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W jednej z najpiękniejszych wsi regionu

W Babiaku rządzi... kobieta
Już sama nazwa wsi Babiak wskazuje, że najaktywniejsze
w niej są kobiety. No więc sołtysem też musi być kobieta,
i to jaka? Z tytułem SuperSołtysa w plebiscycie „Gazety
Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego 2016”.
e.lubinska@gazetaolsztynska.pl

Babiak w gminie Lidzbark
Warmiński to jedna z najpiękniejszych wsi w województwie
warmińsko-mazurskim, co
jest udokumentowane dwoma pierwszymi i jednym drugim miejscem w regionalnym
konkursie na najpiękniejszą
wieś. Nic więc dziwnego, że
sołtys Babiaka Anna Czeryba
w ubiegłym roku zdobyła statuetkę SuperSołtysa. W tym
roku też Internauci wysoko
oceniają pracę pani Anny.
Przez niemal cały plebiscyt
jej nazwisko jest u szczytu statystyk.

Mam wokół siebie
wspaniałych ludzi
Anna Czeryba jest sołtysem
wsi Babiak od 12 lat. To jej
rodzinna miejscowość. Ma
dwoje dorosłych dzieci — córkę i syna. W pracy zawodowej
i społecznej wspiera ją małżonek.
— Sama bym sobie nie poradziła — mówi pani Ania.
— Kocham pracę społeczną
i cieszę się że mój mąż ma tyle
cierpliwości i mnie we wszystkim wspiera.
Łatwo nie jest, bo sołtys Babiaka zawsze była aktywna
zawodowo. Najpierw pracowała w różnych instytucjach,
później — w 1990 roku otworzyła sklep w swojej miejscowości, a następny w pobliskich
Mingajnach. Tak więc pomoc
małżonka jest niezbędna,
zwłaszcza, że pani Anna nie
usiedzi w miejscu i od kiedy
jest sołtysem we wsi dużo
się dzieje.
— Początki były trudne, ale
miałam i mam wokół siebie
wspaniałych ludzi, z którymi mi się bardzo dobrze
współpracuje — opowiada
Anna Czeryba. — Mówię
tutaj o radzie sołeckiej poprzedniej i obecnej kadencji,
samorządowcach gminnych,
powiatowych i wojewódzkich,
innych sołtysach oraz mieszkańcach wsi.

A są niezwykle aktywni.
W tej niewielkiej miejscowości na trasie Lidzbark Warmiński — Orneta działają
Koło Gospodyń Wiejskich
i Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Babiak. Organizowano tu między innymi
kursy gotowania, zdrowego
żywienia i komputerowe,
a także plenery malarskie dla
młodych ludzi. Mieszkanki
wsi po warsztatach kulinarnych wydały aż dwie książki
kucharskie, które traﬁły do
mieszkańców regionu. Swoje pyszności prezentują na
wielu jarmarkach i świętach,
a w ubiegłym roku Babiak był
gospodarzem dożynek powiatowych. To nie przypadek.
Nie jest też przypadkiem, że
pani Ania znalazła się w tym
roku wśród 37 wyróżnionych
przez marszałka województwa
sołtysów (a jest ich ok. 2300
w regionie) na gali, która odbyła się 3 marca w Ostródzie.
— Oczywiście sama bym niczego nie zrobiła — zwierza
się sołtys. — Najaktywniejsi
w naszej miejscowości są dojrzali wiekiem mieszkańcy, bo
jednak młodzi ludzie żyją już
nieco inaczej, ale kiedy prosimy młodych o pomoc, nigdy
jej nie odmawiają.

Warto wspomnieć, że w Babiaku od trzech lat odbywają się zawody konne. Cieszą
się powodzeniem nie tylko
u mieszkańców gminy Lidzbark Warmiński, ale i ościennych gmin: wsi i miast.
— Nasza wieś już dobrze
wygląda. Cieszy mnie kiedy
dawni mieszkańcy, kiedy nas
odwiedzają mówią, że wieś
wypiękniała, ale jest jeszcze
sporo do zrobienia. Mamy
kolejne pomysły i będziemy
je realizować — mówi pani
Anna. — Czasami czuję się
zmęczona, ale po chwili ruszam dalej. Są rzeczy, które
przecież trzeba zrobić.

Gesty są bardzo
potrzebne każdemu
Zanim utworzono we wsi
Koło Gospodyń Wiejskich,
w organizację kameralnych
imprez, takich jak Dzień
Kobiet, angażowała się sama
sołtys, teraz robią to panie
z KGW.
— Mieliśmy niedawno
w świetlicy tłusty czwartek,
ale w tym roku Dnia Kobiet
nie będziemy organizowały
u siebie, bo wybieramy się
8 marca do domu kultury
w Pilniku. Tam będzie gminna uroczystość.

PLEBISCYT SUPERSOŁTYS 2017
W województwie warmińsko-mazurskim głosowanie czytelników
zakończyło się 3 marca. Już
niedługo ogłosimy Supersołtysów poszczególnych regionów. Na
Warmii, Mazurach
i Powiślu w plebiscycie wzięło udział 620
sołtysłów. Aż 318
z nich to kobiety!
Ile spośród nich
zostanie wyróżnione dowiemy
się niebawem.

Rok temu w redakcji „Gazety Olsztyńskiej” odbyła się uroczystość podsumowująca plebiscyt na
najlepszych sołtysów w województwie warmińsko-mazurskim. Wśród nagrodzonych była Anna
Czeryba, sołtys wsi Babiak z gminy Lidzbark Warmiński. Nagrodę wręczył Jarosław Tokarczyk,
prezes Grupy WM, wydawcy „Gazety Olsztyńskiej”, „Dziennika Elbląskiego” i tygodników regionalnych, w których prowadzony był plebiscyt Fot. Grzegorz Czykwin
Sołtys Babiaka uważa, że
powinno się celebrować
to święto.
— Jest mi zawsze bardzo
miło, kiedy ktoś podaruje mi
kwiatka, czy choćby dobre

słowo z tej okazji. Niedawno
takie niespodzianki przeżyłam
14 lutego, w walentynki. Kilku
klientów sklepu złożyło mi życzenia. Myślę, że takie gesty są
bardzo potrzebne każdemu, bo

nawet jak mamy chwile zwątpienia, zmęczenia, czy zniechęcenia, jeden mały kwiatek
może zdziałać cuda. Jeden
uśmiech i chce nam się dalej
działać, pracować dla innych.
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„W zmieniającym się świecie liczą się kobiety,
dlatego w dniu ich święta Bank BGŻ BNP Paribas
życzy wszystkim Paniom wyłącznie traﬁonych decyzji biznesowych
oraz samych sukcesów w każdej sferze życia”
Dariusz Radziszewski
Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej i Biznesowej Olsztyn

Fot. Beata Szymańska

Ewa Lubińska
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OCHRONA ROŚLIN
Zalecenia na początek wegetacji

Kondycja ozimin
Oziminy zasiane jeszcze w zeszłym roku, po jesiennej wegetacji
przechodzą okres jarowizacji, czyli są poddawane niskim
temperaturom. Dokonuje się to w okresie zimowania zbóż.
prof. dr hab. Marek Korbas,
IOR–PIB w Poznaniu
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Mączniak prawdziwy atakuje pszenicę już w najmłodszych fazach rozwojowych Fot. Marek Korbas

W zależności od zimotrwałości poszczególnych gatunków ilość roślin, które przetrwały (przezimowały) może
ulegać zmianie, a gdy obsada
roślin jest niewystarczająca ma to wpływ na wielkość
uzyskanego plonu.

Gdy brakowało
okrywy śnieżnej

Septorioza paskowana na liściu pszenicy Fot. Marek Korbas

W tym sezonie ze względu na opóźnienie zasiewów
pszenicy i pszenżyta gatunki
te w wielu rejonach uprawy
słabo były rozkrzewione.
Lepiej sytuacja wyglądała
w uprawie żyta i jęczmienia. W rejonach, w których
oziminy pokryte były przez
śnieg nie stwierdza się złego
stanu przezimowania. Trudniejsza sytuacja jest w tych
województwach, w których
brakowało okrywy śnieżnej.
Przykładowo są to wojewódz-

twa takie jak np: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie,
zachodnio-pomorskie, lubuskie, część łódzkiego. W tych
województwach stan pszenicy i części plantacji jęczmion
budzi zastrzeżenia, bo może
okazać się, że część roślin wymarzła. Z oceną trzeba trochę
poczekać, gdy wegetacja ruszy
i pola zazielenią się. W okresie jesieni zboża były dostatecznie zdrowe. Praktycznie
porażenie ozimin było śladowe. Na liściach obserwowano tylko pojedyncze białe
poduszeczki i plamistości na
liściach, ale były to nieliczne przypadki.

Na korzeń i liście
równocześnie
Obecnie o kondycji zbóż zadecyduje to, czy wcześnie na
pole traﬁ azot, który umożliwi
dobry start i regenerację oraz
wzrost liści. Przy panujących
temperaturach powyżej 1215°C i wysokiej wilgotności
gleby, a taka obecnie jest sy-

tuacja na wielu polach, rośnie ryzyko porażenia ozimin
przez grzyby, które powodują fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni oraz
łamliwość źdźbła zbóż. Są
to choroby, które gdy nie są
ograniczane rujnują fundament rozwoju rośliny. Chory system korzeniowy jest
niewydolny w pobieraniu
wody i składników pokarmowych, a niesprawna podstawa
źdźbła, która została zasiedlona przez grzyby też niedostatecznie odprowadza sole
mineralne, wodę i asymilaty.
Sprawcy chorób atakujący
korzenie i podstawę źdźbła
wymagają zwalczania.
W tym czasie rozwijają
się na liściach grzyby, które
powodują: fuzariozę liści,
mączniaka prawdziwego zbóż
i traw, paskowaną septoriozę
liści, rdzę brunatną i rdzę
żółtą oraz rdzę jęczmienia,
plamistość siatkową zbóż,
rynchosporiozę zbóż i brunatną plamistość liści (DTR).

REKLAMA
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Gdy zaplanowany
jest zabieg trzeba
pomyśleć o tym, aby
substancje czynne
budujące fungicyd
zwalczały grzyby
powodujące choroby
na korzeniach,
podstawie
źdźbła oraz na
liściach. Dzięki
temu zmniejsza
się możliwość
dalszego porażenia
i namnażania
grzybów
chorobotwórczych.

◊ Szukasz dotacji na nowy sprzęt rolniczy?
◊ Chciałbyś otrzymać doﬁnansowanie na rozwój gospodarstwa?
◊ Chcesz otrzymywać większe płatności do ziemi?

Zadzwoń 500-827-128
Pierwsze dotacje na rozwój gospodarstwa
już w marcu!
Od wielu lat zajmujemy się:
p wypełnianiem wniosków i tworzeniem biznesplanów
m.in. do Młodego rolnika i Modernizacji gospodarstw rolnych,
p wnioskami obszarowymi,
p przygotowaniem planów działalności
rolnośrodowiskowej, ekologicznej,
p ekspertyzami przyrodniczymi,
p badaniami glebowymi i pomiarami GPS.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Rdza żółta stanowi coraz większe zagrożenie dla roślin zbóż ozimych Fot. Marek Korbas
Dlatego, gdy zaplanowany
jest zabieg trzeba pomyśleć
też o tym, aby substancje
czynne (s.cz) budujące używany fungicyd zwalczały
również grzyby powodujące
wymienione choroby liści.
Dzięki temu zmniejsza się
możliwość dalszego porażenia i namnażania grzybów
chorobotówrczych.

Radykalnie ulega poprawie
stan ﬁtosanitarny tak chronionych plantacji ozimin.
W tabeli (zamieszczona na
stronie www.rolniczeabc.pl,
przy powyższym artykule) na
przykładzie pszenicy ozimej
podano wykaz środków, które
można stosować w terminie
T1, aby zwalczyć patogeny
występujące na korzeniach

i podstawie źdźbła oraz na
liściach. Jednak nie ulega
wątpliwości trzeba w tym
roku chronić zboża ozime od
samego początku, bo to pomoże w dalszym poprawnym
prowadzeniu zbóż ozimych
do wysokiego plonowania.

Olsztyn
ul. Wyzwolenia 32/1a
48617otbr-a -P
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Artykuł wraz z tabelą
na www.rolniczeabc.pl.

Okres zakazu minął

Specjalny rabat

Można już wywozić obornik
Wraz z początkiem marca
skończył się zimowy okres,
podczas którego zakazane
jest stosowanie nawozów naturalnych.
Zgodnie z przepisami, nawozy naturalne w postaci płynnej
lub stałej (obornik, gnojówka,
gnojowica) można stosować
w terminie od 1 marca do 30
listopada (na terenach OSN
— do 15 listopada).
Dodatkowo nawozów naturalnych nie wolno stosować:
— na glebach zalanych
wodą oraz przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do
głębokości 30 cm, a także
podczas opadów deszczu;
— płynnych nawozów naturalnych (gnojowica, gnojówka)
na glebach bez okrywy roślinnej,
położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10 proc.;
— płynnych nawozów natu-

Agrokoncept Marek Żbikowski
zbikowski-marek@wp.pl

dla rolników

Fot. Dariusz Kucman

ralnych (gnojowica, gnojówka)
podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego
spożycia przez ludzi.
Jak wskazuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, najlepszym terminem
aplikacji nawozów naturalnych
jest jesień. „Wówczas — do
wiosny — obornik, oczywiście
pod warunkiem sprzyjających
warunków wilgotnościowych,
dobrze się rozłoży w glebie.

W okresie wiosennym można
stosować obornik, ale w mniejszych dawkach, powinien być
dobrze przefermentowany,
gdyż nierozłożony może utrudniać kiełkowanie roślin. Pełną
dawkę obornika najlepiej jest
zastosować jesienią, pod orkę
zimową. W terminie wiosennym do nawożenia przedsiewnego roślin zaleca się stosować
gnojowicę i gnojówkę” — precyzuje IUNG. dk

REKLAMA

Polub
na Facebooku
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AKTUALNOŚCI
Chcą rozwijać produkcję polskich roślin białkowych

REKLAMA

Stawiają na gospodarstwa rodzinne

przetarg
IHAR PIB
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BARTĄŻEK
ogłasza pisemny, ofertowy przetarg nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych środków technicznych:
Ciągnik rolniczy DEUTZ FAHR AGROTRON 200 nr rejestracyjny NOL90NX, rok
produkcji 1998; cena wywoławcza ciągnika wynosi 71 500zł brutto /słownie:
siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100/. Wadium w wysokości
10% ceny wywoławczej wynosi 7150zł /słownie: siedem tysięcy sto pięćdziesiąt
złotych 00/100/.
Ciągnik rolniczy URSUS C 1204 zładowaczem czołowym POM Mrągowo TUR
T273 nr rejestracyjny NOL 7C35, rok produkcji 1981; cena wywoławcza ciągnika
wynosi 31 100zł brutto /słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto złotych 00/100/.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi 3110zł /słownie: trzy
tysiące sto dziesięć złotych 00/100/.
Ciągnik rolniczy URSUS C 1204 nr rejestracyjny NOL7C52, rok produkcji 1981;
cena wywoławcza ciągnika wynosi 30 000zł brutto / słownie: trzydzieści tysięcy
złotych 00/100/. Wadium wwysokości 10% ceny wywoławczej wynosi 3000,00zł
/ słownie: trzy tysiące złotych 00/100/.
Kombajn zbożowy DEUTZ FAHR 4080 HTS TopLiner z hederem zbożowym
iwózkiem rok produkcji 1996; szerokość robocza 6m; cena wywoławcza wynosi
126 700,00zł /słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych 00/100/.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi 12 670,00zł /słownie:
dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100/.
Rozsiewacz nawozów przyczepiany (z podwoziem) FMR AGROMET BRZEG
MXL 1600 rok produkcji 2006; cena wywoławcza wynosi 8 100zł brutto /słownie:
osiem tysięcy sto złotych 00/100/. Wadium wwysokości 10 % ceny wywoławczej
wynosi 810zł /słownie: osiemset dziesięć złotych 00/100/.
Rozsiewacz nawozów przyczepiany (zpodwoziem) FMR AGROMET BREZG MXL
1600 rok produkcji 2007, cena wywoławcza wynosi 8 200zł brutto /słownie: osiem
tysięcy dwieście złotych 00/100/. Wadium wwysokości 10% ceny wywoławczej
wynosi 820zł /słownie: osiemset dwadziesci złotych 00/100/.
Samochód ciężarowy DAIMLERCHRYSLER 311 CDI SPRINTER nr rejestracyjny
NOL 53KY, rok produkcji 2002, cena wywoławcza pojazdu wynosi 8 500zł brutto /
słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100/. Wadium wwysokości 10% ceny
wywoławczej wynosi 850zł /słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100/.
Opryskiwacz polowy PILMET 2018 rok produkcji 1986; cena wywoławcza brutto
3 700,00zł /słownie; trzy tysiące siedemset złotych 00/100/. Wadium wwysokości
10% ceny wywoławczej wynosi 370,00zł / słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych
00/100/.
Przetarg pisemny ofertowy odbędzie się wdniu 23 marca 2017r. ogodz. 10.00
wsiedzibie Zakładu Doświadczalnego Bartążek, ul. Warmiński Las 46, Bartążek
/sala konferencyjna/.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wwysokości 10%
ceny wywoławczej ww. środków technicznych w kasie Zakładu lub na konto
Zakładu wBanku BGŻ BNP PARIBAS O/Olsztyn nr 47 2030 0045 1110 0000 0046
8060 oraz złożenie wsekretariacie Zakładu Doświadczalnego Bartążek zamkniętej
oferty pisemnej zproponowaną ceną zakupu do dnia 23 marca 2017r. do godz.
9.30. Koperta w opisie zewnętrznym powinna zawierać nazwę oraz numer
rejestracyjny środka technicznego /jeżeli posiada/, którego dotyczy oraz dopisek
„Nie otwierać przed 23 marca 2017r. godz. 10.00.”
Okres związania ofertą wynosi 7 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu
nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej lub jeżeli
oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium
złożone przez oferentów, których oferta nie została przyjęta, zostanie zwrócone
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została
przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Środki techniczne objęte niniejszą procedurą przetargową można oglądać do
dnia 22 marca 2017r. w godz. 9.00-14.00 na terenie gospodarstwa Zakładu
Doświadczalnego Bartążek po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, tel.
605 134 292.
Sprzedającemu przysługuje prawo dowolnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy
przetargu zaoferują tę samą cenę / decyduje kolejność wpływu ofert/.
Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
p.o. Dyrektora Zakładu Doświadczalnego Bartążek Ryszard Kostrzewski
IHAR PIB Zakład Doświadczalny Bartążek,
ul. Warmiński Las 46; Bartążek,10-687 Olsztyn
tel. 89 541 86 63, fax 89 511 84 07, kom. 605 134 292
56817otbr-a -P

Gdzie nas szukać?
Anna Uranowska
redaktor naczelny,
menedżer Rolniczego ABC
tel. (89) 539 74 73
fax (89) 539 76 20
a.uranowska@rolniczeabc.pl

www.rolniczeabc.pl

Monika Kopaczel-Radziulewicz
redaktor www.rolniczeabc.pl,
doradca klienta
tel. 514-800-547
m.radziulewicz@rolniczeabc.pl
Następne wydanie 12 kwietnia 2017

Tomasz Miroński

t.mironski@gazetaolsztynska.pl

Już prawie 100 firm i podmiotów przystąpiło do
utworzonego w Bartoszycach
Stowarzyszenia Inicjatyw
Rolno-Gospodarczych Argoport. Głównym jego zadaniem
jest poprawa produkcji
krajowych źródeł białka roślinnego, ich systemu obrotu
i wykorzystania w paszach
oraz ich promocja.
Stowarzyszenie ma formułę
klastra, który działa w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim.
— W 2012 roku Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju
Regionalnego zorganizowała cykl szkoleń dotyczących
zawiązywania
współpracy
między uczestnikami rynku.
Wtedy właśnie zetknąłem
się po raz pierwszy z określeniem klaster — wspomina Rafał Banasiak, prezes
Stowarzyszenia
Inicjatyw
Rolno-Gospodarczych Agroport w Bartoszycach. — Idea
kiełkowała do 2015 roku, kiedy to powołaliśmy do życia
nasz klaster. Naszymi partnerami są też Urząd Miasta
w Górowie Iławeckim oraz
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, wydział zamiejscowy
w Bartoszycach. Sam klaster
powstał po to, by wzmocnić
współpracę między lokalnymi
rodzinnymi gospodarstwami
rolnymi oraz przedsiębiorcami branży rolnej. Jest to także
miejsce do badań naukowych,
które potem można wdrażać

Rafał Banasiak, prezes
Stowarzyszenia Inicjatyw
Rolno-Gospodarczych
Agroport w Bartoszycach
Fot. Tomasz Miroński

w praktykę rolną stosowaną
w miejscowych gospodarstwach — dodaje.

Bezpieczeństwo białkowe
Klaster obecnie uczestniczy
w programie „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka
paszowego do produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”.
— Cieszymy się, że również
ten rząd wspiera badania naukowe w zakresie hodowli oraz
uprawy takich roślin jak bobik,

łubin czy groch. W związku
z tym programem podjęliśmy
współpracę z Uniwersytetem
Przyrodniczym w Poznaniu
oraz Instytutem Genetyki
Roślin Polskiej Akademii
Nauk w Poznaniu — podkreśla
Banasiak. — Głównym celem
naszych działań będzie stworzenie warunków do zmniejszenia importu białka paszowego, głównie poekstrakcyjnej
śruty sojowej o około 50 proc.
w wyniku zwiększenia wartości
biologicznej i użytkowej białka roślinnego pochodzącego
z rodzimych surowców. Jednocześnie w przypadku wystąpienia światowego kryzysu
białkowego, stworzone będą
warunki zapewniające bezpieczeństwo białkowe Polski.
Powstanie duża ilość własnego materiału siewnego, nowe
odmiany i technologie uprawy,
optymalne receptury paszowe
i systemy żywienia zwierząt
oraz system produkcji i obrotu nasion. Będzie to znakomita
okazja do poszerzenia wiedzy
teoretycznej i praktycznej.

Pomagają
pokonywać bariery
Działania podjęte przez skupiające prawie sto podmiotów
gospodarczych stowarzyszenie,
to współpraca placówek naukowych, samorządów oraz
producentów sektora rolnego
ze szczególnym uwzględnieniem młodych rolników. Ci
ostatni poprzez przystąpienie
do klastra otrzymują wsparcie w rozwoju gospodarstw,
poprzez szeroko pojętą diag-

nostykę polową, wskazywanie źródeł ﬁnansowania
krajowego jak i z funduszy
europejskich swoich działań. — Pomagamy rolnikom
pokonywać bariery biurokratyczne — mówi prezes „Agroportu”. — Jesteśmy też po
to, żeby pomagać rolnikom
w wymianie handlowej, organizujemy szkolenia, a nawet
realizujemy nowe inwestycje.
Mam na myśli biogazownie
rolnicze służące do produkcji
biogazu z biomasy roślinnej,
odchodów zwierzęcych lub
odpadów organicznych. Przecież produkcja i wykorzystanie
biogazu rolniczego, jest jedną
z najkorzystniejszych metod
pozyskiwania energii odnawialnej. Rozwój biogazowni
rolniczych zaczyna się cieszyć
w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Instalacje
w postaci biogazowni rolniczej
stanowią szansę na wytworzenie istotnych ilości energii
elektrycznej i cieplnej dla gospodarstw rolniczych. Ważne
jest również, iż technologia
biogazowa nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz
pozwala wykorzystać produkty
uboczne rynku rolnego. Kwestia wykorzystania biogazu
leży po stronie usunięcia barier
prawnych i organizacyjnych
w zakresie rozwoju inwestycji
biogazowni rolniczych. Właśnie poczyniliśmy pierwsze kroki w kierunku realizacji takiej
inwestycji na naszym terenie.
Mimo trudności jakie napotykamy po drodze jesteśmy pełni
nadziei i optymizmu — dodaje.

ASF i grypa ptaków

W walce z chorobami kluczowy jest człowiek
Dariusz Kucman

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Drobiazgowe przestrzeganie
zasad bioasekuracji i nakazów/zakazów służb sanitarnych oraz weterynaryjnych
— to podstawa w walce z tzw.
ptasia grypą oraz afrykańskim
pomorem świń (ASF).
Jeśli chodzi o to drugie schorzenie, sytuacja wydaje się
być opanowana. Od dłuższego czasu nie było informacji
o wykrytym ognisku u świń.
Jedyne przypadki dotyczą
padłych lub odstrzelonych
dzików i to z reguły w pasie
przygranicznym. W ostatnim
komunikacie inspekcja weterynaryjna wymienia 5 dzików,
co daje łączną liczbę 213 takich przypadków.

Bioasekuracja
nadal obowiązuje
Specjaliści przestrzegają jednak, że ten spokój nie oznacza, iż można np. zaprzestać

bioasekuracji. Wręcz przeciwnie. Jak się bowiem okazało,
wirus rozprzestrzeniał się
głównie poprzez błędy ludzkie, np. kupowanie od handlarzy warchlaków niewiadomego pochodzenia, karmienie
trzody zlewkami czy też wniesienie na teren gospodarstw
odpadów z terenów leśnych,
które traﬁły do karmy.
Bardzo gorliwie zasad bioasekuracji powinni przestrzegać także hodowcy drobiu.
Chodzi tu przede wszystkim
o trzymanie go w zamkniętych
pomieszczeniach. Niestety,
nadal sporo jest przypadków
łamania tego nakazu. Walczą
z tym m.in. policjanci, karząc
hodowców mandatami.

Wyjątek dla gęsi
reprodukcyjnych
Warto w tym miejscu dodać,
że możliwe jest udostępnienie
wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także gęsi
rzeźnych do 6. tygodnia ży-

cia wypuszczanych na wolne
powietrze w ramach aklimatyzacji. Warunkiem jest m.in.
zamontowanie nad całym
wybiegiem zadaszenia. Zrobienie wyjątku dla gęsi wiąże się z charakterystyką tych
ptaków. Otóż kiepsko znoszą
one przebywanie w zamknięciu i tracą zdolności reprodukcyjne.

Mimo grypy
wzrosty wylęgów
Niestety wysoce zjadliwa
grypa nadal jest w ofensywie.
U dzikich ptaków (według
stanu na 5 marca) naliczono
67 przypadków, a u drobiu
— 60. Ten 60. przypadek
dotyczy gospodarstwa w woj.
wielkopolskim, utrzymującego ponad 11 tys. kaczek.
Co ciekawe, ptasia grypa
i zamknięte przez jej występowanie na terenie Polski
niektóre rynki zbytu nie przetrąciły kręgosłupa rodzimej
produkcji drobiu. Jak podała

Krajowa Izba Producentów
Drobiu i Pasz, produkcja piskląt kurcząt rzeźnych w styczniu tego roku była aż o 10 mln
wyższa niż przed rokiem.
Oznacza to wzrost o prawie
12 procent, do 94,4 mln sztuk.
„Równie
spektakularne
wzrosty jak brojlerów dotyczą
kaczek. W pierwszym miesiącu tego roku na rynku pojawiło się ponad 1 mln 32 tys.
sztuk piskląt tego gatunku drobiu, co było liczbą
o 14 procent wyższą w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku. Spowolnienia
nie widać też u gatunku, który
najbardziej ucierpiał podczas
grypy ptaków, czyli u indyków. Dane o wylęgach są nieznacznie lepsze niż rok temu
(o niespełna pół procent).
Piskląt indyczych pojawiło
się na rynku 2,3 mln sztuk.
Podobnie stabilnie, o ponad
dwa procent, rośnie produkcja piskląt kur nieśnych”
— poinformowała KIPDiP.
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ARiMR. Wsparcie na restrukturyzację

REKLAMA

Małe gospodarstwa
z szansą na rozwój
Przed małymi gospodarstwami rolnymi otwiera
się szansa na dotowaną
restrukturyzację, by stały
się bardziej rentowne i konkurencyjne. Wsparcie można
pozyskać w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wnioski o pomoc na restrukturyzację
małych
gospodarstw Agencja Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała od
30 marca do 28 kwietnia.
Wsparcie to ma formę premii — w wysokości 60 tys. zł.
Może się o nie ubiegać osoba
ﬁzyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego
położonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
o wielkości ekonomicznej
mniejszej niż 10 tys. euro.
„Ponadto osoba taka musi
podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy
ustawy i w pełnym zakresie
jako rolnik lub małżonek
rolnika nieprzerwanie przez
co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia
wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie może
prowadzić innej działalności
gospodarczej. W tym naborze o wsparcie będzie mógł
ubiegać się ten, kto zdecyduje się na rozwój swojego
gospodarstwa i przeprowadzi w nim zmiany, dzięki
którym stanie się ono bardziej rentowne i konkuren-
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Pomoc gospodarstwo otrzyma w dwóch ratach. Najpierw
80 proc. premii, a kolejne 20 proc. po zrealizowaniu założonych
w biznesplanie inwestycji Fot Anna Uranowska
cyjne” — podaje w komunikacie ARiMR.

Pomoc w dwóch ratach
Kiedy już ktoś będzie miał
decyzję o przyznaniu takiej
pomocy, musi się liczyć z tym,
że nie dostanie całej sumy
jednorazowo, lecz w dwóch
ratach. Najpierw otrzyma
80 proc. premii, a kolejne
20 proc. — po zrealizowaniu
założonych w biznesplanie inwestycji. Rolnik na restrukturyzację swojego gospodarstwa
będzie miał 3 lata.
„W tym czasie wielkość
ekonomiczna gospodarstwa
powinna wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro oraz o co
najmniej 20 proc. w stosunku
do wielkości z roku, w którym
złożono wniosek o przyznanie
pomocy” — wyjaśnia Agencja.

Jak aplikować
o taką pomoc?
Stosowne wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych
ARiMR, właściwych ze względu
na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście,
za pośrednictwem upoważnionej osoby bądź poprzez rejestrowaną przesyłkę nadaną w placówce Poczty Polskiej (w tym
ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu złożenia wniosku decyduje data nadania).
„Każdy wniosek zostanie
poddany ocenie. Na podstawie
przyznanych punktów ustalona
zostanie kolejność przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą
brane m.in.: docelowa wielkość
gospodarstwa, kwaliﬁkacje zawodowe, rodzaj planowanej
produkcji, wiek wnioskodawcy”
— wymienia ARiMR. dk

DEALER MASZYN ROLNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
FRICKE Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
11-700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 6
tel.89 741 29 74
www.fricke.pl

er
Twój partn zej
rolnic
w branży
na rynku
od 20 lat
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Straty w wyniku niekorzystnej aury

Szacowanie szkód po nowemu
Dwukrotne szacowanie strat
w drzewach owocowych
i ujednolicony formularz dla
producentów nieposiadających dokumentów poświadczających wielkość produkcji
— to najważniejsze zmiany,
jakie Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wprowadziło
w procedurach szacowania
szkód wywołanych przez niekorzystne zjawiska pogodowe.
Właściciele drzew owocowych dotkniętych szkodami
w wyniku ujemnych skutków
przezimowania, przymrozków
wiosennych, powodzi lub gradu, powinni się teraz spodziewać dwóch wizyt komisji szacujących straty: pierwszej po
dwóch miesiącach, a kolejnej
— nie później niż po dwunastu
miesiącach od dnia wystąpienia szkód. Dopiero ten drugi
szacunek będzie uprawniał
do ubiegania się o wsparcie
(jednorazowy nie pozwalał
na precyzyjne ustalenie skali strat). Przypomnijmy też,

Straty w drzewach owocowych
będą szacowane dwukrotnie
Fot. Anna Uranowska

że obecnie obowiązuje nowy,
sześciodekadowy okres monitorowania wystąpienia zagrożenia suszą — od 21 marca do
20 maja (ministerstwo planuje
w najbliższym czasie ujednolicić pracę komisji szacujących
i formularze protokołów).
Kolejna zmiana dotyczy rolników, którzy nie mają danych
rachunkowych ani dokumentów poświadczających wiel-

kość prowadzonej w gospodarstwie produkcji. Będzie ona
ustalana jednolicie w oparciu
o dane Instytutu Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jednolity formularz
protokołu szacowania szkód
będzie można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa
rolnictwa: www.minrol.gov.pl.
W tym roku zmiany nastąpiły
także w zakresie ubezpieczeń.
W związku z obowiązującą od
1 stycznia znowelizowaną ustawą o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich, ubezpieczyć uprawy będzie teraz można od początku
kwietnia (od skutków przymrozków wiosennych — od
1 do 15 kwietnia). W ministerstwie rolnictwa natomiast od
lutego działa zespół ds. ubezpieczeń w rolnictwie, który ma
za zadanie m.in. weryﬁkację
systemu ubezpieczeń rolniczych i przygotowanie propozycji zmian mających usprawnić jego funkcjonowanie. KN
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WE DWOJE • WIEŚCI Z WMODR
Budowanie sieci współpracy

WE DWOJE
Drodzy Czytelnicy, rubrykę naszą dedykujemy wszystkim poszukującym swojej drugiej połowy wśród osób mieszkających lub chcących zamieszkać na terenach wiejskich.
Jak zamieścić swój anons lub wysłać list? Wystarczy wypełnić i wysłać zamieszczony poniżej
kupon, w którym należy napisać hasło ogłaszającego się (np. KAWALER Z MAZUR) i numer
rubryki. W tym wydaniu jest to numer 68/2017. Należy też pamiętać, by do listu załączyć znaczek pocztowy za 2 zł. Ogłoszenia są bezpłatne, ale muszą być napisane na kuponie zamieszczonym poniżej. Listy związane z naszą rubryką, należy wysłać na adres redakcji: „Rolnicze
ABC”, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, z dopiskiem: We dwoje. W razie pytań zapraszamy do
kontaktu telefonicznego pod numerem 89 539 76 48. Następne wydanie kącika matrymonialnego w „Rolniczym ABC” 12 kwietnia 2017 roku. Jadwiga Gliniewicz

Drodzy Czytelnicy, rubrykę naszą dedykujemy wszystkim poszukującym swojej drugiej połowy wśród
osób mieszkających lub chcących zamieszkać na terenach wiejskich.

Panowie

PANOWIE 31-45 LAT

PO TRZYDZIESTCE
Poznam panią w wieku do 40 lat, bez
nałogów, o zainteresowaniach ogólnych, szczupłą. Cel — stały związek.
AKTYWNY
(38/79) Szczupły, wolny, samotny,
towarzyski, aktywny optymista, lubi
jazdę motorem, zbieranie grzybów
latem, pozna sympatyczną panią.
Z CIECHANOWSKIEGO
(43/180) Uczciwy kawaler, bez
nałogów, niezależny finansowo,
własny dom i gospodarstwo, brunet,
zmotoryzowany, pozna panią w wieku 28-38 lat, która poważnie myśli
o życiu i założeniu rodziny.
MIESZKANIEC WSI
(45/176) Kawaler, bez zobowiązań,
posiadam ciągnik i samochód,
poznam panią, która będzie mi przyjaciółką. Cel — stały związek.

PANOWIE 46-60 LAT

KAWALER
O dobrym sercu, spokojny, kulturalny,
bez zobowiązań, poznam pannę lub
wdowę, o dobrym charakterze, wyrozumiałą, spokojną, szczupłą, w wieku
30-45 lat. Cel — stały związek.
NIEZALEŻNY
47-letni wdowiec, niedosłyszący,
wychowujący dwójkę dzieci 14
i 18 lat, pozna panią w wieku
do 46 lat, z okolic Olsztyna, też
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niedosłyszącą. Jestem niezależny
finansowo i mieszkaniowo.
Cel — stały związek.
WODNIK
(po 50) Niezależny materialnie, bez
zobowiązań, niepalący, szuka bratniej duszy na dobre i na złe, czułej
partnerki, która potrafi kochać i chce
być kochaną.
PO PIĘĆDZIESIĄTCE
Niezależny finansowo i mieszkaniowo,
bez nałogów, nie szukam przygód lecz
stałego związku. Jestem na emeryturze.
ZARADNY
55-letni, wolny, lubi wszystko co
piękne, pozna panią szczupłą, w wieku do 53 lat.
Z MAZOWSZA
Samotny, bez rażących nałogów,
pozna drugą połowę, niematerialistkę. Jestem osobą spokojną. Pragnę
spotkać panią, w wieku do 46 lat,
która poważnie myśli o założeniu
rodziny. Posiadam warsztat samochodowy i uprawiam ziemię.
ADAM
(57/180/80) Jestem wdowcem,
poznam szczupłą, zadbaną panią
z wyższym wykształceniem, z okolic Olsztyna.
RYBA
(60/175/85) Bez nałogów i zobowiązań, z własnym M, zmotoryzowany,
pozna miłą panią z okolic Iławy,
Ostródy lub Miłomłyna.

WESOŁY WDOWIEC
60-letni wdowiec, bez nałogów,
niezależny finansowo, z własnym
mieszkaniem, pozna panią
w odpowiednim wieku.
Cel — stały związek.

pozna dobrego i poważnie myślącego wdowca. Cel — stały związek.
NIEKONFLIKTOWA
(57/164) Szczupła, o dobrym
sercu i miłej aparycji, niezależna
finansowo i mieszkaniowo, pozna
pana uczciwego, wysokiego, kulturalnego, zmotoryzowanego i nie
nadużywającego alkoholu, w wieku
57-65 lat.
ZMOTORYZOWANA
60-letnia, samotna, tolerancyjna,
pozna przyjaciela o podobnych
walorach i miłym usposobieniu.

wo, spokojna, pracowita, samotna
wdowa, uczciwa, opiekuńcza, pozna
wdowca. Cel — stały związek.
SZCZUPŁA
(61/158) Wdowa, blondynka, pozna
miłego, inteligentnego i zmotoryzowanego pana, po 60 roku życia,
dobrego przyjaciela na dobre i na złe.
WDOWA EMERYTKA
66-letnia, lubiąca przyrodę i spacery,
pozna pana do 70 lat, bez nałogów.
SKROMNA
(67/165/75) Niezależna finansowo
i mieszkaniowo, bez nałogów, pozna
pana w odpowiednim wieku, kulturalnego, o dobrym sercu, odpowiedzialnego, bez nałogów i zobowiązań,
zmotoryzowanego, uczciwego,
poważnie myślącego o życiu.

PANOWIE POWYŻEJ 60 LAT

ZADBANY
(61/172/85) Bez nałogów i zobowiązań, niezależny finansowo i mieszkaniowo, zmotoryzowany, zadbany,
kulturalny, czuły, zaradny, z poczuciem humoru, z okolic Olsztyna,
pozna panią w swoim wieku.
SZCZERY
62-letni, prawdomówny, o wzroście
174 cm, bez nałogów i zobowiązań,
wykształcenie średnie techniczne,
rozwiedziony, domator, poznam
zadbaną panią do lat 60, zmotoryzowaną, mam prawo jazdy.
Cel — stały związek.
ROZWIEDZIONY Z MAZUR
Jestem bardzo samotny, poznam
panią do lat 65. Cel — stały związek.
Z OKOLIC DZIAŁDOWA
(63/172/85) Emeryt, wdowiec,
niezależny mieszkaniowo, zmotoryzowany, bez przykrych nałogów,
niepalący, jestem czuły, zadbany.
ROZWIEDZIONY
Emeryt z Kętrzyna, niezależny mieszkaniowo i finansowo, pozna panią
w wieku 67 lat, z okolic Kętrzyna.

Panie
PANIE 46-60 LAT

SYMPATYCZNA
Po pięćdziesiątce, zaradna, zmotoryzowana, bez zobowiązań, pozna pana
kulturalnego, wysokiego, do lat 60.
KOZIOROŻEC
(51/164) Gospodarna, bez nałogów,
uczciwa, niezależna finansowo i mieszkaniowo, pozna pana kulturalnego,
odpowiedzialnego w wieku 50-65 lat.
Numer telefonu przyspieszy kontakt.
POGODNA
56-letnia, niezależna mieszkaniowo
i finansowo, bez nałogów, z poczuciem humoru, szczupła, poznam
pana niezależnego mieszkaniowo
i finansowo, nie szukam przygód.
WDOWA Z MAZOWSZA
57-letnia wdowa, uczciwa i szczera,

PANIE POWYŻEJ 60 LAT

PRACOWITA
61-letnia, bez nałogów i zobowiązań,
niezależna finansowo i mieszkanio-

Gospodarstwa opiekuńcze
Rolnictwo jest dziedziną
gospodarki, której główną
funkcją jest uprawa roślin oraz
chów i hodowla zwierząt w celu
uzyskania produktów roślinnych i zwierzęcych. Od kilkunastu lat możemy zaobserwować
wzrost zainteresowania funkcją pozaprodukcyjną rolnictwa,
w tym również społeczną.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Krakowie wypracował główne założenia koncepcji gospodarstw opiekuńczych, którego
efektem jest realizacja projektu
pn. „Gospodarstwa opiekuńcze
— budowanie sieci współpracy”. Projekt powstałe we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.

— bezrobotni
— osoby chorujące psychicznie
— osoby wymagające reintegracji społecznej
— osoby walczące z uzależnieniem
— tzw. „trudna młodzież”
Należy pamiętać, że wybór
grupy docelowej w największej mierze zależy od osób,
które takie gospodarstwo
będą prowadzić. Na obecnym
etapie rozwoju gospodarstw
opiekuńczych zachęca się
do tworzenia gospodarstw
świadczących usługi osobom
starszym (powyżej 65 roku
życia nieaktywnych zawodowo
bądź niesamodzielnych).

Czym jest gospodarstwo
opiekuńcze?

Rozwoju rolnictwa opiekuńczego możemy dopatrywać się u dwóch przyczynach.
W pierwszej kolejności związany jest z poszukiwaniem
nowych źródeł dochodu dla
gospodarstw rolnych. Rozwijający się proces globalizacji
oraz dezagraryzacji zmusza
rolników i domowników do podejmowania dodatkowej pracy,
niezwiązanej z działalnością
rolniczą. Z ekonomicznego
punktu widzenia rozwój gałęzi rolnictwa społecznego pozwoliłby nie tylko na uzyskanie
dodatkowego źródła dochodu,
ale także spowodowałby rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich a w efekcie
zmniejszenie bezrobocia.
Drugą przyczyną jest zmieniający się popyt na usługi
opiekuńcze. Główny Urząd
Statystyczny prognozuje, że do
końca 2050 roku odsetek osób
starszych (65+) na obszarach
wiejskich wyniesie 30 proc.,
a na obszarach miejskich aż
35 proc. Wnioskując, popyt
na usługi opiekuńcze będzie
w najbliższych latach wzrastać.

Jest formą gospodarowania
polegającą na łączeniu działalności gospodarczej z opieką
nad osobami potrzebującymi
wsparcia. Elementem istotnym
w gospodarstwie opiekuńczym
jest korzystanie z zasobów gospodarstwa do prowadzenia
działań o charakterze terapeutycznym, integracyjnym i opiekuńczym. Celem podejmowanych działań jest ułatwienie
włączenia społecznego osób
przebywających w danym gospodarstwie
opiekuńczym.
W procesie powstawania takiej placówki, a w efekcie prawidłowego jej funkcjonowania,
udział mogą brać rolnicy lub
osoby będące domownikami
gospodarstwa rolnego. Wyróżniamy dwie możliwe formy
świadczenia takich usług: jako
podmiot ekonomii społecznej
(fundacja,
stowarzyszenie,
spółdzielnia socjalna) oraz jako
działalność gospodarcza.

Kto może być klientem
gospodarstwa?
Usługi mogą być świadczone
dla różnych grup wymagających wsparcia:
— seniorzy
— niepełnosprawni ﬁzycznie
i intelektualnie

Przesłanki rozwoju
usług opiekuńczych

Formy organizacyjne
Rekomenduje się, aby gospodarstwa opiekuńcze przyjmowały formy organizacyjne charakterystyczne dla jednostek
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Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 89 526 44 39, 89 526 82 29
tel./fax 89 535 76 84
e-mail: sekretariat@w-modr.pl, www.w-modr.pl
Oddział w Olecku
ul. Kolejowa 31, 19-400 Olecko
tel./fax 87 520 30 31, 87 520 30 32
e-mail: olecko.sekretariat@w-modr.pl
54817otbr-a-m
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KUPIĘ słomę w belach 500237-803
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zwierzęta hodowlane

KUPIĘ; ZBOŻA paszowe,
konsumpcyjne, tel.606-505511

KUPIĘ wały łąkowe i byczki do hodowli od 200kg do
400kg, 503-605-056

SKUP ZBÓŻ KUPI:zboża
paszowe, konsumpcyjne,
tel.694-508-207

Powyższe dane do wiadomości redakcji

własnoręczny podpis
1117otbp-c-M

nik; Nawozy NPK; Niemiecka Kreda Granulowa-

adres................................................................................................................................

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

SALETRA; Canwil; Mocz-

na; Wapno NORDKALK;
Nawozy

sadownicze,

ogrodnicze; Materiał Siewny TOP FARMS AGRO; BARENBRUG; Pasze, dodatki
paszowe.

Firma

BAZI,

89/519-16-14; 605-780-852

pomocy społecznej. W związku
z tym wyróżniamy:
— Dzienny dom pobytu —
ośrodek wsparcia, w którym
świadczy się pomoc osobom samotnym, powyżej 60 roku życia,
które z przyczyn losowych wymagają pomocy z zakresu usług
opiekuńczych, specjalistycznych
usług opiekuńczych lub posiłku.
DDP mogłyby funkcjonować
zarówno jako podmiot ekonomii społecznej oraz jako działalność gospodarcza.
— Rodzinny dom pomocy
— forma usług opiekuńczych
oraz bytowych świadczonych
przez osobę w jej miejscu zamieszkania całodobowo dla nie
mniej niż 3 i nie więcej niż 8
osób wymagających wsparcia.
RDP wymagają współpracy
z samorządem gminnym, bowiem podopieczni kierowani
są w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez
kierownika ośrodka pomocy
społecznej. W zależności od sytuacji ﬁnansowej podopiecznego samorząd ﬁnansuje w części
lub w całości jego pobyt. Pensjonariusze, którzy nie otrzymują wsparcia ﬁnansowego,
zobowiązani są do samodzielnego opłacania pobytu.
— Placówka całodobowej
opieki prowadzona w ramach
działalności gospodarczej —
opieka w tego typu placówce
polega na świadczeniu usług
z uwzględnieniem stanu zdrowia, sprawności ﬁzycznej oraz
intelektualnej a także indywidualnej potrzeby i możliwości
danej osoby. Zakres usług obejmuje usługi bytowe (zapewnienie miejsca pobytu, wyżywienia, utrzymania czystości)
i usługi opiekuńcze (udzielanie
pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, opiekę higieniczną, kontakt
z otoczeniem). Placówki całodobowe nie wymagają ścisłej
współpracy z samorządem.

Możliwości wsparcia
finansowego
W pierwszej kolejności osoby
zainteresowane rozpoczęciem
działalności gospodarczej świadczącej usługi opiekuńcze mogą
starać się o wsparcie w ramach
wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 z Poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej
na obszarach wiejskich” — typ
operacji „Premie na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej”.
W drugiej, osoby zainteresowane jedną z form ekonomii
społecznej mogą starać się
o pozyskanie środków z programów rządowych, których
celem jest wspieranie aktywności seniorów, oraz w ramach
projektów
ﬁnansowanych
przez Unię Europejską.
inż. Joanna Kazberuk
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
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Nowy prezes
Agencji
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa ma
nowego szefa. Daniela Obajtka zastąpił Dariusz Golec.
Premier Beata Szydło powierzyła Dariuszowi Golcowi
pełnienie obowiązków prezesa
ARiMR-u w czwartek 2 marca.
Dariusz Golec dotychczas
zarządzał i koordynował projekty dla Polkomtela S.A., GG
Network S.A. i Poczty Polskiej
S.A. Opracowywał strategię
rozwoju produktów mobilnych
dla wszystkich sieci telekomunikacji mobilnej, wdrażał programy zarządzania procesowego.
Kierował projektami budowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zarządzał procesami przetargowymi, integracji
i wdrożenia oraz projektami realizowanymi w metodyce Prince2. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
Nowy szef ARiMR od 2016 r.
nadzoruje Departament Informatyki ARiMR-u (wdraża tam
nowe systemy informatyczne).
Ponadto organizuje i koordynuje powstanie Wydziału
Tworzenia Oprogramowania
Departamentu Informatyki
w Lublinie. Wcześniej nadzorował także Departament Baz
Referencyjnych i Kontroli Terenowych oraz Departament
Pomocy Technicznej agencji.
KN
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Możesz dostać 100 tysięcy!
Krzysztof Napierski

rolniczeabc@rolniczeabc.pl

W najbliższy poniedziałek (13
marca) ruszy nabór wniosków
o przyznanie 100 tys. zł premii
na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej na obszarach
wiejskich. Farmerzy mogą je
składać do dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa do 11 kwietnia br.
O premię mogą się ubiegać
rolnicy, ich małżonkowie
i domownicy, którzy m.in.
podlegają
ubezpieczeniu
społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy,
nieprzerwanie co najmniej
od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
o przyznanie pomocy; a także beneﬁcjenci poddziałania
„Płatności na rzecz rolników
kwaliﬁkujących się do systemu dla małych gospodarstw,
którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Kto nie może skorzystać
z pomocy?
Co jednak ważne, wnioskująca o wsparcie osoba nie może
być wpisana do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego bądź
ewidencji prowadzonej przez
jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy
poprzedzających dzień złożenia
wniosku o przyznanie pomocy.
Nie mogą z niego korzystać
także byli lub obecni beneﬁcjenci takich instrumentów,
jak: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
(PROW 2007-2013), „Premie dla młodych rolników”
(PROW 2014-2020) i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” (PROW 2014-2020).
Złożone wnioski zostaną
poddane ocenie punktowej. Będzie ona decydowała
o kolejności przyznawania
wsparcia w poszczególnych
województwach. Dodatkowo punktowane będą m.in.
wnioski złożone przez osoby
w wieku nieprzekraczającym
40 lat oraz przez beneﬁcjentów poddziałania „Płatności
na rzecz rolników kwaliﬁkujących się do systemu dla
małych gospodarstw, którzy
trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Wzięte pod uwagę mają
być także skala bezrobocia
w powiecie, na terenie którego
ma być realizowane przedsię-

wzięcie, innowacyjność rozpoczynanej działalności i liczba
utworzonych w jej ramach
nowych miejsc pracy.

Na jaki rodzaj
działalności?
Jak wylicza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
rolnictwa, uruchomiona dzięki otrzymanej pomocy ﬁrma
może się zajmować m.in. przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem,
rękodzielnictwem, turystyką
wiejską, usługami opieki nad
dziećmi, osobami starszymi,
niepełnosprawnymi, a także
działalnością informatyczną,
architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości,
księgowymi, audytorskimi,
technicznymi czy działalnością weterynaryjną. Premia
— 100 tys. zł — będzie wypłacana w dwóch ratach: 80 proc.
stawki wnioskodawca otrzyma,
gdy spełni warunki określone
w wydanej decyzji o przyznaniu
wsparcia (ma na to 9 miesięcy
od dnia doręczenia tejże decyzji), a pozostałe 20 proc. — gdy
zrealizuje biznesplan.
Szczegółowe informacje o naborze oraz dokumenty aplikacyjne do pobrania można znaleźć na stronie internetowej
ARiMR-u: www.arimr.gov.pl.
13617otbr-a-M
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PRODUCENT

MASZYN ROLNICZYCH

OFERUJE: • BECZKOWOZY ASENIZACYJNE
• APLIKATORY DO BECZKOWOZÓW
• WYCIĄGI OBORNIKA I STANOWISKA DLA BYDŁA • OWIJARKI BEL
• ROZSIEWACZE NAWOZÓW • ŁADOWACZE CZOŁOWE
• AGREGATY TALERZOWE

SPECJALIZUJEMY SIĘ TAKŻE
W SPRZEDAŻY

AGREGATÓW
PRĄDOTWÓRCZYCH
HISZPAŃSKIEJ
FIRMY HIMOINSA,

które służą jako rezerwowe lub stałe
źródło zasilania na takich obiektach
jak: fermy drobiu, fermy trzody chlewnej,
szpitale, supermarkety.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą
AGRO-MAX Pstrągowscy, Będzymin, ul. Główna 71, 09-300 Żuromin, tel. 23 685-62-67, 507-145-684, agromax@agromax.biz.pl, www.agromax.biz.pl
37617otbr-a-M
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RYNKI ROLNE

Pogorszenie notowań cenowych jaj
spożywczych i artykułów mleczarskich
mgr inż. Robert Stopa,
W-MODR z siedzibą w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Najbardziej w relacji rocznej wzrosło pogłowie młodego bydła w wieku 1-2 lat, bo
o 6,9 proc. — do 1,64 mln
sztuk oraz cieląt w wieku poniżej 1 roku o 6,2 proc. — do
1,72 mln sztuk. Pogłowie krów
zwiększyło się w tym czasie
o 1,4 proc. — do 2,33 mln
sztuk, w tym pogłowie krów
mlecznych wzrosło o 1,2 proc.
— do 2,16 mln sztuk.
Wzrost ten może wynikać
z poprawy opłacalności produkcji mleka w II półroczu
2016 r. W związku z powyższym część producentów sektora mleczarskiego zwiększyło
stada krów mlecznych.

Silne zboża w skupie
Według zestawienia notowań cenowych Zintegrowanego Systemu Rolniczej
Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w lutym 2017 roku
polski rynek obrotu zbożami,
zarówno konsumpcyjnymi
jak i paszowymi objęty został
dalszym wzrostem cen skupu.
Ceny pszenicy konsumpcyjnej w skupie na koniec lutego
kształtowała się na poziomie
694,97 zł/t, natomiast cena
żyta konsumpcyjnego osiągnęła wartość 576,60 zł/t.
Oznacza to, że w zestawieniu
z końcem stycznia przedstawione ceny są wyższe odpowiednio o 2,11 proc. u pszenicy i o 2,23 proc. w przypadku
żyta. W porównaniu do roku
ubiegłego uzyskiwane w skupie ceny są w przypadku pszenicy konsumpcyjnej wyższe
o 5,55 proc., natomiast w przypadku żyta konsumpcyjnego
wyższe o 9 proc.
Jak wspomniano, także w notowaniach cen skupu zbóż paszowych w lutym można było
zaobserwować dalszą poprawę ich wartości. Średnie ceny
skupu kukurydzy wzrosły z poziomu 647,16 do 656,13 zł/t
(wzrost o 1,39 proc.), jest to
jednakże cena o 3,06 proc. niższa od notowanej rok wcześniej. Także w obrocie owsem
paszowym oraz pszenżytem
zanotowano zwyżkę cen ziar-

na, odpowiednio: u owsa
— o 2,92 proc. (z 535,15 na
550,78 zł/t) i u pszenżyta
— o 0,43 proc. (z 618,31 do
620,99 zł/t).
Jedynie w przypadku jęczmienia paszowego średnia
cena w skupie obniżyła się
z 625,20 zł/t do 598,80 zł/t, co
oznaczało spadek o 4,22 proc.
w lutym. Także w porównaniu
do końca lutego roku 2016
ziarno tego zboża jest tańsze
o 0,52 proc.
Również na rynkach światowych obrotu zbożami odnotowano dalsze wzrosty cen
zarówno zbóż paszowych jak
i zbóż konsumpcyjnych.

Ciągły wzrost
ceny rzepaku
W skupie nasion rzepaku
w Polsce luty był kolejnym
miesiącem, który przyniósł
dalszy wzrost cen płaconych
przez ﬁrmy skupujące. Na
koniec lutego cena skupu nasion rzepaku kształtowała się
na poziomie 1 890 zł/t i jest
o 33 zł wyższa niż w styczniu
(wzrost o 1,78 proc.), porównanie z ceną sprzed roku także
wykazuje wzrost o 11,44 proc.
(cena — 1 696,00 zł/t).

Niższe ceny
żywca wieprzowego
Na rynku trzody chlewnej
trudne uwarunkowania związane z afrykańskim pomorem
świń pogłębiają i tak już tragiczną sytuację w produkcji świń i będą oddziaływać
w kierunku dalszego spadku
cen. Znaczne, jeżeli nie kluczowe znaczenie będzie miało
ewentualne ponowne otwarcie ważnych pozaunijnych
rynków zbytu.
Rynek mięsa wołowego nie
napotyka na tak znaczne ograniczenia i w obrębie UE może
w dalszym ciągu lekko się rozwijać. Nie będzie to miało jednak większego znaczenia dla
kształtowania się cen skupu.
Jak wynika z powyższych
informacji, luty przyniósł
znaczne zmiany w tendencjach cenowych odnotowywanych w skupie żywca zarówno
mięsa czerwonego (wołowiny
i wieprzowiny) jak i białego
(brojlerów i indyków). Dalszej
poprawie podlegały jedynie
notowania cenowe brojlerów
kurzych oraz żywca indyczego. Uzyskiwane w lutym ceny
za brojlery podlegały stałemu
wzrostowi z 3,10 do 3,28 zł/kg
masy ciepłej poubojowej.
Wzrost ceny w skali miesiąca
wyniósł więc 5,62 proc., natomiast w skali roku cena uległa
obniżce o 0,78 proc. W skupie
żywca indyczego w omawia-

Infografika Robert Stopa

Według wstępnych danych
Głównego Urzędu Statystycznego na początku grudnia
2016 r. pogłowie bydła
w Polsce liczyło 5,98 mln
sztuk i było o 0,22 mln sztuk
wyższe niż w analogicznym
okresie roku 2015, tj.
o 3,9 proc. Jest to największy
wzrost od 2000 r.

Średnie miesięczne ceny skupu podstawowych zbóż, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego w 2015 i 2017 roku
nym okresie również odnotowano wzrost wynoszący
0,17 zł/kg wagi żywej (z 4,84 na
5,01 zł/kg wagi żywej). Jest to
zatem cena o 3,54 proc. niższa,
a w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku
jest o 11,39 proc. niższa.
W lutym po wahaniach cenowych notowania w skupie
żywca wołowego uległy minimalnemu spadkowi z poziomu
6,36 do 6,35 kg/kg wagi żywej. Jest to spadek zaledwie
o 0,10 proc. w skali miesiąca.
Osiagnięta na koniec lutego
cena wołowiny jest jednocześnie o 5,38 proc. wyższa
niż w tym samym okresie roku
2016 (6,03 zł/kg wagi żywej).
Najbardziej drastyczny spadek odnotowano w średnich
cenach skupu żywca wieprzowego. W lutym ceny tego
żywcauległy spadkowi z 4,93
do 4,80 zł/kg wagi żywej, co
oznacza spadek o 2,66 proc.
W porównaiu do analogicznego okresu roku poprzedniego
cena ta jest jednak ciągle wyższa o 15,60 proc.
Podobne jak w Polsce tendencje w obrocie żywcem
można było zaobserwować na
rynkach europejskich i światowych.

Obniżka cen jaj
spożywczych
Luty przyniósł obniżki cen
za oferowany asortymentem
jaj spożywczych w poszczególnych klasach wielkości.
Średnia cena w notowaniach

na koniec lutego 2017 wyniosła 32,63 zł/100 sztuk, co
oznaczało spadek o 14,14 proc.
w skali miesiąca. W porównaniu do ubiegłego roku
uzyskiwane średnie ceny są
również niższe, choć zaledwie
o 0,71 proc. Szczegółowe informacje dotyczące cen jaj
spożywczych w poszczególnych
klasach zawiera tabela.

Spadek zapotrzebowania
na masło
W lutym obrót zarówno
tłuszczem mlecznym jak i mlekiem w proszku na rynku artykułów mleczarskich w Polsce
uległ dalszemu spowolnieniu.
W przypadku obrotu masłem
konfekcjonowanym oraz w blokach odnotowany spadek jest
bardzo znaczny. Cena płacona
za masło konfekcjonowane
spadła z 19,29 zł/kg na początku lutego do 17,70 zł/kg w notowaniach na początek marca
2017 roku, natomiast cena

masła oferowanego w blokach
w tym samym okresie spadła z 17,66 do 16,08 zł/kg. Jest
to odpowiednio o 8,24 proc.
i o 8,94 proc. mniej niż przed
miesiącem. W odniesieniu do
analogiczego okresu sprzed
roku cena na masło konfekcjonowane wzrosła o 36,03 proc.,
natomiast na masło w blokach
o 51,24 proc.
Ceny oferowane na rynku
za pełne mleko w proszku
także uległały kolejnym ob-

niżkom wartości. Za kg tego
produktu na początek marca oferowano 11,63 zł, a więc
o 7,54 proc. mniej niż miesiąc
wcześniej. Za mleko odtłuszczone w proszku na przełomie lutego i marca płacono
o 1,91 proc. mniej niż przed
miesiącem, a więc 8,38 zł/kg.
W porównaniu do analogicznego okresu roku 2016
mleko pełne uzyskało cenę
o 27,41 proc., a odtłuszczone
o 19,02 proc. wyższą.

Notowania cenowe jaj spożywczych w skali miesiąca i roku

