
„Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, 
na którym opierała się narodowa tożsamość. W chwilach wielkich zagrożeń, w momentach
najbardziej dramatycznych, w dziejach narodu ta miłość i przywiązanie do ziemi okazywały 
się niezmiernie ważne w zmaganiu o przetrwanie. Oddaję dziś hołd spracowanym rękom
polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju,

a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.”
Jan Paweł II
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BEZPŁATNY ODBIÓR PADŁYCH 
ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

ZGŁOSZENIA (CAŁODOBOWO)
tel. 87 620 38 58, 783 888 809

• zapewniamy szybki czas realizacji
od momentu zgłoszenia

• odbierzemy sztukę specjalistycznym
środkiem transportu wyposażonym
we wciągarkę

• wystawimy dokumenty
potwierdzające odbiór padłej
sztuki w celu wyrejestrowania jej
przez Państwa z ewidencji ARiMR

ENERGOUTIL Sp. z o.o.
Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka 1A, 19- 300 Ełk
tel./fax 87 620 38 58, tel. kom. 783 888 809

REKLAMA 

Fot. Paweł Salamucha
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Drodzy Rolnicy
Mieszkańcy Powiatu

Żniwa dobiegają końca. Przyszedł 
więc czas, aby podziękować za 
plony. Dożynkowe dziękczynienie to 
także doskonały moment, aby
podziękować Wam, drodzy Rolnicy 
za Waszą ciężką pracę.

Uprawa roli to zajęcie wyjątkowe. 
Bez miłości do ziemi i pokory 
wobec trudów każdego dnia, nie 
można osiągnąć sukcesu 
w gospodarowaniu. Wasza praca często w spiekocie
i kurzu, jest nie do przecenienia. 
To dzięki Wam codziennie możemy 
jeść świeży chleb, z polskiego zboża. 
To dzięki Wam pijemy mleko.

I chociaż świat idzie do przodu, 
a Polska wieś staje się coraz nowocześniejsza, 
to bez ciężkiej pracy Waszych rąk 
nie moglibyśmy cieszyć plonami wysokiej jakości,
pożądanymi 
w całej Europie, a nawet na świecie.

Trudno jest znaleźć słowa, którymi 
można wyrazić swoje uznanie 
dla Was i Waszych rodzin. Niech Bóg 
Wam darzy, a pogoda sprzyja. 
Żeby plony były zawsze łaskawe. 
Starosta Ełcki Marek Chojnowski

Wszelkie prawa zastrzeżone. Edytor sp. z o.o.
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Kal inowo. Rozmawiamy ze Zbigniewem Denartą, hodowcą bydła z Kalinowa

Do tego zawodu potrzebne jest zamiłowanie

Kamil Mróz
k.mroz@gazetaolsztynska.pl

Jak się okazuje, inwesto-
wanie, nawet w swoje własne
gospodarstwo rolne, to pod-
stawa rozwoju. O tym najle-
piej wie Zbigniew Denarta,
hodowca krów mlecznych
z gminy Kalinowo. Pan Zbig-
niew zaczynał od 5 hektarów
ziemi przejętej po ojcu. Miał
5 krów. W pewnym momen-
cie hodowca postanowił „zła-
pać byka za rogi”, a czas był
do tego idealny, bo w latach
90’ ceny gruntów były moc-
no zaniżone. Dzięki wytrwa-
łej i ciężkiej pracy, kredytom
i dobremu planowaniu, ho-
dowcy z Kalinowa udało się
rozszerzyć swoją działalność.

Pracę na roli pan Zbigniew
określa jako ciężki kawałek
chleba. Lubi jednak działać
na własny rachunek.

— Mój ojciec musiał wsta-
wać o 4 rano, żeby zdążyć ze

wszystkim i położyć się spać
o przyzwoitej porze — wspo-
mina Zbigniew Denarta. —
Teraz nie jest aż tak ciężko,
dzięki ogólnodostępnemu,
nowoczesnemu sprzętowi.
Wstajemy o godz. 6 i zabie-
ramy się codziennie do pra-
cy. Pomagają dzieci, pomaga
żona, z tego żyjemy, więc pra-
cujemy na to wspólnie. Cza-
sem kończę pracę w nocy.
Ale nie narzekam, bo wiem,
że to gospodarstwo to włas-
ność całej mojej rodziny i to
ono zapewnia nam chleb.

Jaka jest recepta na sukces?
Pan Zbigniew przyznaje, że
chodzi o odpowiednie pla-
nowanie.

— Trzeba inwestować, żeby
coś z tego wynieść. Wiadomo,
że to wiąże się z konkretnymi
kosztami. Ja pracowałem za
granicą, żeby móc rozwinąć
nasze rodzinne gospodar-
stwo. Uważam, że zawsze
trzeba wybiegać myślami

w przyszłość. Ktoś mądry
kiedyś powiedział, że kto stoi
w miejscu, ten cofa się o krok.
Sądzę, że to dobra dewiza
nie tylko dla hodowców i rol-
ników, ale wszystkich przed-
siębiorców.

Choć Pan Zbigniew nie
chciał odpowiedzieć na py-
tanie, czy uważa się za rolni-
ka sukcesu, jego determina-
cję widać na pierwszy rzut
oka. Niedługo skończy się
budowa nowoczesnej obory
dla jego kilkudziesięciu krów
mlecznych. Budynek pre-
zentuje się imponująco i bę-
dzie spełniał wszystkie unij-
ne normy. Pan Zbigniew
w planach ma poszerzenie
gospodarstwa o kolejne sztu-
ki bydła. Wybiega myślami
w przyszłość.

— Kto stoi w miejscu, ten
cofa się o krok — mówi

hodowca Zbigniew Denarta
z Kalinowa Fot. Kamil Mróz
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AMAROL
ul. Wierzbińska 411/46
12-250 Orzysz

SPRZEDAŻ I SERWIS CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH
ARTYKUŁY DO PRODUKCJI ROLNEJ

www.amarol.mazury.pl

KONTAKT
Andrzej Makarewicz,
tel. 662 840 503
e-mail:
makar@amarol.mazury.pl
amarolbiuro@wp.pl

SKLEP
tel. 87 734 16 84,
tel./fax 87 428 28 40

SERWIS
tel. 795 546 204

Szymon Borzym – SPRZEDAŻ
tel. 606 996 242
e-mail: sborzym@wp.plPROMOCJA

zapytaj
o szczegóły!

37215ekwe-a -C

SKUP BYDŁA, MACIORY, KNURY
Ç w każdej kondycji 
Ç szybki odbiór 
Ç konkurencyjne ceny 
Ç faktury 

TELEFONY:

503-770-384 
503-920-496

REKLAMA 

Pan Zbigniew Denarta przejął swoje gospodarstwo od ojca w 1992 roku. Zaczynał od 5 ha gruntów. Po 23 latach pracy jego
krowy mają do dyspozycji 85 hektarów. Jak mówi Pan Zbigniew, najważniejsze jest wybieganie myślami w przyszłość, 
bo „kto stoi w miejscu, ten cofa się o krok“.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Edytor sp. z o.o.
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Hodowla. Adam Pietruszyński z prestiżową nagrodą na ogólnopolskiej Mlecznej Gali

Nasze krowy mają statuetki
Mleczna Gala to uroczystość

mająca na celu uhonorowanie
tych hodowców bydła mlecz-
nego, których krowy uzyska-
ły najwyższe w kraju wydaj-
ności. W Poznaniu mieliśmy
też swojego reprezentanta.
Adam Pietruszyński, prezes
spółki Grupa Agrocentrum,
odebrał nagrodę za jedno
z najwydajniejszych stad
krów w całej Polsce. Gospo-
darz bydła w Stradunach za-
jął pierwsze miejsce w swojej
kategorii (od 500 do 1000
sztuk krów mlecznych).

Obok gigantów hodowla-
nych, posiadających stada
powyżej 1000 sztuk, zapre-
zentowano także te mniejsze,
utrzymujące kilkanaście
zwierząt. Zaznaczyć jednak
trzeba, że wszyscy z nich są
specjalistami, których osiąg-
nięcia w produkcji mleka sta-
wiają Polskę w europejskiej
czołówce.

— Za zwierzętami stoją lu-

dzie – doceniamy ich, ich wy-
siłek, pracę i zaangażowanie
— mówią organizatorzy gali.

Pamiątkowe statuetki po-
wędrowały do właścicieli 54
wyróżnionych stad, pogrupo-

wanych w 13 kategoriach.
Było 6 grup pod względem
wydajności, od krów w po-

szczególnych rasach oraz 7
kategorii pod względem re-
kordowych wydajności w od-

niesieniu do wielkości stad.
Laureaci pierwszych miejsc
oprócz statuetki otrzymy-
wali także vouchery upraw-
niające ich przez okres 1 roku
do świadczeń z zakresu ży-
wienia krów mlecznych,
a także jednorazowej analizy
paszy przeprowadzonej przez
laboratorium PFHBiPM
w Kobiernie.

Gospodarstwo w Stradu-
nach należące do Adama
Pietruszyńskiego było wielo-
krotnie nagradzane Czem-
pionatami na wystawach
zwierząt hodowlanych. Przed-
siębiorca jest też prezesem
Grupy Agrocentrum sp. z o.o.,
produkującej pasze, koncen-
traty i premiksy. Agrocen-
trum to największy w regio-
nie producent pasz premi-
ksów i koncentratów, posiada
najnowocześniejszy tego typu
zakład w Polsce, który został
oddany do użytku w kwietniu
2015 roku. Mro

Mleczna Gala 2015 odbyła się 15 maja w Poznaniu i zgromadziła wybitnych hodowców bydła mlecznego różnych ras, z całego kraju,
o różnym statusie własności i wielkości stad. Jednym z nagrodzonych hodowców był ełcki przedsiębiorca, Adam Pietruszyński.

O G Ł O S Z E N I E
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku 

ogłasza przetarg ustny na nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Ełku, przy ul. Pięknej 31/27

o pow. użytkowej 35,90 m2 – III piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 
piwnica przynależna o pow. 3,20 m2, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 3910/834027, 
oznaczonej nr geodezyjnym 3845/11

CENA WYWOŁAWCZA 75 400,00 zł 

Wadium 4 000 zł – należy wpłacić do dnia 11.09.2015 r. na konto Spółdzielni.
Nr kont dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.msm.elk.com.pl.

Przetarg ograniczony dla członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku, którzy nie mają zaspokojonych po-
trzeb mieszkaniowych, odbędzie się w dniu 14.09.2015 r. o godz. 11.00 w biurze Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku. 

W przypadku, gdy przetarg ograniczony nie zostanie rozstrzygnięty z powodu braku oferentów, w tym samym dniu o godz. 11.30
odbędzie się przetarg nieograniczony, w którym mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby. 

Zastrzega się prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Informacji o szczegółowych warunkach przetargu udziela Dział Członkowsko-Organizacyjny – pokój nr 5, 
nr telefonu 87-6102998 lub 87 6104998.

32315otwe-a -P

przetarg

37415ekwe-a -P

ul. Kolejowa 12
16-420 Raczki, tel./fax 87 568 58 73

36815ekwe-a -L

Wójt Gminy Stare Juchy
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stare Juchy, stanowiącej własność gminy Stare Juchy, oznaczonej w ewi-
dencji gruntów jako działka nr 255  o pow. 0,0815 ha, KW OL1E/00012294/7. Teren, na którym znajduje się zbywany grunt, nie jest objęty
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz odnośnie do działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza wynosi 22 960,00 zł
Wadium 2 300,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 09.10.2015 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Gminy Stare Juchy, pokój nr 4

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w gotówce) w terminie do dnia 05.10.2015 r. w podanej wyżej wysokości na
poniższe konto gminy.  

W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w gotówce) w wyżej określonym terminie i wysokości z podaniem numeru
działki i obrębu położenia nieruchomości na konto gminy:  nr 22 93310004 0010 0100 0260 0002 BS Ełk odział Stare Juchy

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Juchy  tel. 87 619 90 53 wew. 26
Pełną treść ogłoszenia zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Juchy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy

Stare Juchy www.stare-juchy.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – http://bip.stare-juchy.pl/.
Wójt Gminy Stare Juchy

/-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

przetarg
REKLAMA 

Stado Adama Pietruszyńskiego (4 od lewej) zostało nagrodzone pierwszym miejscem w swojej kategorii Fot. Materiały organizatora

Wszelkie prawa zastrzeżone. Edytor sp. z o.o.
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Wychowałem się na wsi i je

— Od dłuższego czasu na
terenie całego kraju ogło-
szono stan suszy. Rolnicy
z naszego regionu także
zostali dotknięci żywio-
łem. W jaki sposób susza
wpływa na życie rolnika
i co może zrobić, by zmini-
malizować straty material-
ne?
Obecna sytuacja rolników

jest bardzo trudna. Takiej
pogody nie było w Polsce od
lat. Każdy rolnik wie, że plo-
ny zależą od słońca i wody.
Brak deszczu powoduje
olbrzymie straty dla więk-
szości gospodarzy. Dodatko-
wym problemem, który nęka
nasze rolnictwo od lat, jest
brak ubezpieczeń. Dlatego,
w tak trudnej sytuacji, rol-
nicy muszą przede wszyst-
kim liczyć na pomoc pań-
stwa. Sam rolnik nie zmini-
malizuje strat materialnych
spowodowanych suszą. Jeśli
państwo nie pomoże, to po-
zostało tylko modlić się
o deszcz, ale w tej chwili to
już i tak za późno.

Powinniśmy wzorem Nie-
miec, w miejscach, w których
są znaczne uprawy rolne
np. warzywa czy sady owo-
cowe, budować sieci wodo-
ciągowe. W sytuacji braku
opadów deszczu rolnik może
korzystać z takich wodocią-
gów i podlewać swoje upra-
wy. Dodam, że koszt takiego
rozwiązania jest bardzo nie-
wielki, a państwo nie musi
angażować dodatkowych
środków na odszkodowania.
Tak racjonalne rozwiązanie
pozwala na planowanie pro-
dukcji rolnej i zabezpiecza
rolnika przed stratami wy-
nikającymi z suszy.

— Ogłoszenie stanu klęski
żywiołowej pomogłoby
wielu rolnikom w uzyski-
waniu rekompensaty za
straty materialne związane
z suszą. Czy zgadza się Pan
z głosem, że wprowadze-
nie stanu klęski żywioło-
wej odciążyłoby polskiego
rolnika?
— Uważam, że odciążyłoby,

ale minister Sawicki powie-
dział: (…) wprowadzenie sta-
nu klęski żywiołowej nie spra-
wi, że „zacznie padać”, a je-
dynie nakłada na obywateli
dodatkowe obowiązki (…).
Nie zmienia to jednak faktu,
że nasi rolnicy stracili już po-
nad miliard złotych przez su-

szę. Ministrowie rolnictwa
i administracji nie chcą wpro-
wadzić stanu klęski żywio-
łowej. Jak twierdzą, Minis-
terstwo wprowadziło szeroki
zakres pomocy. Jak to będzie
w praktyce, przekonamy się
wkrótce. Rolnicy czekają i do-
magają się stanu klęski ży-
wiołowej, i to mimo zapew-
nień rządu o znacznej po-
mocy finansowej.

Warto pamiętać, że w przy-
padku wystąpienia klęski ży-
wiołowej, tylko gospodar-
stwa ubezpieczające uprawy
mogą skorzystać z pomocy
krajowej w pełnej wysokości.
Oczywiście poza odszkodo-
waniami wypłacanymi przez
ubezpieczycieli.

Jeśli chodzi o moje gospo-
darstwo, to susza dla mnie
jest katastrofalna. Od sześciu
tygodni na moje pola nie
spadła nawet jedna kropla
deszczu! Łąki i pastwiska są
suche i nie mam gdzie wy-
pasać koni. Paradoksalnie,
latem karmię zwierzęta tak
jak zimą. Dodam, że minis-
ter cyfryzacji i administracji
Andrzej Halicki, stwierdził,
że nie ma powodu do wpro-
wadzania stanu klęski ży-
wiołowej, bo nie grozi nam
brak żywności. To ja pytam
- czy to co jest w tej chwili
jest normalne? Nie pamię-
tam takiej suszy od lat.

— Niedawno pojawił się
pomysł uzależnienia moż-
liwości otrzymywania do-
płat bezpośrednich od po-
wszechnego ubezpieczenia
upraw i hodowli. Czy war-
to ubezpieczać uprawy?
— Współczesne gospodar-

stwo rolne niczym nie przy-
pomina tego sprzed lat, jed-
nak niezmiennie narażone
jest na czynniki atmosfe-
ryczne. Nikt nie może sobie
pozwolić na pozostawienie
wszystkiego losowi, dlatego
rolnicy powinni korzystać
z ubezpieczeń. Trzeba pa-
miętać, że Państwo dopłaca
do tych składek. Zgodnie
z przepisami rolnicy nie
mogą jednak liczyć na pomoc
państwa, jeżeli nie ubezpie-
czyli wcześniej swojego gos-
podarstwa. Wtedy otrzyma-
ją dopłatę do składki ubez-
pieczenia obowiązkowego.
Z budżetu państwa pokrywa
się do 65% wysokości skład-
ki, co oznacza, że jeżeli wy-
nosi ona np. 1000 zł, to rol-

nik zapłaci jedynie 350 zł. To
jest bardzo korzystne. Naj-
lepiej jednak połączyć ubez-
pieczenie obowiązkowe z ko-
mercyjnym.

Ze względu na duże ryzyko
i związane z tym wysokie od-
szkodowania, firmy nie są
chętne do udzielania takich
ubezpieczeń. Każdego roku
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zawiera umo-
wy z ubezpieczycielami.
Obecnie są to m.in.: TUW,
PZU i Concordia. Jak widać,
zainteresowanych firm nie
ma zbyt dużo, dlatego przed
zawarciem umowy porów-
nuję oferty, zastanawiam się
od czego ubezpieczyć uprawy.
W przypadku uprawy wielu
roślin, np. zbóż, kukurydzy,
ziemniaków 50% dotacja li-
czona jest maksymalnie od
stawki 3,5%, zaś w przypad-
ku rzepaku ozimego, warzyw
czy upraw owocowych wskaź-
nik ten przyjęto na pozio-
mie 5%, dlatego przed za-
warciem umowy trzeba do-
brze się zastanowić.

— Jak ocenia Pan stan
polskiego rolnictwa? Sta-
tystyki podają, że w Polsce
rolników jest trzykrotnie
więcej niż w pozostałych
krajów Unii Europejskiej,
jednak liczba ta będzie po-
woli spadać. Czy taka ten-
dencja to dobry, czy zły
znak?
— Czytając statystyki widać

ogromny dystans dzielący
nasze rodzime rolnictwo od
krajów rozwiniętych gospo-
darczo. Na pierwszy plan
wysuwa się niska wydajność,
która jest spowodowana
głównie przez zaszłości his-
toryczne, przede wszystkim
nadmierną liczbę osób żyją-
cych z produkcji rolnej.

Zewsząd dochodzą do nas
informacje, które jedno-
znacznie wskazują na male-
jące znaczenie rolnictwa
w gospodarce. Jednocześnie
zwiększa się wydajność pro-
dukcji rolnej, która jest efekt
postępu technologicznego
prowadzącego także do kon-
centracji produkcji i prze-
stawiania się produkcji rol-

nej na masową skalę. Taki
kierunek zmian widać w kra-
jach rozwiniętych, gdzie
udział produkcji i zatrud-
nienia w rolnictwie na ogół
nie przekracza dwóch pro-
cent. Tak, to może wydawać
się dziwne, ale to zaledwie 2
procent! Mało tego, w kra-
jach rozwiniętych, ponieważ
wzrasta wydajność, wprowa-
dza się instrumenty ograni-
czające rozmiary produkcji
przewidujące także płacenie
rolnikom za powstrzymywa-
nie się od produkcji. Wiado-
mo, że bez takich instru-
mentów mielibyśmy nad-
produkcję płodów, a w efek-
cie spadek cen.

Nie ulega wątpliwości, że
po wstąpieniu do Unii Euro-
pejskiej notujemy poprawę
efektywności w polskim rol-
nictwie, jednak przebiega ona
zbyt wolno, by ograniczyć dys-
tans do krajów rozwiniętych.
Wydajność pracy polskich rol-
ników jest nadal kilkanaście
razy mniejsza niż wydajność
rolników w krajach UE.

Dla zmniejszenia tego dys-
tansu powinno mniej ludzi
angażować się w produkcję
rolną i rozszerzać sprzedaż na
eksport. W obu przypadkach
niezbędna jest konsolidacja
gospodarstw rolnych prowa-
dząca do zwiększenia udzia-
łu produkcji rolnej. Wskaza-
ne jest pogłębianie specjali-
zacji w wielu dziedzinach,
gdzie polskie produkty rolne
są konkurencyjne ze względu
na wyjątkowe walory sma-
kowe. To jest dla nas szansa
na przetrwanie. Jakie są skut-
ki współpracy z UE, wie pra-
wie każdy polski rolnik. Naj-
pierw zachęcano do budo-
wania obór, hodowania krów,
a teraz musimy ograniczać
produkcję. Już nie wspomnę
o tym, że sprzedaż mleka jest
na granicy opłacalności. I ta
susza…

— Rosja wprowadziła em-
bargo na produkty żywno-
ściowe pochodzące m.in.
z Polski. Jak pomóc pol-
skim rolnikom poradzić so-
bie z embargiem Rosji na

O problemach polskiego rolnika
rozmawiamy z Bogusławem
Wisowatym, przedsiębiorcą, radnym
miejskim i człowiekiem, który od zawsze
kocha polską wieś.

Bogusław Wisowaty od lat działa na rzecz lokalnej społeczności Fot. Kamil Mróz
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estem z nią silnie związany
żywność z Unii?
— Komisja Europejska za-

powiedziała przedłużenie
programów wsparcia dla
producentów owoców i wa-
rzyw oraz sektora mlecznego
w UE w związku z obowią-
zującym rosyjskim embar-
giem na import żywności
z Unii.

Podobno polscy sadownicy
mogą liczyć na największą
pomoc w porównaniu z pro-
ducentami z innych krajów.
Te działania są konsekwen-
cją czerwcowej decyzji
Moskwy o przedłużeniu do
sierpnia 2016 roku restryk-
cji importowych dotyczą-
cych głównie produktów rol-
nych i spożywczych z UE.
Pamiętamy, że zaczęło się
od unijnych sankcji gospo-
darczych, nałożonych na
Moskwę za wspieranie se-
paratystów na wschodniej
Ukrainie.

Co ciekawe, przed wpro-
wadzeniem embarga UE
eksportowała do Rosji po-
nad 700 tys. ton jabłek, co
stanowiło ponad 50 proc.
całego unijnego eksportu
tych owoców. Ostatnio
Kreml poinformował, że
prezydent Rosji Władimir
Putin wydał dekret, na mocy
którego żywność objęta
w Rosji embargiem, zatrzy-
mana na granicy, będzie od
6 sierpnia niszczona. Jak
dotąd produkty te były za-
wracane do kraju pocho-
dzenia.

Do czego to dochodzi? Na

świecie ludzie głodują, a oni
będą niszczyli żywność!

— Ostatnimi czasy grunty
rolne w Polsce masowo
wykupują przedsiębior-
stwa z obcych państw. Czy
to dobry znak? Czy prawo
powinno preferować pol-
skich rolników, jeśli chodzi
o zakup gruntów?
— Polska ziemia powinna

być dla Polaków. Dlaczego
tak się nie dzieje? Bo naj-
częściej polski rolnik nie ma
na to pieniędzy. W ubiegłym
roku cudzoziemcy uzyskali
320 zezwoleń na nabycie
nieruchomości, wśród nich
wiele dotyczyło zarówno
gruntów rolnych i leśnych.
Co prawda, chcąc kupić nie-
ruchomość w Polsce, cu-
dzoziemiec musi wykazać,
że jego związki z naszym
krajem są silne i trwałe,
uważam jednak, że nie po-
winniśmy się wyzbywać na-
szych terenów.

— Podobno zawsze ma-
rzył Pan o tym, by zostać
rolnikiem, jednak życie po-
toczyło się inaczej. Dlacze-
go chciał Pan uprawiać
ziemię? Dlaczego plany się
zmieniły?
— Od 20 lat prowadzę fir-

mę ZUTH Bogusław Wiso-
waty. Moja firma zajmuje
się przerabianiem drewna.
Buduję od podstaw domy,
wykańczam je, a stare bu-
dynki remontuję. Buduję
także budynki użyteczności
publicznej, od dużych po
małe. Buduję i remontuję

drogi. Mam też doświadcze-
nie w konstruowaniu infras-
truktury sportowej. Poza tą
działalnością budowlaną, za-
wsze tęskniłem za wsią. Wy-
chowałem się na tam i jes-
tem z nią silnie związany.
Marchewka, ogórki, pomi-
dory z własnej grządki
i ziemniak wyhodowany na
oborniku zupełnie inaczej
smakują. Kto raz tego spró-
buje nie chce jeść nic innego.
Gospodarstwo prowadzę ra-
zem z żoną Teresą. Od po-
czątku postanowiliśmy, że
nasze ziemniaki będą ekolo-
giczne, a w konsekwencji
smaczne i zdrowe. Nasze plo-
ny zboża, siano, ziemniaki
posiadają certyfikat ekolo-
giczny. Jako ciekawostkę do-
dam, że do nawożenia uży-
wam końskiego obornika,
zielsko z wykaszania rzek
i popiół drzewny.

Ponieważ moja mama mó-
wiła, że człowiek jest tyle
wart ile może dać z siebie in-
nym, to działam na rzecz
społeczności lokalnej. Od
trzech kadencji jestem rad-
nym Rady Miasta Ełk. Prze-
wodniczę klubowi radnych
Stowarzyszenia Dobro
Wspólne. Praca w samorzą-
dzie daje mi dużo satysfakcji
i cieszy mnie, gdy widzę jak
duży wpływ mamy na rozwój
naszego pięknego Ełku i re-
gionu. Chętnie wspieram or-
ganizacje, które wspomaga-
ją potrzebujących, wspierają
zdolnych uczniów.

— Dziękuję za rozmowę.
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Ubiegłotygodniowa konferen-
cja zorganizowana przez „Ga-
zetę Olsztyńską” dotyczyła  in-
ternetu jako szansy wykorzys-
tania potencjału Warmii i Ma-
zur, promocji przedsiębiorczo-
ści, rozwoju nowych mediów,
budowania nowych platform
komunikacji. 
Spotkanie samorządowców,
dziennikarzy, naukowców
i przedsiębiorców odbyło
się w Centrum Innowacji
i Transferu Technologii
UWM. Podczas spotkania
Aleksander Jazdowski
z Departamentu Społe-
czeństwa Informacyjnego
Urzędu Marszałkowskiego
wprowadził zgromadzo-
nych w zagadnienia związa-
ne z realizowanym przez
Urząd Marszałkowski pro-
jektem budowy sieci szyb-

kiego internetu na terenie
naszego województwa. —
Nasze województwo cha-
rakteryzuje się taką topo-
grafią i gęstością zaludnie-
nia, że niektóre rejony były
dotąd pomijane przez ope-
ratorów internetowych —
mówił Aleksander Jazdow-
ski. Sieć Szerokopasmowa
Polski Wschodniej to pro-
jekt realizowany przez war-
mińsko-mazurski samo-
rząd, w ramach którego na
Warmii i Mazurach po-
wstaje nowoczesna szybka
sieć światłowodowa. War-
tość projektu to 327 milio-
nów złotych. Sieć Szeroko-
pasmowa Polski Wschod-
niej to 2292 km światłowo-
du, 216 węzłów dystrybu-
cyjnych i 10 węzłów szkie-
letowych. Kolejną inicjaty-

wą, o której opowiedział
przedstawiciel Urzędu
Marszałkowskiego, jest
strona chceinternet.pl. 
— Logując się na stronie
internetowej, możemy na
interaktywnej mapie regio-
nu oznaczyć swoje miejsce
zamieszkania, w którym
chcielibyśmy uzyskać do-
stęp do usług szerokopas-
mowych. Takie dane trafia-
ją do operatorów sieci do-
stępowych, którzy mogą
odpowiednio wykorzystać
zidentyfikowany w ten spo-
sób popyt w postaci inwe-
stycji w sieć „ostatniej mili“.
To inicjatywa naszego wo-
jewództwa. Jako jedyni wy-
szliśmy do naszych miesz-
kańców z możliwością zgło-
szenia chęci podpięcia się
do sieci. To nasz autorski

projekt. Jak na razie mamy
1358 zgłoszeń na stronie
chceinternet.pl – mówi
Aleksander Jazdowski.
Michał Krawiel

447014otbr-AE-N

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

sspw.warmia.mazury.pl
tel. 89 521 94 00
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Chceinternet.pl — nowatorski projekt
warmińsko-mazurskiego samorządu 

Aleksander Jazdowski –
główny specjalista ds. budowy
i eksploatacji sieci
w Departamencie
Społeczeństwa
Informacyjnego Urzędu
Marszałkowskiego
Fot. Przemysław Getka 

Hodowla. Rząd zapowiada pomoc właścicielom ferm bydła

Rząd jednak nie zapomniał o hodowcach

Kamil Mróz
k.mroz@gazetaolsztynska.pl

Ogłoszony we wtorek przez
ministra rolnictwa rządowy
program pomocy dotyczy
jedynie rolników uprawia-
jących ziemię. W ciężkiej
sytuacji związanej z suszami
są też jednak hodowcy byd-
ła. Nie mając w tej chwili na
polu wyhodowanej kukury-
dzy i roślin, którymi kar-
mią zwierzęta, będą musie-
li je sprzedawać lub karmić
bydło niepełnowartościo-
wymi mieszkankami, które
mogą odbić się na ich zdro-
wiu, a zatem produktywno-
ści gospodarstw. Szefowa
rządu zapowiada, że minis-
ter będzie także walczyć
o hodowców. Pomocy Sa-
wicki będzie szukał w Unii
Europejskiej. Jak twierdzi
premier Ewa Kopacz, w tej
sprawie już zwrócono się do
Komisji Europejskiej.

— Hodowcy wprowadzając

na rynek i sprzedając bydło
spowodują obniżenie cen, bo
będzie nadmiar mięsa. Nie
chcemy, żeby rolnicy wyprze-
dawali bydło, chcemy ich rów-

nież wesprzeć — mówiła pre-
mier podczas wtorkowej kon-
ferencji w Opolu.

Rząd zabezpieczył w tej
chwili prawie 490 mln złotych

na pomoc poszkodowanym
pogodą rolnikom. Zgodnie
z ogłoszonym we wtorek pro-
gramem na wsparcie mogą li-
czyć gospodarstwa, w któ-

rych straty przekroczyły 30
proc. Szacowanie strat cały
czas trwa, jednak nieoficjalnie
podaje się, że mogą one sięgać
już miliarda złotych w całym

kraju. W tej chwili można
składać już wnioski do wy-
branych urzędów gmin
o oszacowanie strat na gos-
podarstwach.

Minister Sawicki zapowiedział we wtorek od 400 do 800 złotych pomocy na każdy hektar gospodarstwa rolnego w związku
z suszą. Co z hodowcami bydła, którzy też są stratni? Premier Ewa Kopacz obiecuje, że rząd wspomoże także ich.

XXII Jesienne 
Targi Rolnicze

Na targach prezentowane są zwierzęta z całego
województwa. Fot. Archiwum redakcji

Podczas targów prezentowane
będą m.in. maszyny i
urządzenia rolnicze, pasze i
dodatki paszowe, wyposażenie
budynków inwentarskich czy
odnawialne źródła energii.

Już po raz XXII odbędą się
Jesienne Targi Rolnicze
„Wszystko dla Rolnictwa“. Jest
to przedsięwzięcie promujące
rolnictwo i płody produkcji
rolnej z regionu Warmii, Ma-
zur i Powiśla. To doskonałą
okazja do skorzystania z porad
specjalistów i doradców rol-
nych, wymiany doświadczeń
oraz zapoznania się z nowin-
kami technologicznymi w dzie-
dzinie rolnictwa.

Tegorocznym Targom towa-
rzyszyć będzie Warmińsko-
Mazurska Wystawa Zwierząt
Hodowlanych, na której swój

dorobek hodowlany przedsta-
wią hodowcy bydła mlecznego,
bydła mięsnego, koni, trzody
chlewnej, owiec i kóz.

Na Targach prezentowane
będą m.in. maszyny i urzą-
dzenia rolnicze, wyposażenie
budynków inwentarskich,
zwierzęta hodowlane i ozdob-
ne, nawozy i środki ochrony ro-
ślin, krzewy i rośliny ozdobne,
żywność tradycyjną i regio-
nalną, a także produkty prze-
twórstwa rolno-spożywczego.
Swoje stoiska będą miały rów-
nież instytucje działające na
rzecz rolnictwa.

Targi odbędą się 5 i 6 wrześ-
nia na terenie Warmińsko-
Mazurskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Olszty-
nie przy ul. Jagiellońskiej 91.

tom

Przez suszę ucierpieli też hodowcy bydła na terenie całego kraju Fot. Grzegorz Czykwin
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Stawka opłaty dodatkowej wynosi 90,89 zł za 100 kg mleka 

Karę można rozłożyć na raty

Paweł Tomkiewicz
p.tomkiewicz@gazetaolsztynska.pl

Agencja Rynku Rolnego
przypomina rolnikom o skła-
daniu wniosków w sprawie
rozłożenia kar na raty za nad-
produkcję mleka w roku
2014/2015. Wnioski można
dostarczać do 11 września tego
roku do oddziałów tereno-
wych Agencji Rynku Rolnego.
Muszą być one dostarczone na
formularzu udostępnionym
na stronie internetowej
www.arr.gov.pl. Umożliwi to
szybkie rozpatrzenie prośby.
Jest to niezbędne do termi-
nowego rozliczenia pierwszej
raty, którą trzeba zapłacić już
do 30 września.

Z rozporządzenia ministra
rolnictwa wynika, że do
wniosku powinny być dołą-
czone dodatkowe oświadcze-
nia o wykorzystaniu pomocy
de minimis. Agencja wpisała
już je do formularza wniosku,
dlatego nie trzeba składać
dodatkowych oświadczeń. Na
stronie agencji jest też kal-
kulator, który umożliwi obli-
czenie wykorzystanej pomo-
cy de minimis i obliczenie

potencjalnych rat.
ARR zakończyła już wysy-

łanie decyzji w sprawie opłat
za przekroczenie indywi-
dualnych limitów produkcji
mleka. Dostawca zna więc
wysokość kary i jeżeli nie wy-
korzystał limitu de minimis
może ubiegać się o rozłożenie
tej opłaty na trzy raty. Płatne
są one do końca września
2015, 2016 i 2017 roku.

Jeżeli okaże się, że środków
w ramach pomocy de minimis
nie wystarczy, to Agencja za-
kłada, że rolnik zaproponuje
wyższą wpłatę pierwszej raty.
Zgodnie z unijnymi przepisa-
mi pierwsza rata nie może
być mniejsza niż 1/3 całości
kary, druga w połączeniu
z pierwszą - nie mniejsza niż
2/3 kwoty kary.

— Na podstawie informacji
rocznych, przekazanych przez
podmioty skupujące Dyrek-
torom Oddziałów Terenowych
ARR, ilość skupionego mleka
wyniosła 10,505 mld kg. Tym
samym krajowa kwota do-
staw została przekroczona
o 580,3 mln kg, czyli o 5,85
proc. — informuje Agencja
Rynku Rolnego.

Limity przekroczyło 63,5 tys.
producentów mleka (dostaw-
ców hurtowych) i te osoby zo-
staną obciążone karami. Prze-
kroczenia powyżej 50 tys. zł do-
tyczą tylko 2 tys. rolników, co
stanowi ok. 3 proc. tej grupy.

Kurs przeliczeniowy dla
opłaty jest przyjmowany

z dnia 31.03.2015 i wynosi
4,0854. Opłata za 100 kg
przekroczenia krajowego
w roku kwotowym
2014/2015 wynosi 27,83 euro
czyli 113,70 złotych.

— Po zastosowaniu współ-
czynnika realokacji w wyso-
kości 0,200590630 stawka

opłaty dodatkowej z tytułu
przekroczenia kwoty indy-
widualnej dostaw za rok
2014/2015 wynosi 90,89 zł za
100 kg mleka wprowadzo-
nego do obrotu ponad przy-
sługujący limity — informu-
je Agencja.

W związku z tym za rok

2014/2015 Polska musi uiścić
z tytułu nadprodukcji wyno-
si ponad 161,5 mln euro czy-
li około 659,8 mln zł. Był to
ostatni rok limitowania pro-
dukcji mleka, od 1 kwietnia
br., nie ma już w UE ograni-
czenia w wytwarzaniu tego
surowca.

Do 11 września 2015 można składać
wnioski o rozłożenie na raty należnej
opłaty za przekroczenie kwoty
indywidualnej w roku kwotowym
2014/2015.

Boys zaśpiewa dla ełczan

W tym roku obchodzimy
ćwierćwiecze najpopular-
niejszego ełckiego zespołu
muzycznego. Mowa oczywi-
ście o niezawodnych Boy-
sach. Popularność ełckiego
zespołu nie maleje mimo
upływu tylu lat. Zespół zdo-
był 5 platynowych płyt i 2
złote. Boysi dalej koncertują
w takich krajach, jak Stany
Zjednoczone, Austria, Bel-
gia i Niemcy. O tym, jak cięż-
ką pracę i ile serca wkłada
Marcin Miller w swój zawód

może świadczyć fakt, że Boys
ma na swoim koncie 34 al-
bumy studyjne.

Na uczczenie 25 lat działal-
ności ełckiego króla disco
polo, Marcina Millera, za-
praszamy na plażę miejską już
w piątek, 28 sierpnia o go-
dzinie 18. Ćwierćwiecze ze-
społu Boys będzie przy okaz-
ji zakończeniem muzycznego
lata w naszym mieście. Przed
grupą Marcina Millera wy-
stąpią Drift i Majkel.

Mro Fot. boys.arte.pl
32515otwe-a -C

Agrostar Sp. J.
A. Starownik   J. Starownik

Nowa Jedlanka 87, 21-109 Uścimów
woj. lubelskie

5

Zajmujemy się eksportem bydła opasowego oraz rzeźnego do UE i krajów trzecich.
5

Nawiążemy współpracę z producentami bydła mięsnego. Posiadamy własny
specjalistyczny transport i zapewniamy odbiór bezpośrednio z gospodarstwa
oraz konkurencyjne ceny.

5

Oferujemy sprzedaż z dowozem do gospodarstwa cieląt rasy simentaler 
przeznaczonych do dalszej hodowli.

Kontakt:
tel. (81) 85-23-223 • 602 102 302 • 602 222 789

fax (81) 85-23-612

e-mail: agrostar@poczta.onet.pl     strona WWW: www.agrostar.info
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Paweł Tomkiewicz
p.tomkiewicz@gazetaolsztynska.pl

Do Banku Gospodarki Żyw-
nościowej S.A., SGB-Banku
S.A., Banku Polskiej Spółdziel-
czości S.A., Banku Pekao S.A.,
Krakowskiego Banku Spół-
dzielczego oraz Raiffeisen Ban-
ku Polska S.A., które w marcu,
kwietniu, maju i lipcu podpisały
z Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa umo-
wy o udzielaniu rolnikom pre-
ferencyjnych kredytów, dołączył
Bank Zachodni WBK S.A.

Oznacza to, że osoby, pla-
nujące finansowanie inwesty-
cji w swoich gospodarstwach
z wykorzystaniem kredytów
preferencyjnych, mogą już
składać wnioski o takie kre-
dyty w tych siedmiu bankach.
Zaletą takich kredytów jest
to, że ARiMR pomaga rolni-
kom w ich spłacaniu. Jednym
z rodzajów tych kredytów do-
stępnych w bankach współ-
pracujących z Agencją, są kre-
dyty, w których ARiMR spła-
ca za rolników część należne-
go bankowi oprocentowania.
Na takie wsparcie Agencja
zarezerwowała 17,43 mln zł, co
oznacza, że współpracujące
z nią banki mogą udzielić rol-
nikom w 2015 r. preferencyj-
nych kredytów inwestycyj-

nych na kwotę 1,47 mld zł.
Banki, które podpisały

z Agencją umowy o współ-
działaniu, mogą udzielać rów-
nież tzw. kredytów klęsko-
wych, przeznaczonych na
wznowienie produkcji w gos-
podarstwach rolnych do-
tkniętych klęskami żywioło-
wymi. Agencja przewidziała
na dopłaty do spłaty opro-
centowania tych kredytów
16,12 mln zł, co oznacza, że
banki współpracujące
z ARiMR, mogą udzielić rol-
nikom kredytów klęskowych
na łączną kwotę ok. 1 mld zł.

Są to tzw. obrotowe kredyty
„klęskowe“ przeznaczone na
zakup środków niezbędnych
do produkcji rolnej takich jak
np. pasze, nawozy, środki
ochrony roślin, materiał siew-
ny. Kwota kredytu które może
otrzymać gospodarstwo rolne
wynosi maksymalnie 5 mln zł.
Wkład własny kredytobiorcy
nie jest wymagany, natomiast
ważne jest, że musi on udo-
kumentować co najmniej 50%
poniesionych z kredytu wy-
datków. Okres kredytowania
pozostaje do uzgodnienia
z bankiem, z tym, że Agencja
może stosować dopłaty nie
dłużej niż przez 4 lata liczone
od daty wystąpienia szkód.
Pomoc ARiMR w spłacie ta-

kich kredytów polega na tym,
że rolnik płaci bankowi tylko
część należnego oprocento-
wania, resztę pokrywa za nie-
go Agencja. Wysokość opro-
centowania, które rolnik musi

zapłacić zależy od dwóch czyn-
ników. Po pierwsze od tego czy
posiada on stosowne ubez-
pieczenie, a po drugie od ban-
ku, w którym rolnik będzie
chciał zaciągnąć taki kredyt. 

Przedstawiamy informacje
o zaoferowanych przez te ban-
ki warunkach udzielania kre-
dytów preferencyjnych, czyli
o wysokości opłat i prowizji
płaconych przez kredytobior-

ców oraz o wysokości marży,
o którą powiększana będzie
stopa referencyjna WIBOR
3M przy ustalaniu oprocen-
towania kredytów inwesty-
cyjnych i klęskowych.
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ARiMR pomoże młodym kredytobiorcom

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała umowy z siedmioma bankami o udzielaniu rolnikom
preferencyjnych kredytów.  Na takie wsparcie Agencja zarezerwowała 17,43 mln zł, co oznacza, że współpracujące 
z nią banki mogą udzielić rolnikom w 2015 r. pożyczek inwestycyjnych na kwotę 1,47 mld zł.

Wydaje się, że internet jest
już wszechobecny. Internet
mobilny w abonamencie tele-
fonicznym, hotspoty w prze-
strzeni miejskiej, błyskawicz-
ne połączenie z siecią, gdzie-
kolwiek zechcemy... A jednak
okazuje się, że jeszcze nie
wszyscy w naszym regionie
mają komfort używania szyb-
kiego internetu. Ale to się
może zmienić!
Już 1 września w okolicach
olsztyńskiego dworca oraz
w centrum Olsztyna będą
rozdawane specjalne ulotki
– kwestionariusze pod flagą
akcji chceinternet.pl. Na
ulotce znajdziecie miejsce
na wpisanie lokalizacji,
w której brakuje szybkiego
internetu. Wypełniony
kwestionariusz trzeba do-
starczyć do Urzędu Mar-
szałkowskiego w Olsztynie –
osobiście lub pocztą na ad-
res: Urząd Marszałkowski

Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Społeczeń-
stwa Informacyjnego,
ul. Emilii Plater 1,
10-562 Olsztyn,
Zgłosić swoją lokalizację
można też przez stronę in-
ternetową chceinternet.pl.
Akcja chceinternet.pl jest
częścią Programu Operacyj-
nego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013.
W ramach tego przedsięw-
zięcia samorząd wojewódz-
twa warmińsko-mazurskie-
go realizuje budowę sieci
światłowodowej, która za-
pewni dostęp do szeroko-
pasmowego internetu –
mówi Maciej Bułkowski,
dyrektor Departamentu
Społeczeństwa Informacyj-
nego Urzędu Marszałkow-
skiego. — Im więcej osób
zgłosi swoje zapotrzebowa-
nie na szybki internet, tym

ta internetowa mapa „po-
trzeb” będzie dokładniejsza.
Jeśli w waszej okolicy nie
ma szybkiego internetu,
warto zainteresować się ak-

cją i wspólnie doprowadzić
do tego, żeby się tam poja-
wił. W końcu łatwy i szybki
dostęp do sieci należy się
każdemu! jk

447014otbr-AG-O

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

sspw.warmia.mazury.pl
tel. 89 521 94 00
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Mapa internetowych potrzeb – oznacz się!
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WARUNKI PRZYZNANIA KREDYTÓW 
PREFERENCYJNYCH (OPŁATY I PROWIZJE/MARŻA)
1. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (0,00 proc./2,48 proc.)
2. Bank Pekao S.A. (0,49 proc./1,80 proc.)
3. Raiffeisen Bank Polska S.A. (0,90 proc./2,30 proc.)
4. Bank Zachodni WBK S.A. (1,4 proc./1,95 proc.)
5. SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone w nim banki spółdzielcze
(1,85 proc./2,50 proc.)
6. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone w nim
banki spółdzielcze (1,85 proc./2,50 proc.)
7. Krakowski Bank Spółdzielczy (2,00 proc./2,50 proc.)
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Paweł Tomkiewicz
p.tomkiewicz@gazetaolsztynska.pl

Do 16 września, czyli dwa ty-
godnie dłużej niż pierwotnie
zakładano, będzie można
składać wnioski o przyznanie
wsparcia w ramach poddzia-
łania „Pomoc w rozpoczęciu
działalności gospodarczej na
rzecz młodych rolników” fi-
nansowanego z Programu
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014 - 2020.

Premie dla młodych rolni-
ków w nowym programie
będą różnić się od tych ze
„starego“ PROW-u. Najważ-
niejsza zmiana polega na
tym, że wsparcie będzie przy-
znawane tylko tym wniosko-
dawcom, którzy już rozpo-
częli urządzanie gospodar-
stwa rolnego, ale jego pro-
wadzenie jako kierujący roz-
poczną dopiero po złożeniu
wniosku o premię.

Może się o nią starać osoba,
która ma nie więcej niż 40 lat,
posiada odpowiednie kwali-
fikacje zawodowe, po raz
pierwszy rozpoczyna prowa-
dzenie gospodarstwa rolnego
jako kierujący gospodar-
stwem, co oznacza, że do dnia
złożenia wniosku nie prowa-
dziła gospodarstwa rolnego
jako kierujący, stała się wła-
ścicielem lub objęła w posia-
danie gospodarstwo rolne
przed dniem złożenia wnios-
ku o przyznanie pomocy, lecz
nie wcześniej niż na 12 mie-
sięcy przed jego złożeniem.

Młody rolnik ma też trzy
lata na uzupełnienie wy-
kształcenia, liczone od dnia
doręczenia decyzji o przy-
znaniu pomocy.

Inne wymagania dotyczą
wielkości ekonomicznej gos-
podarstwa, która nie może
być mniejsza niż 13 tysięcy
euro i nie większa niż 150 ty-
sięcy euro.

Kolejny wymóg dotyczy po-
wierzchni użytków rolnych.

Musi być ona co najmniej
równa średniej krajowej,
a w województwach o średniej
niższej niż krajowa - średniej
wojewódzkiej i nie większa niż
300 hektarów. Przy czym
określony został wymóg, że
przynajmniej 70 proc. mini-
malnej wielkości stanowi
przedmiot własności benefi-
cjenta, użytkowania wieczys-
tego lub dzierżawy z zasobu
własności rolnej Skarbu Pań-
stwa lub samorządu.

Pomoc nie może zostać prze-
znaczona na chów drobiu,
z wyjątkiem produkcji ekolo-
gicznej, prowadzenie planta-
cji roślin wieloletnich na cele
energetyczne, prowadzenie
niektórych działów specjal-
nych produkcji rolnej.

Ponadto beneficjent zobo-
wiązany będzie do prowa-
dzenia uproszczonej rachun-
kowości w gospodarstwie,
a w wyniku realizacji biznes-
planu wartość ekonomiczna
gospodarstwa wzrośnie co
najmniej o 10 proc.

Premia w wysokości 100
tys. złotych będzie wypłaca-
na w dwóch ratach. Pierw-
sza, w wysokości 80 proc.
po spełnieniu przez benefi-
cjenta, w terminie 9 miesię-
cy od dnia doręczenia decyzji
o przyznaniu pomocy, wa-
runków z zastrzeżeniem któ-
rych została wydana decyzja.
Druga zaś po realizacji biz-
nesplanu.

Wnioski o przyznanie po-
mocy można składać osobiście
lub przez upoważnioną osobę,

listem poleconym lub pocztą
kurierską do kierownika biu-
ra powiatowego Agencji Res-
trukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Nabór rozpoczął
się 20 sierpnia i w ciągu czte-
rech dni jego trwania młodzi
rolnicy złożyli w ARiMR 117
takich wniosków.

— Wiele osób zaintereso-
wanych premiami dla mło-

dych rolników, kieruje do
ARiMR pytania czy jeżeli
składali wnioski o dopłaty
bezpośrednie, czy też ubie-
gali się o przyznanie pomo-
cy z działań Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013 lub mają
zarejestrowane na siebie
zwierzę gospodarskie, to czy
mogą ubiegać się o przyzna-

nie premii młodym rolni-
kom w tegorocznym naborze
— czytamy na stronie Agen-
cji. — W tych przypadkach
taka osoba nie może otrzy-
mać pomocy na samodzielne
rozpoczęcie gospodarowa-
nia. Wynika to z tego, że zło-
żenie wniosku o dopłaty bez-
pośrednie, czy też inny rodzaj
wsparcia rozdzielanego przez

ARiMR z budżetu UE lub
budżetu krajowego lub po-
siadanie zwierzęcia gospo-
darskiego, a także prowa-
dzenie specjalnego działu
produkcji rolnej traktowane
jest jak prowadzenie gospo-
darstwa jako kierujący, a to
wyklucza możliwość sko-
rzystanie z premii dla mło-
dego rolnika.
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Wsparc ie  może wynieść  nawet  100 tys. zł

Premie dla młodych rolników 2015
Młodzi rolnicy
będą mogli dłużej
składać wnioski
o przyznanie
premii na
samodzielne
rozpoczęcie
gospodarowania. 
W ramach PROW
na lata 2014 -
2020 do
rozdysponowania
jest 718 mln euro.
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LATO
Z E-PRENUMERATĄ…
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JESTEŚ!

LATO
Z E-PRENUMERATĄ…Nie rezygnuj z lektury 

swojej ulubionej gazety. 
Wejdź na www.kupgazete.pl, 
zarejestruj konto i elektroniczna 
prenumerata „Gazety Olsztyńskiej” 
lub „Dziennika Elbląskiego” będzie 
z Tobą na całym świecie.
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