płatności bezpo-
średnich, płatności ONW, płatności rolnośro-
dowiskowych oraz tych na zalesianie gruntów
rolnych, o które ubiega się rolnik. W przypad-
ku, gdy rolnik świadomie wypala grunty rolne,
całkowita kwota należnychmu płatności może
być obniżona nawet o 20%” – zaznaczają urzęd-
nicy z agencji. I zastrzegają, że na podstawie oce-
ny zawartejwprotokole z czynności kontrolnych,
kierownik biura powiatowegomoże wydać de-
cyzję zarówno o zmniejszeniu tej obniżki dowy-
sokości niemniejszej niż 15%, jak i o zwiększe-
niu jej nawet do 100%należnej kwoty pomocy.

Dariusz Kucman
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Nowe maszyny nadal będą dotowane
„Sprzętowe” oblicze polskiej wsi
w ostatnich kilku latach bardzo się
zmieniło. Rolnicy kupują nowe traktory
i będą to robić dzięki wsparcium.in. z Unii
Europejskiej. Te stare nie radzą sobie przy
zwiększonymareale.

Wszybkim tempie symbolami naszych wiosek
przestająbyć sławne „trzydziestki” czy „sześćdzie-
siątki” (ciągniki URSUSC-330 i C-360). Pocho-
dzącez lat70. i80. traktoryustępująpolanowym,
większym, mocniejszym i jednocześnie ekono-
miczniejszymmaszynom.Popierwszedlatego, że
niesąwieczne.Zaśpermanentnenaprawynadłuż-
sząmetęniemająsensu.Podrugie,boobecniegos-
podarstwaprowadzą jużwwiększości tylkoci far-
merzy, którzy zdołali powiększyć areał, np. po-
zostały po dziadkach czy rodzicach. Awięcej zie-
mi, towięcej pracydla sprzętu i choćby towyma-
ga, by był onnowoczesny, a tymsamymwydajny.
Boograniczeniekosztów,choćbyzwiązanychzezu-
życiem paliwa, dla rolników też ma istotne zna-
czenie.Coważne, zakupnowegosprzętunadalbę-
dziewspierany ze środkówUE.WprojekciePro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020zapisano, iżnadofinansowanie zaku-
pumaszyn i urządzeń do produkcji będzie moż-
naotrzymać200tys. zł.Ale takiedotacjebędąob-
warowane różnymi zastrzeżeniami. „Współczes-
ny świat i globalnagospodarkastawiająprzedrol-
nikaminowewyzwania.Niewystarczy już tylkoto-
war wyprodukować. Rolnik musi zadbać o naj-
wyższą jakość, atrakcyjność cenową i znaleźć
klienta.Zatemniewystarczynabyćnowyciągnik
czymaszynę, trzebamieć innowacyjnypomysł i sta-
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a nawet klimatu –napisaławkomunikacie o no-
wym PROW-ie Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacjiRolnictwa.Alepodkreśla jednocześnie
wprowadzenie do programu nowego działania.
Otóżrolnicyczyprzedsiębiorcybędąmoglidokonać
zakupumaszyn i urządzeń służącychdoproduk-
cji rolnej i świadczyć usługi na rzecz rolnictwa.
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„Sprzętowe” oblicze polskiej wsi
w ostatnich kilku latach bardzo się
zmieniło. Rolnicy kupują nowe traktory
i będą to robić dzięki wsparcium.in. z Unii
Europejskiej. Te stare nie radzą sobie przy
zwiększonymareale.

Wszybkim tempie symbolami naszych wiosek
przestająbyć sławne „trzydziestki” czy „sześćdzie-
siątki” (ciągniki URSUSC-330 i C-360). Pocho-
dzącez lat70. i80. traktoryustępująpolanowym,
większym, mocniejszym i jednocześnie ekono-
miczniejszymmaszynom.Popierwszedlatego, że
niesąwieczne.Zaśpermanentnenaprawynadłuż-
sząmetęniemająsensu.Podrugie,boobecniegos-
podarstwaprowadzą jużwwiększości tylkoci far-
merzy, którzy zdołali powiększyć areał, np. po-
zostały po dziadkach czy rodzicach. Awięcej zie-
mi, towięcej pracydla sprzętu i choćby towyma-
ga, by był onnowoczesny, a tymsamymwydajny.
Boograniczeniekosztów,choćbyzwiązanychzezu-
życiem paliwa, dla rolników też ma istotne zna-
czenie.Coważne, zakupnowegosprzętunadalbę-
dziewspierany ze środkówUE.WprojekciePro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020zapisano, iżnadofinansowanie zaku-
pumaszyn i urządzeń do produkcji będzie moż-
naotrzymać200tys. zł.Ale takiedotacjebędąob-
warowane różnymi zastrzeżeniami. „Współczes-
ny świat i globalnagospodarkastawiająprzedrol-
nikaminowewyzwania.Niewystarczy już tylkoto-
war wyprodukować. Rolnik musi zadbać o naj-
wyższą jakość, atrakcyjność cenową i znaleźć
klienta.Zatemniewystarczynabyćnowyciągnik
czymaszynę, trzebamieć innowacyjnypomysł i sta-

lemiećnauwadzewymogiśrodowiskanaturalnego,
a nawet klimatu –napisaławkomunikacie o no-
wym PROW-ie Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacjiRolnictwa.Alepodkreśla jednocześnie
wprowadzenie do programu nowego działania.
Otóżrolnicyczyprzedsiębiorcybędąmoglidokonać
zakupumaszyn i urządzeń służącychdoproduk-
cji rolnej i świadczyć usługi na rzecz rolnictwa.
Oczywiście, otrzymają refundację poniesionych
kosztów. Dariusz Kucman

P.H.U TECH-MAR
na rynku od 1998 r.

Marcin Cichowski tel. 787-697-042
ul. Świerkowa 8 608-477-668
07-430 Myszyniec
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• ODZYSK CIEPŁA ZE STALI
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ROBOTY UDOJOWE VMS
DOJARKI PRZEWODOWE
HALE UDOJOWE
REGENERACJA PULSATORÓW
CZĘŚCI ZAMIENNE
ŚRODKI DO MYCIA
ZGARNIACZE OBORNIKA
SCHŁADZALNIKI DO MLEKA
MATY

Autoryzowany Dealer
DeLaval
Dariusz Suchowiecki
tel. 603 629 514

Doradztwo – Montaż – Serwis - Atesty

ZAKŁAD OBSŁUGI ROLNICTWA
HANDEL - MONTAŻ - SERWIS
Ostrołęka, Dzbenin 76B
tel./fax 29 764 71 57

* otręby pszenne i żytnie
* śruta rzepakowa i sojowa
* wysłodki suszone granulowane
* nawozy * transport

* otręby pszenne i żytnie
* śruta rzepakowa i sojowa
* wysłodki suszone granulowane
* nawozy * transport

Skup zbóż i rzepaku!Skup zbóż i rzepaku!

Koziczyn 46
06-461 Regimin

W sprzedaży:

tel. 602-422-596
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Oferujemy odbiór:
• bydła • koni • kóz • trzody chlewnej
• owiec • odpadów zwierzęcych

EKO–STOK Sp. z o.o.
Górskie Ponikły Stok 50, 18-312 Rutki - Kossaki
Telefony zgłoszeniowe: tel. 86 270 11 47, kom. 668 155 216

Jeżeli zdarzy się upadek zwierzęcia

ZADZWOŃ DO NAS 86 270 11 47
Odbierzemy padłe sztuki i pomożemy wypełnić wymagane dokumenty,
żebyś mógł skorzystać z dofinansowania ARiMR

Zapewniamy
szybki czas realizacji
specjalistycznymi
środkami transportu

Wystarczy zadzwonić pod numer:
86 270 11 47 lub 668 155 216
i przekazać nam:
• imię i nazwisko właściciela

lub nazwę producenta rolnego
• NIP, Pesel, REGON
• dokładny adres, skąd ma nastąpić

odbiór padłego zwierzęcia
• numer identyfikacyjny gospodarstwa
• numer kolczyka • numer stada
• datę padnięcia zwierzęcia

Mazowsze. Doświadczony pszczelarz Sławomir Sarnowski radzi

Twórzmy warunki do produkcji
pełnowartościowego miodu
Każdy z nas kupując miód chciałby
nabyć produkt pełnowartościowy.
Pszczoły do produkcji miodu
wysokiego gatunku muszą mieć
odpowiednie warunki. Pomóc w tym
może.... każdy kto ma ogródek
i uprawia ziemię. Jak? - Sadźmy rośliny
miododajne i dbajmy o właściwe
stosowanie oprysków ochrony roślin –
radzi Sławomir Sarnowski, pszczelarz
z wieloletnim doświadczeniem.

Miód to niezastąpiony dar natury. Ze wzglę-
du na coraz większe zanieczyszczenie środo-
wiska i stosowaną w rolnictwie chemię pszczo-
łom jest coraz trudniej. Często w rolnictwie nie
można uniknąć stosowania oprysków ochrony
roślin. Aby nie szkodzić pszczołom należy się
trzymać kilku zasad. - Nie stosujmy oprysków
w trakcie kwitnięcia. Najlepiej to wykonać

przed i po kwitnięciu roślin – radzi pszczelarz
Sławomir Sarnowski. Co zrobić kiedy trzebawy-
konać oprysk, na przykład na uprawy rolnicze,
w innym czasie? - Należy to robić po zachodzie
słońca. Te kilka godzin, kiedy pszczoły skończyły
oblot, powoduje, że oprysk się neutralizuje. Już
następnego dnia rano, kiedy pszczoła wylatu-
je, środek traci swoją szkodliwość – dodaje
pszczelarz. Jego zdaniem nie ma środków zu-
pełnie nieszkodliwych dla pszczół, choć inaczej
twierdzić mogą niektórzy producenci. - Spe-
cjalistyczne źródła podają, że nie ma leku któ-
ry nie byłby szkodliwy, nawet w małym stop-
niu – uważa pan Sławomir. Inaczej postępując
narażamy pszczele rodziny na wyginięcie.
Pszczoły chorują jak ludzie. Kiedy już tak się sta-
nie to zdaniem pszczelarza nie powinno się sto-
sować żadnych antybiotyków. - Jeżeli zdarzy się
choroba najlepiej chorą rodzinę zniszczyć,
a nie leczyć. W ten sposób nie rozprzestrzenia
się choroba. To drastyczny sposób, ale bardzo

skuteczny. Leczyć pszczół nie należy także ze
względu nawłaściwości miodu, aby później nie
truć ludzi, którzy spożywają – uważa pszczelarz.
Brak przestrzegania zasad przez uprawiających
ziemięmoże skutkować słabą jakością miodu.
Może to doprowadzić do tego, że zakupimy
miód zawierający szkodliwe substancje. „Na
oko” nie określimy składu i właściwości miodu.
Tak więc, rolnicy i właściciele ogrodów mają
ogromnywpływ na jakośćmiodu i pszczelą po-
pulację. Fot. Iwona Łazowa
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szybki czas realizacji
specjalistycznymi
środkami transportu

Wystarczy zadzwonić pod numer:
86 270 11 47 lub 668 155 216
i przekazać nam:
• imię i nazwisko właściciela
lub nazwę producenta rolnego

• NIP, Pesel, REGON
• dokładny adres, skąd ma nastąpić

odbiór padłego zwierzęcia
• numer identyfikacyjny gospodarstwa
• numer kolczyka • numer stada
• datę padnięcia zwierzęcia

Mazowsze. Doświadczony pszczelarz Sławomir Sarnowski radzi

Twórzmy warunki do produkcji
pełnowartościowego miodu
Każdy z nas kupując miód chciałby
nabyć produkt pełnowartościowy.
Pszczoły do produkcji miodu
wysokiego gatunku muszą mieć
odpowiednie warunki. Pomóc w tym
może.... każdy kto ma ogródek
i uprawia ziemię. Jak? - Sadźmy rośliny
miododajne i dbajmy o właściwe
stosowanie oprysków ochrony roślin –
radzi Sławomir Sarnowski, pszczelarz
z wieloletnim doświadczeniem.

Miód to niezastąpiony dar natury. Ze wzglę-
du na coraz większe zanieczyszczenie środo-
wiska i stosowaną w rolnictwie chemię pszczo-
łom jest coraz trudniej. Często w rolnictwie nie
można uniknąć stosowania oprysków ochrony
roślin. Aby nie szkodzić pszczołom należy się
trzymać kilku zasad. - Nie stosujmy oprysków
w trakcie kwitnięcia. Najlepiej to wykonać

przed i po kwitnięciu roślin – radzi pszczelarz
Sławomir Sarnowski. Co zrobić kiedy trzebawy-
konać oprysk, na przykład na uprawy rolnicze,
w innym czasie? - Należy to robić po zachodzie
słońca. Te kilka godzin, kiedy pszczoły skończyły
oblot, powoduje, że oprysk się neutralizuje. Już
następnego dnia rano, kiedy pszczoła wylatu-
je, środek traci swoją szkodliwość – dodaje
pszczelarz. Jego zdaniem nie ma środków zu-
pełnie nieszkodliwych dla pszczół, choć inaczej
twierdzić mogą niektórzy producenci. - Spe-
cjalistyczne źródła podają, że nie ma leku któ-
ry nie byłby szkodliwy, nawet w małym stop-
niu – uważa pan Sławomir. Inaczej postępując
narażamy pszczele rodziny na wyginięcie.
Pszczoły chorują jak ludzie. Kiedy już tak się sta-
nie to zdaniem pszczelarza nie powinno się sto-
sować żadnych antybiotyków. - Jeżeli zdarzy się
choroba najlepiej chorą rodzinę zniszczyć,
a nie leczyć. W ten sposób nie rozprzestrzenia
się choroba. To drastyczny sposób, ale bardzo

skuteczny. Leczyć pszczół nie należy także ze
względu nawłaściwości miodu, aby później nie
truć ludzi, którzy spożywają – uważa pszczelarz.
Brak przestrzegania zasad przez uprawiających
ziemięmoże skutkować słabą jakością miodu.
Może to doprowadzić do tego, że zakupimy
miód zawierający szkodliwe substancje. „Na
oko” nie określimy składu i właściwości miodu.
Tak więc, rolnicy i właściciele ogrodów mają
ogromnywpływ na jakośćmiodu i pszczelą po-
pulację. Fot. Iwona Łazowa
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Mazowsze. Rolnicy na zakupach

Nowe maszyny nadal będą dotowane
„Sprzętowe” oblicze polskiej wsi
w ostatnich kilku latach bardzo się
zmieniło. Rolnicy kupują nowe traktory
i będą to robić dzięki wsparcium.in. z Unii
Europejskiej. Te stare nie radzą sobie przy
zwiększonymareale.

Wszybkim tempie symbolami naszych wiosek
przestająbyć sławne „trzydziestki” czy „sześćdzie-
siątki” (ciągniki URSUSC-330 i C-360). Pocho-
dzącez lat70. i80. traktoryustępująpolanowym,
większym, mocniejszym i jednocześnie ekono-
miczniejszymmaszynom.Popierwszedlatego, że
niesąwieczne.Zaśpermanentnenaprawynadłuż-
sząmetęniemająsensu.Podrugie,boobecniegos-
podarstwaprowadzą jużwwiększości tylkoci far-
merzy, którzy zdołali powiększyć areał, np. po-
zostały po dziadkach czy rodzicach. Awięcej zie-
mi, towięcej pracydla sprzętu i choćby towyma-
ga, by był onnowoczesny, a tymsamymwydajny.
Boograniczeniekosztów,choćbyzwiązanychzezu-
życiem paliwa, dla rolników też ma istotne zna-
czenie.Coważne, zakupnowegosprzętunadalbę-
dziewspierany ze środkówUE.WprojekciePro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020zapisano, iżnadofinansowanie zaku-
pumaszyn i urządzeń do produkcji będzie moż-
naotrzymać200tys. zł.Ale takiedotacjebędąob-
warowane różnymi zastrzeżeniami. „Współczes-
ny świat i globalnagospodarkastawiająprzedrol-
nikaminowewyzwania.Niewystarczy już tylkoto-
war wyprodukować. Rolnik musi zadbać o naj-
wyższą jakość, atrakcyjność cenową i znaleźć
klienta.Zatemniewystarczynabyćnowyciągnik
czymaszynę, trzebamieć innowacyjnypomysł i sta-

lemiećnauwadzewymogiśrodowiskanaturalnego,
a nawet klimatu –napisaławkomunikacie o no-
wym PROW-ie Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacjiRolnictwa.Alepodkreśla jednocześnie
wprowadzenie do programu nowego działania.
Otóżrolnicyczyprzedsiębiorcybędąmoglidokonać
zakupumaszyn i urządzeń służącychdoproduk-
cji rolnej i świadczyć usługi na rzecz rolnictwa.
Oczywiście, otrzymają refundację poniesionych
kosztów. Dariusz Kucman

P.H.U TECH-MAR
na rynku od 1998 r.

Marcin Cichowski tel. 787-697-042
ul. Świerkowa 8 608-477-668
07-430 Myszyniec

• SCHŁADZALNIKI DO MLEKA
• ODZYSK CIEPŁA
• DOJARKI RUROCIĄGOWE,

KONWIOWE
• CZĘŚCI ZAMIENNE
• SERWIS
• GWARANCJA 6 MIESIĘCY
• ODZYSK CIEPŁA ZE STALI

NIERDZEWNEJ
• MONTAŻ,
• SERWIS GWARANCYJNY

I POGWARANCYJNY
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NAKŁAD POWYŻEJ 50 000, IV KWARTAŁ, 2013 r.

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY            EGZEMPLARZ BEZPŁATNY        EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Co na polu 
to na stole

W tym roku XV Dzień Kukurydzy i Buraka w Poświętnem zbiegły się w czasie z VIII
Jesiennym Jarmarkiem ,,Od pola do stołu”. Podczas święta kukurydzy i buraka
organizatorzy kierowali swą ofertę do środowisk rolniczych, żywo zainteresowanych ich
uprawą. Jesienny Jarmark ,,Od pola do stołu”  poświęcony był promocji dziedzictwa
kulturowego mazowieckiej wsi i różnorakich form przedsiębiorczości wiejskiej. 

KRUS
Dofinansowanie składek 
ubezpieczeniowych

J e ś l i
s p r aw u -
jesz opie-
kę nad
dzieckiem
w wieku
do 5 lat lub niepełnosprawnym do
18 lat, państwo może sfinansować
twoje składki na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe. Z takiej po-
mocy mogą skorzystać rolnicy ubez-
pieczeni w KRUS-ie, członkowie ich
rodzin albo domownicy. 

str. 2

UPRAWY
Więcej dzików 
- więcej problemów

str. 5

GOSPODARSTWO
Początki były trudne, 
ale praca zaowocowała

Z a c z y -
nał od 18
ha ziemi
i 10 krów,
dziś ma
dwa razy
w i ę c e j
ziemi i prawie pięć razy więcej
krów, a jego gospodarstwo jest jed-
nym z najprężniej działających
w gminie Myszyniec. 
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AGRO MAZOWSZE
Kwartalnik nowoczesnego rolnika

Szukaj nas raz na kwartał w swoim ,,Kurierze”  i nas stronach internetowych.

www.nowykurierplonski.pl
www.kuriermakowski.pl
www.kuriermlawski.pl
www.kurierostrolecki.pl
www.kurierprzasnyski.pl 
www.kurierzurominski.pl
www.kurierostrowi.pl

Kolejne wydanie
już w czerwcu 2014 r.!

Mława, Żuromin, Maków, Przasnysz, Ostrołęka, Pułtusk, PłońskMława, Żuromin, Maków, Przasnysz, Ostrołęka, Pułtusk

AGRO
k, Płońska, Pułtuskk Pł ń kk

Mazowsze
NAKŁAD POWYŻEJ 50 TYŚ, NR 1 LUTY- MARZEC 2013

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY            EGZEMPLARZ BEZPŁATNY        EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Producenci rolni
to wydajność, 

siła i jakość

NAKŁAD POWYŻEJ 50 000, III KWARTAŁ, 2013 r.

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY            EGZEMPLARZ BEZPŁATNY        EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Mazowieckie bydło
dumą regionu

Wyższa składka w działach specjalnych

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY            EGZEMPLARZ BEZPŁATNY        EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Składki zdrowotne
dla rolników –
sprawdź co się
zmieni w 2014 r. 

W styczniu 2014 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące składek zdrowotnych dla
rolników. Za tych, którzy mają gospodarstwa mniejsze niż 6 ha przeliczeniowych,
składkę zapłaci państwo. Natomiast dla rolników z działów specjalnych składka
wzrośnie z 144 do 151 zł.  str. 3

Państwowa ziemia 
na sprzedaż
Rolniku –
chcesz po-
większyć
swój obec-
ny areał
o kolejne
hektary? Sprawdź ofertę Agencji
Nieruchomości Rolnych. Na tere-
nie powiatów Północnego Ma-
zowsza nie brakuje ziemi, którą
państwo chce oddać w ręce far-
merów.

str. 4

Ślimaki smakiem nie 
różnią się od kurczka
Młode
małżeń-
stwo z Wy-
dmus (gm.
Myszyniec)
zajmuje się
dość nieco-
dzienną pracą – mają jedyną
w powiecie ostrołęckim hodowlnę
ślimaków. Widok 80 tysięcy sztuk
pełzających po polnej zagrodzie
robi wrażenie. 

str. 7

Minął termin składania
wniosków
Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa 12 grudnia
zakończyła przyjmowanie wnio-
sków o przyznanie pomocy w ra-
mach działania „Przywracanie
potencjału produkcji rolnej znisz-
czonego w wyniku wystąpienia
klęsk żywiołowych oraz wprowa-
dzenie odpowiednich działań za-
pobiegawczych“.

str. 9

Nakład powyżej 50 000,  I kwartał 2014
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Mazowsze. Rolnicy na zakupach

Nowe maszyny nadal będą dotowane
„Sprzętowe” oblicze polskiej wsi
w ostatnich kilku latach bardzo się
zmieniło. Rolnicy kupują nowe traktory
i będą to robić dzięki wsparcium.in. z Unii
Europejskiej. Te stare nie radzą sobie przy
zwiększonymareale.

Wszybkim tempie symbolami naszych wiosek
przestająbyć sławne „trzydziestki” czy „sześćdzie-
siątki” (ciągniki URSUSC-330 i C-360). Pocho-
dzącez lat70. i80. traktoryustępująpolanowym,
większym, mocniejszym i jednocześnie ekono-
miczniejszymmaszynom.Popierwszedlatego, że
niesąwieczne.Zaśpermanentnenaprawynadłuż-
sząmetęniemająsensu.Podrugie,boobecniegos-
podarstwaprowadzą jużwwiększości tylkoci far-
merzy, którzy zdołali powiększyć areał, np. po-
zostały po dziadkach czy rodzicach. Awięcej zie-
mi, towięcej pracydla sprzętu i choćby towyma-
ga, by był onnowoczesny, a tymsamymwydajny.
Boograniczeniekosztów,choćbyzwiązanychzezu-
życiem paliwa, dla rolników też ma istotne zna-
czenie.Coważne, zakupnowegosprzętunadalbę-
dziewspierany ze środkówUE.WprojekciePro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020zapisano, iżnadofinansowanie zaku-
pumaszyn i urządzeń do produkcji będzie moż-
naotrzymać200tys. zł.Ale takiedotacjebędąob-
warowane różnymi zastrzeżeniami. „Współczes-
ny świat i globalnagospodarkastawiająprzedrol-
nikaminowewyzwania.Niewystarczy już tylkoto-
war wyprodukować. Rolnik musi zadbać o naj-
wyższą jakość, atrakcyjność cenową i znaleźć
klienta.Zatemniewystarczynabyćnowyciągnik
czymaszynę, trzebamieć innowacyjnypomysł i sta-

lemiećnauwadzewymogiśrodowiskanaturalnego,
a nawet klimatu –napisaławkomunikacie o no-
wym PROW-ie Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacjiRolnictwa.Alepodkreśla jednocześnie
wprowadzenie do programu nowego działania.
Otóżrolnicyczyprzedsiębiorcybędąmoglidokonać
zakupumaszyn i urządzeń służącychdoproduk-
cji rolnej i świadczyć usługi na rzecz rolnictwa.
Oczywiście, otrzymają refundację poniesionych
kosztów. Dariusz Kucman

P.H.U TECH-MAR
na rynku od 1998 r.

Marcin Cichowski tel. 787-697-042
ul. Świerkowa 8 608-477-668
07-430 Myszyniec

• SCHŁADZALNIKI DO MLEKA
• ODZYSK CIEPŁA
• DOJARKI RUROCIĄGOWE,

KONWIOWE
• CZĘŚCI ZAMIENNE
• SERWIS
• GWARANCJA 6 MIESIĘCY
• ODZYSK CIEPŁA ZE STALI

NIERDZEWNEJ
• MONTAŻ,
• SERWIS GWARANCYJNY

I POGWARANCYJNY
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