
 ISSN 1230-882X Dodatek bezpłatny nr 9 
(336) sierpień 2018 r.

2Gazeta
DOŻYNKOWA 18

Fo
t. 

K.
 M

ró
z

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.



2r   
 SIERPIEŃ 2018

DOŻYNKI
Święto polskiej wsi

Dożynki to czas dziękczynienia 
ludziom i Bogu
W Święto Narodzenia 
Najświętszej Maryi 
Panny, 8 września, 
już tradycyjnie 
diecezja ełcka 
dziękuje Bogu za 
tegoroczne plony. 
Gospodarzami 
tegorocznej 
uroczystości 
są trzy parafi e 
w Gołdapi: NMP 
Matki Kościoła, św. 
Józefa Robotnika, 
św. Leona Wielkiego, 
a także Urząd Miasta 
Gołdap oraz Ełcka 
Kuria Diecezjalna. 
Dożynkom 
towarzyszy hasło 
„Z Maryją, 
Oblubienicą 
Ducha Świętego, 
dziękujemy za 
plony”. Uroczystej 
liturgii będzie 
przewodniczył bp 
Jerzy Mazur, Biskup 
Ełcki.

Dożynki to od wieków naj-
ważniejsze święto polskiej wsi. 
Poprzez celebrację tradycyjnej 
obrzędowości oraz wspólną za-
bawę złożymy podziękowania 
Rolnikom za ich trud włożony 
w zbiór plonów.

Dla rolników dożynki to jed-
no z najważniejszych wydarzeń 
w ciągu całego roku. Od wielu 
pokoleń jest to dzień bardzo 
ważny dla wsi i jej mieszkań-
ców. Dożynki to ludowe święto 
obchodzone na cześć ukoń-
czenia żniw i  prac polowych. 
W  czasach przedchrześcijań-
skich etniczne święto przypa-
dało na równonoc jesienią 22 
września. Przez Słowian i ple-
miona bałtyckie w różnych re-
gionach Polski określane było 
jako wyżynki, obrzynki, wie-

niec, wieńcowe, okrężne. 
Na naszych terenach dożyn-

ki są świętem o bardzo starym 
rodowodzie. Wywodzą się 
one bowiem z czasów przed-
chrześcijańskich. Składano 
wówczas różne dary, przy-
noszono zboże do świętych 
gajów. W  późniejszych cza-
sach, gdy rolnictwo bardziej 
się rozwinęło, zaczęto ob-
chodzić dożynki na dworach. 
Właściciele ziemscy, byli tymi, 
którzy mieli wyłączność na 
dożynki. Ludzie idący w pole 
podczas żniw, ubierali się 
odświętnie. Zakładali białe, 
lniane koszule co świadczy-
ło o tym, że było to dla nich 
bardzo ważne wydarzenie. Po 
ścięciu ostatniego kłosu, wę-
drowali uroczyście do gospo-
darza, który ich wszystkich 
gościł. Dziękowali za plony, 
a gospodarz dziękował swoim 
pracownikom. Na czas doży-
nek wszyscy stawali się równi.

Dożynki z  czasem zaczęły 
opuszczać dwory i  trafi ały 
do bogatszych gospodarzy. 
Na Mazurach, nazywano tak 
gburów. Z kolei w latach mię-
dzywojennych były organizo-
wane przez księży. Po II Woj-
nie Światowej był czas, kiedy 
dożynki nabierały świeckiego 
charakteru, zwłaszcza w cza-
sach PRL’u. W tym czasie or-
ganizowali je przedstawiciele 
administracji lokalnych. Po 
wojnie aż do czasów komuny, 
wątek sakralny dożynek cał-
kowicie się zatracił. Po latach 
80’tych zaczęto rozpoczynać 
to wydarzenie od mszy świę-
tej co oznaczało powrót do 
sakralnego charakteru. 

Jak mówił podczas diece-
zjalnych dożynek w 2016 roku 
w  Dowspudzie biskup Jerzy 
Mazur, dożynki to dziękczy-
nienie Bogu. 

— Boża łaska sprawia 
wzrost ziarna, udane plony. 
To dziękczynienie ludziom, 
którzy ciężko pracują. Rol-
nicy są ludźmi wierzącymi, 
oni się trudzą, oni wylewają 
pot, ale Bóg swoim błogosła-
wieństwem daje wzrost, daje 
plony, chroni przed niebez-
pieczeństwami, zagrożeniami 
—  mówił biskup ełcki Jerzy 
Mazur. — Starostowie doży-
nek przynoszą nam bochen 
chleba, a  my prosimy, aby 
wszyscy, którzy rządzą w na-
szej ojczyźnie dzielili ten bo-

chen tak, aby dla wszystkich 
wystarczyło, aby ten podział 
był równy, aby nie było ludzi 
głodnych i  potrzebujących. 
Życzę wszystkim - bądźmy 
dobrzy jak chleb, a  Bóg ob-
darzy nas dobrem. Zawierz-
my Mu siebie i  swoją pracę, 
a  Boże błogosławieństwo 
stanie się naszym udziałem 
— dodał biskup.

Kształt współczesnych do-
żynek to połączenie tego, co 
było kiedyś czyli: korowodów, 
wieńców, które przekazuje 
się gospodarzowi w połącze-
niu z  wątkiem politycznym. 
Zatraca się najważniejszy 
element dożynek czyli cha-
rakter dziękczynny oraz za-
klinanie plonów na przyszły 
rok. Wieńce również zmieniły 
swoją formę. Kiedyś, jak sama 
nazwa wskazuje, była to ko-
rona. Wieńce były zakładane 
na głowę przodownicy, czyli 
pierwszej żniwiarki, która 
najlepiej radziła sobie przy 
żniwach. To ona z  wieńcem 
na głowie wędrowała do go-
spodarza i  to właśnie jemu 
pokazywała ów wieniec. Dziś 
po tym wszystkim pozostała 
już tylko nazwa „wieniec” lub 
„korona”. Cały czas robione są 
tak jak dawniej ze zbóż, kwia-
tów i ziół. Obecnie organizo-
wane są konkursy na wieńce 
dożynkowe. Jednak nie zawsze 
robione są przez gospodarzy 
czy koła gospodyń. Gotowe 
wieńce albo ich elementy moż-

na kupić m.in. przez internet.
Tradycja świętowania 

Diecezjalnych Dożynek ma 
już ponad dziesięcioletnią 
historię. Co roku wyzna-
czona parafi a wraz z  gminą 
otacza modlitwą oraz an-
gażuje się w  przygotowanie 
święta dziękczynienia rolni-
ków. W  Święto Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, 
8 września, już tradycyj-
nie diecezja ełcka dziękuje 
Bogu za tegoroczne plony. 
Gospodarzami tegorocznej 
uroczystości są trzy parafi e 
w Gołdapi: NMP Matki Koś-

cioła, św. Józefa Robotnika, 
św. Leona Wielkiego, a także 
Urząd Miasta Gołdap oraz 
Ełcka Kuria Diecezjalna. Do-
żynkom towarzyszy hasło „Z 
Maryją, Oblubienicą Ducha 
Świętego, dziękujemy za plo-
ny”. Uroczystej liturgii prze-
wodniczy bp Jerzy Mazur, 
Biskup Ełcki. Podczas Mszy 
św. zostanie poświęcone ziar-
no na zasiew oraz chleby. Na-
tomiast dary ołtarza zostaną 
– tak jak w latach ubiegłych 
– przekazane Wyższemu Se-
minarium Duchownemu 
w Ełku.

64018ekwe-a -O

Drodzy Rolnicy!
Wszystkim Wam – Rolnikom i Ich Bliskim 

życzymy, by natura zawsze nagradzała
Wasz trud urodzajem.

Niech chleb z tegorocznej mąki będzie 
rozważnie i sprawiedliwie dzielony,

a przyszłe zbiory będą lepsze
i obfi tsze niż tegoroczne.

Redakcja „Rolniczego ABC”

PROGRAM DOŻYNEK:
godz. 10.00 – rozpoczęcie uro-
czystości na stadionie miejskim 
przed Promenadą Zdrojową 
w Gołdapi. Prezentacja wieńców 
dożynkowych i procesja na plac 
celebry (Promenada Zdrojowa).

godz. 11.00 – Msza św. dożyn-
kowa pod przewodnictwem Księ-
dza Biskupa Jerzego Mazura,
Biskupa Ełckiego;
po Mszy św.:
– agapa; dzielenie się chlebem 
z tegorocznych plonów;
– program przygotowany przez 
Alumnów WSD w Ełku i występy 
zespołów ludowych;
– ogłoszenie werdyktu Komisji 
oceniającej wieńce (kategorie: 
wieniec tradycyjny, wiązanka 
żniwna, wieniec z elementami 
pobożności Eucharystycznej, 
wieniec z elementami pobożno-
ści Maryjnej, Korona żniwna, po-
mysłowość, wielkość wieńca).

godz. 15.00 – Koronka do 
Miłosierdzia Bożego w inten-
cji Rolników.
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Dożynki to dla rolnika jeden z�najpiękniejszych dni 
w�roku – to święto plonów, czas radości i�odpoczynku 
po ciężkiej pracy. Jest to również doskonały moment, 
by podziękować za trud włożony w�zbiór plonów, 
którymi obrodziła ziemia.

Dożynki są Waszym świętem, ale mają również przy-
pominać nam wszystkim, że to dzięki ciężkiej pracy 
rolnika codziennie na nasze stoły trafi a polski chleb.

Dziękuję za Wasz wielki trud, za dobrą pracę i�za 
jakże godną postawę, mimo wielu trudności i�pro-
blemów.

Andrzej Szymulewski
Wójt Gminy Raczki

64318ekwe-a-M

Jesienią dobiega końca roczny cykl wytężonej pracy na roli. 
Nadchodzi czas dożynek – podsumowania zebranych plonówi czas 
krótkiego odpoczynku przed kolejnymi zasiewami. Mimo wielkiego 
postępu technicznego i biotechnologicznego, nowoczesnych ma-
szyn i dopłat praca rolnika pozostaje ciężka,wymagająca ogromne-
go zaangażowania i nie zawsze owocuje zgodnie z oczekiwaniem. 
Za tę pracę składamy wszystkim rolnikom serdeczne podziękowa-
nie. Podziękowanie tym bardziej należne, że z dobrodziejstwa plo-
nów tej pracy korzysta całe społeczeństwo.

Podziękowaniu temu towarzyszy także wdzięczność za prze-
kazywanie kolejnym pokoleniom głębokiego umiłowania ziemi 
i pielęgnowanie tradycji. Takie spojrzenie na pracę na roli nie tylko 
motywuje do troski o nią i całą przyrodę, lecz także podtrzymuje 
oraz wzbogaca nasze dziedzictwo kulturowe. 

Symbolem udanych zbiorów i pojednania, łączności z drugim 
człowiekiem bez względu na jego wyznanie, wiek, pozycję społecz-
ną jest bochen chleba. Dlatego też na zakończenie tegorocznych 
żniw, podczas Święta Plonów 2 września w Dowspudzie, będziemy 
zaszczyceni, jeżeli podzielimy się z Państwem symbolicznym bo-
chenkiem, dziękując za ciężką pracę i tegoroczne zbiory.

Drodzy Rolnicy! 
Z okazji dożynkowego świętowania życzymyWam i Waszym 

Rodzinom dużo zdrowia oraz szczęścia i pomyślności. Życzymy 
także, aby Wasza praca, mimo licznych przeciwności, była owoc-
na i satysfakcjonująca oraz żeby zawsze cieszyła się należnym 
społecznym szacunkiem.

W imieniu samorządu Powiatu Suwalskiego
Starosta Suwalski – Szczepan Ołdakowski,

Przewodniczący Rady Powiatu – Grzegorz Mackiewicz

Szanowni Państwo,
Drodzy Rolnicy powiatu suwalskiego

63418ekwe-a-M 62818ekwe-a-M

Dożynki 
to najważniejsze i naj-
piękniejsze święto pol-
skiej wsi, będące kul-
tywowaniem ludowych 
tradycji i jednocześnie 
podziękowaniem Bogu 
i rolnikom za pomyślnie 
zakończone żniwa.
Dzięki trudnej pracy 
naszych rolników może-
my cieszyć się z chleba, 
który jest symbolem po-
święcenia i oddania.

W tym roku dożynki, pod hasłem „Święto chleba”, 
odbędą się 26 sierpnia w Sypitkach, na które ser-
decznie zapraszam!
Gospodarzom oraz Rolnikom składam życzenia 
zdrowia i pomyślności!

Andrzej Bezdziecki
Wójt Gminy Kalinowo

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Dożynki – to dla rolnika 
jeden z najpiękniejszych dni w roku,

święto plonów, czas radości 
i odpoczynku po ciężkiej pracy. 

Jest to również doskonały moment, 
by podziękować Rolnikom 

i wszystkim naszym Dostawcom 
za owocną współpracę oraz trud 

włożony w pracę w gospodarstwie. 

Dziękujemy za jakże godną postawę 
mimo wielu trudności i problemów.

Rada Nadzorcza, Zarząd 
i pracownicy 

Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Olecku

57018ekwe-a -P

PLAN DLA WSI JEST OPARTY NA TRZECH FILARACH: 
OCHRONA, WSPARCIE I�ROZWÓJ

• Ochrona przed klęskami żywiołowymi.
• Wsparcie w�przypadku organizacji rynków.
• Rozwój, czyli zaawansowane technologie i�materiały.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
•  Większe dofi nansowanie do paliwa rolniczego. Od przy-

szłego roku państwo będzie dopłacało 1 mld 180 mln zł
do paliwa rolniczego. Zwiększamy do 100 litrów na 
hektar zwrot akcyzy. Wprowadzamy dodatkowe paliwo 
dla rolników produkujących bydło.

•  Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego. Hol-
ding wpłynie na stabilizację rynków rolnych. Będzie 
alternatywą dla fi rm przejętych w�ramach złodziejskiej 
prywatyzacji na początku okresu transformacji. Za-
pewnimy organizacyjny i�właścicielski udział rolników-
-producentów rolnych w�fi rmach holdingowych, żeby 
uzyskiwali dochody nie tylko jako dostarczyciele surow-
ca, ale byli zainteresowani ich wynikiem fi nansowym.

•  Więcej sprzedaży bezpośredniej i�rolniczego handlu deta-
licznego. Zapewnimy rolnikom, szczególnie z�mniejszych 
gospodarstw, bezpośredni udział w�rynku konsumenckim 
poprzez rozszerzenie sprzedaży bezpośredniej i�rolnicze-
go handlu detalicznego.

•  Zdrowa polska żywność. Zwiększymy pomoc w�rozwi-
janiu produkcji żywności wysokiej jakości, szczególnie 
ekologicznej, tradycyjnej i�regionalnej, która ma stać się 
rozpoznawalnym znakiem polskiego rolnictwa. Wpro-
wadzimy oznakowanie produktów rolnych wolnych od 
GMO.

•  Wsparcie rolnictwa na terenach górskich. W� celu 
lepszego wykorzystania użytków zielonych wesprzemy 
hodowlę bydła mięsnego, kóz i�owiec.

•  Przeciw suszy. Wdrożymy program poprawy żyzności 
gleb, w�tym wapnowania, oraz zwiększymy retencję 
wód i�wprowadzimy systemy nawodnień w�rolnictwie.

•  Polskie pasze. W�celu zwiększenia bezpieczeństwa żyw-
nościowego Polski oraz wsparcia ochrony gleb będziemy 
sukcesywnie zastępować białko paszowe z�zagranicy 
białkiem z�produkcji krajowej.

•  Rolnictwo dla ekologii. Wesprzemy wykorzystanie 
surowców rolniczych w�przemyśle oraz rozwiniemy 
związane z�rolnictwem odnawialne źródła energii (OZE), 
przyjazne środowisku i�akceptowane społecznie.

•  POLSKIE ROLNICTWO MA OGROMNĄ SZANSĘ BYĆ LO-
KOMOTYWĄ WZROSTU GOSPODARCZEGO W�POLSCE. 
Plan obejmie zarówno rolników, którzy mają po kilka 
hektarów, jak i�tych, którzy mają po 200 hektarów. 
Chcemy, aby polscy rolnicy coraz śmielej i�z�sukcesem 
konkurowali z�bogatymi koncernami zachodnimi. Po-
dejmiemy działania o�charakterze antymonopolowym, 
antykartelowym.

•  ROLNICZY HANDEL DETALICZNY JEST NASZYM OCZKIEM 
W�GŁOWIE. Chcemy zdecydowanie zwiększyć możliwość 
sprzedaży detalicznej płodów rolnych na lokalnych ryn-
kach, w�lokalnych sklepach. Przypominamy, że w�2011 r.
koalicja PO-PSL walczyła z�handlem indywidualnym rol-
ników, czołowy polityk PO Pan Szejnfeld wprost chwalił 
się, że chodzi im o�karanie rolników.

•  ZAMIERZAMY SKUTECZNIE WALCZYĆ Z�MONOPOLA-
MI, ZMOWAMI CENOWYMI. Rząd wprowadzi kontrak-
ty w�poszczególnych okresach roku, by rolnicy mieli 
względną przewidywalność, jeśli chodzi o�ceny odbioru, 
skupu ich produktów.

 

Senator RP Małgorzata Kopiczko przedstawia informacje na temat Planu dla wsi, 
zaprezentowanego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości Dożynki to jeden z najpiękniejszych staropolskich obyczajów,

który jest wpisany w tradycję polskiej wsi. Dożynkowy
wieniec i bochen chleba symbolizują wspólnotę oraz
solidarność międzyludzką, wyrażają wdzięczność wobec
Boga, który błogosławi ludzkiemu wysiłkowi. 
Czas zakończenia prac polowych to okazja do złożenia
podziękowań i wyrazów szacunku Rolnikom, Gospodarzom

oraz Przetwórcom żywności.  Dziękuję za
Waszą pracę, troskę o polską ziemię i nasze
wspólne dziedzictwo. To dzięki Wam dane
jest nam cieszyć się z najwyższej jakości
produktów pochodzących z mazurskich
gospodarstw.
Wszystkim składam życzenia zdrowia

i pomyślności. Życzę również, aby na żadnym
stole w Polsce nie zabrakło chleba i aby

gościł on przez cały  najbliższy rok.

Szczęść Boże!

Senator RP 
Małgorzata Kopiczko

tel./fax + 48 87 610 00 13
kom. +48 535 536 939

ul. 3 Maja 10
19-300 Ełk

www.kopiczkomalgorzata.pl
e-mail: biuro@kopiczkomalgorzata.pl

-O64418ekwe-a

Szanowni Państwo, 
Drodzy Rolnicy!
2 września, zgodnie z�tradycją, spotkamy się w�Ruskiej Wsi na Święcie Plonów 
Gminy Ełk. To dla Was, Drodzy Rolnicy, jak i�dla mnie, jeden z�najważniejszych 
dni w�roku. To dzień, w�którym wspólnie, uroczyście i�z�radością świętować 
będziemy zakończenie żniw, a�także całorocznej, ciężkiej pracy. Praca, którą 
Wy wykonujecie, zasługuje na podziw i�szacunek. Każdego dnia, bez względu 
na pogodę, samopoczucie i�inne okoliczności, wytrwale wykonujecie swoje 
obowiązki. Z�Waszego codziennego trudu korzystamy My wszyscy – Mieszkańcy 
Gminy Ełk. Dziękuję Wam za to. Jak również za umiłowanie ziemi, patriotyzm, 
za szacunek do tradycji, za religijność i�kulturę. Za wartości, które dzięki Wam 
przetrwały z�pokolenia na pokolenie. Jestem dumny, że nasza gmina – Gmina 
Ełk – ma w�swoich szeregach tak wspaniałych ludzi.

Tomasz Osewski
Wójt Gminy Ełk

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Dożynki 2018
Święto plonów, zwane dożynkami, 
jest jednym z najpiękniejszych sta-
ropolskich obrzędów rolniczych, 
stanowi ukoronowanie całorocz-
nej pracy. To szczególny dzień, 
w którym pragnę złożyć najser-
deczniejsze gratulacje i podzięko-
wania wszystkim osobom pracu-
jącym na rzecz rolnictwa z gmin 
powiatu oleckiego.

Chleb dożynkowy i wieniec to najważniejsze dary uroczysto-
ści dożynkowych – owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich – są 
symbolem życia, radości, sytości i szczęścia. Przypominają 
nam także o pracy i poświęceniu wszystkich ludzi pracujących 
na roli. 

Składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom 
związanym z rolnictwem i ogrodnictwem oraz życzę wszelkiej 

pomyślności. Dziękuję za ten trud i ciężką pracę. 
Szczęść Boże!

   Marian Świerszcz 
    Starosta Olecki

45518ocwo-a -P

Szanowni Państwo,
Drodzy Rolnicy, Sadownicy, 
Ogrodnicy, Pszczelarze!
23 września spotkamy się na tradycyjnym Święcie 
Plonów w Olecku. To dzień, w którym wspólnie, 
uroczyście i z radością świętować będziemy zakończenie 
żniw, a także całorocznej, ciężkiej pracy. Podsumujemy 
pracę rolników, sadowników, ogrodników, pszczelarzy 
i spróbujemy chleba ze zbóż z tegorocznych zbiorów. 

Dożynkowe dziękczynienie – to doskonały moment, aby podziękować Wam, 
Drodzy Rolnicy, za ciężką pracę, którą wykonujecie bez względu na okoliczności. 
Uprawa roli jest wyjątkowym zajęciem. Bez miłości do ziemi i pokory nie 
można osiągnąć sukcesu w gospodarowaniu. Z Waszego codziennego trudu 
korzystamy my wszyscy – mieszkańcy gminy Olecko. Dziękuję Wam za to. Jak 
również za umiłowanie ziemi, patriotyzm i szacunek do tradycji. Za wartości, 
które dzięki Wam przetrwały z pokolenia na pokolenie.

Przekazuję wyrazy podziękowania wszystkim, którzy swoją pracą dla rolnictwa, 
dla wsi, dla swoich lokalnych społeczności przyczyniają się do rozwoju naszej 
gminy.

Niech Bóg Wam darzy, pogoda sprzyja, a plony będą zawsze obfi te.

Burmistrz Olecka 
Wacław Olszewski

-O46018ocwo-a
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Dożynki Diecezjalne w Gołdapi

— Od trzech lat wspólnie 
z  rolnikami dziękujemy za 
plony na dożynkach gmin-
nych. Dziękujemy też rol-
nikom za ich ciężką pracę 
i wysiłek. W tym roku święto 
dożynkowe będzie wyjątko-
we, ponieważ będą to dożyn-
ki diecezjalne. Zapraszamy 
wszystkich na to wydarzenie 
– rolników, ogrodników, sa-
downików, pszczelarzy, ich 
rodziny i wszystkich, którym 
rolnictwo jest bliskie. Miesz-
kańcy terenów wiejskich są 
dla mnie bardzo ważni, dla-
tego współpracując z radnymi 
kładę nacisk na inwestycje na 
terenach wiejskich. Powstają 
drogi, pozyskujemy środki na 
wodociągi na terenach, gdzie 
do tej pory nie ma bieżącej 
wody. Fundusz sołecki na 
działania na terenach wiej-
skich w  ciągu ostatnich 8 
lat został podwojony  - z ok 
250 000zł  w  2010 do 536 
838,95zł w 2018 roku. Środki 
te są dobrze wydawane, bo to 
mieszkańcy wsi decydują na 
co mają zostać przeznacza-
ne. Na wsi w gminie Gołdap 
remontowane są drogi, po-
wstaje oświetlenie, miejsca 
spotkań mieszkańców i wie-
le innych ważnych dla miesz-
kańców inwestycji. Dożynki 
są dobrą okazją do podsumo-
wania kolejnego roku.

Tegoroczne wydarzenie 
jest wyjątkowe, ponieważ 

pierwszy raz święto rolnicze 
o tej randze będzie zorgani-
zowane w  gminie miejsko-
-wiejskiej. Do tej pory Do-
żynki Diecezjalne odbywały 
się w  gminach wiejskich. 
Odbieramy to jako wyraz 
szacunku i  docenienia rol-
ników pracujących wokół 
miast. Spodziewamy się po-
nad 50 delegacji z wieńcami 
dożynkowymi i ponad 1000  
uczestników.

Dożynki rozpoczniemy pre-
zentacją wieńców na płycie 
stadionu OSiR w  Gołdapi, 
o  10.00 nastąpi powitanie 
i otwarcie Dożynek, po czym 
przejdziemy w  procesji na 
plac celebry mszy świętej 
dziękczynnej. Po mszy zapra-
szamy na poczęstunek, będą 
przygotowane gry i  zabawy 
dla dzieci. Cały dzień to spot-
kanie z  rolnikami, muzyką, 
plonami rolnymi, zdrowym 
jedzeniem. Podczas impre-
zy zorganizowany będzie 
też kiermasz rękodzielniczy. 
Zwieńczeniem dnia będą 
koncerty –  wystąpi zespół 
Don Vasyl Junior, a na fi nał 
wystąpi Janusz Laskowski 
z niezapomnianymi przebo-
jami.

Wspólnie przekażmy nasz 
szacunek rolnikom, pszcze-
larzom, ogrodnikom, sadow-
nikom i  wszystkim, którzy 
swoje życie związali z ziemią. 
Zapraszamy!

 REKLAMA 

W tym roku, pierwszy raz w historii, Gołdap będzie gospodarzem Dożynek Diecezjalnych. Dzięki 
współpracy z Biskupem Jerzym Mazurem i jego księżmi, w szczególności z dekanatu Gołdap, 8 
września odbędzie się wyjątkowe wydarzenie w skali całej diecezji. Gołdap odwiedzą przedstawiciele 
parafi i ze znacznej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz województwa Podlaskiego.

Tomasz Luto, burmistrz Gołdapi

45818ocwo-a-O

2000 zł/ha użytków rolnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W�OLECKU
Centrala, ul. Cicha 2, 19-400 Olecko,

tel. 87 520 25 10, 
e-mail: centrala@bsolecko.pl

www.bsolecko.pl
ODDZIAŁ W�OLECKU

ul. Cicha 2, 19-400 Olecko
tel. 87 520 25 10, 87 520 44 57, 

87 520 44 51

ODDZIAŁ W�GOŁDAPI
Plac Zwycięstwa 6, 19-500 Gołdap, 

tel. 87 615 41 01
ODDZIAŁ W�KOWALACH OLECKICH

ul. Kościuszki 17, 19-420 Kowale Oleckie, 
tel./fax 87 523 82 15

ODDZIAŁ W�DUBENINKACH
ul. Osiedlowa 10, 19-504 Dubeninki, 

tel. 87 615 81 27

ODDZIAŁ W�ŚWIĘTAJNIE
19-411 Świętajno, 
tel. 87 521 54 16

ODDZIAŁ W�WIELICZKACH
ul. Lipowa 39, 19-404 Wieliczki, 

tel. 87 521 42 23
ODDZIAŁ W�EŁKU

ul. Wojska Polskiego 71/U-1b, 
19-300 Ełk, tel. 87�610 71 60

Decyzja w przedmiocie udzielenia bądź odmowy udzielenia kredytu zostanie podjęta przez Bank po zbadaniu zdolności kredytowej. 
Powyższa propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
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Firma Meliorex jest prywatnym przed-
siębiorstwem rodzinnym, wyspecjalizowa-
nym w dziedzinie wodno-kanalizacyjnej. 
I choć siedziba fi rmy znajduje się w nie-
wielkiej miejscowości na Suwalszczyź-
nie, to przedsiębiorstwo nie ogranicza się 
tylko do prac w tym regionie. Mają sze-
rokie spectrum działania w całej Polsce.

W 1990 roku Antoni Paciorko założył przed-
siębiorstwo Meliorex Sp. z o.o., zaraz po 
okresie transformacji ustrojowej w Polsce. 
Początki do łatwych nie należały. Melio-
rex tak jak każda fi rma miał swoje wzloty i 
upadki. Spółkę założył z trzema kolegami. 
Od początku działali w branży melioracyj-
nej. Pierwszą spycharkę kupił za pożyczone 
pieniądze i wydawało się, że wszystko pój-
dzie gładko. Tak się jednak nie stało. Stracili 
to, co zainwestowali. Koledzy się wykruszyli 
i w branży pozostał jedynie Antoni Paciorko. 
Każde pieniądze, które stopniowo zarabiał 
inwestował w sprzęt, maszyny oraz ludzi. 
Jednak zanim postawił dom, to najpierw wy-
budował siedzibę fi rmy.

— Pamiętam, jak przyjeżdżałem składać 

oferty przetargowe do urzędów. Na parkin-
gu stały niesamowite auta. Przyjeżdżałem 
ostatni, żeby nikt nie zobaczył mojego bia-
łego malucha i wyjeżdżałem ostatni, bo ba-
łem się, że nie zapali — mówił w jednym 
z wywiadów nieżyjący już Antoni Paciorko.
Setki odbytych spotkań w końcu przyniosły 
efekt. Zaczęło się od zlecenia na inwesty-
cję w Bakałarzewie. Była to budowa około 
26 kilometrowej sieci wodociągowej. Póź-
niej była obwodnica Augustowa w 2005 
roku. Kilka zleceń później Meliorex zaczął 
być rozpoznawalny w regionie. Potem przy-
szły już inwestycje w całym kraju. Jednym 
z a pierwszych takich kontraktów była ka-
nalizacja w Pabianicach, potem udało się 
wygrać przetarg na 6-kilometrowy odcinek 
w Warszawie, na S8. 

Firma z roku na rok inwestowała w 
nowy sprzęt. Rosła również w siłę baza 
pracowników. Obecnie jest ich ponad 400. 
Oprócz tego Meliorex zatrudnia także pod-
wykonawców.

Meliorex w ciągu 28 lat swojej działal-
ności poszerzył znacznie swój zakres usług. 
Firma wykonuje już nie tylko wodociągi, ale 
też oczyszczalnie ścieków, kotłownie ekolo-
giczne oraz zajmuje się odwadnianiem dróg, 
transportem i handlem paliwami oraz sprze-
dażą kruszyw. Ich odbiorcami są korporacje 
budowlane, urzędy miast i gmin, przedsię-
biorstwa prywatne oraz indywidualni klien-
ci. Dawno już minęły czasy, kiedy Meliorex 
wykonywał jedną, maksymalnie dwie inwe-
stycje jednocześnie. W tej chwili fi rma pro-
wadzi kilka ogromnych budów i całe setki 
mniejszych.

Teraz na jej czele stoi Piotr Paciorko, 
który od samego początku wspierał ojca. 
Jako dziecko potrafi ł już jeździć koparką, a 
teraz sprawnie zarządza kontraktami zawie-
ranymi przez Meliorex. Z branżą związani 
są również: żona Antoniego – Maria Pacior-
ko, która jest w fi rmie od samego początku 
i zawsze wspierała męża, oraz ich córka z 
zięciem i synowa. Obecnie syn Piotra ma 
15 lat, a bez problemu radzi sobie z ciężkim 
sprzętem budowlanym. Jednak bardzo duży 

udział w sukcesie fi rmy ma Maria Paciorko, 
żona Antoniego, bez której nie udałoby się 
prowadzić tej działalności. 

Mimo przekształceń zachodzących 
w przedsiębiorstwie jedno pozostaje bez 
zmian.Tak jak dawniej siłą fi rmy jest rodzi-
na. Wszystkie zarządzenia płyną z małej 
miejscowości Szkocja na Suwalszczyźnie, 
gdzie fi rma przeniosła się z Raczek. A de-
cyzje podejmowane są przy rodzinnych 
obiadach w domu państwa Paciorków.
Nie sposób wymienić wszystkich inwestycji 
realizowanych przez fi rmę. Do największych 
prowadzonych obecnie można zaliczyć m.in. 
renowację magistrali wodociągowej w ul. 
Prawniczej w Warszawie, prace przy S6 w 
okolicach Kołobrzegu i Koszalina, na S7 w 
okolicach Nowego Dworu Gdańskiego, El-
bląga i Ostródy, a także inwestycje w Olszty-

nie czy Suwałkach. Jak widać, fi rma realizuje 
zadania w całym kraju. To wymaga zarówno 
odpowiedniego zaplecza sprzętowego, jak i 
wykwalifi kowanych i odpowiedzialnych pra-
cowników, na których można polegać.

— Obecnie zatrudniamy już ponad 400 
osób. To bardzo dużo — sam przyznaje Piotr 
Paciorko. — Główny trzon naszych pra-
cowników stanowią Polacy, ale w obecnych 
czasach nie sposób nie zatrudniać obcokra-
jowców. Około 30 proc. z nich to właśnie 
pracownicy zza naszej wschodniej granicy. 
Są to na przykład kierowcy. Ale osoby na 
kluczowych stanowiskach czy operatorzy 
sprzętu to wciąż przede wszystkim Polacy.

Jak przyznaje, każda fi rma powinna od-
powiedzialnie podchodzić do planów roz-
woju czy zatrudniania kolejnych pracowni-
ków. — Z jednej strony cały czas wpływają 
do nas zapytania, informacje o przetargach, 
widzimy, że jeszcze jest czas, kiedy inwe-
stycji przybywa. Chociażby będzie koło nas 
przebiegała droga S61, czyli Via Baltica. Też 
chcielibyśmy uczestniczyć w jej realizacji, 
przynajmniej na jakimś odcinku. Z drugiej 
strony, żeby dobrze wszystkim zarządzać, 
trzeba mieć nad tym kontrolę. Chodzi też 
o odpowiedzialność za pracowników. Teraz 
inwestycji na rynku jest bardzo dużo, ale 
zapewne za kilka lat, może nawet szybciej, 
niż się spodziewamy, przyjdą czasy, gdy bę-
dzie ich mniej. Dlatego trzeba tak planować 
rozwój fi rmy, aby starać się zapewnić swo-
im pracownikom ciągłość pracy — wyjaśnia 
Piotr Paciorko.

Meliorex wciąż rośnie w siłę

Meliorex swoją działalność rozpoczął w 1990 roku, w okresie polskiej 
transformacji. Nieżyjący już niestety założyciel fi rmy i jej wieloletni prezes 
Antoni Paciorko pierwszą spycharkę kupił za pożyczone pieniądze od 
brata. Pierwsze przetargi wygrywał, wracając do domu białym maluchem. 
Pierwszy milion zarobił dopiero po 10 latach swojej działalności. Dziś na 
czele fi rmy stoi Piotr Paciorko i z powodzeniem zarządza fi rmą założoną 
przez jego ojca.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Susza nie odpusza

Susza na Warmii i Mazurach spowo
Tylko na Warmii 
i Mazurach straty 
w rolnictwie 
spowodowane suszą 
już teraz sięgają 
350 mln zł. Jej 
skutki najdotkliwiej 
odczuli rolnicy 
m.in. powiatów 
ełckiego, oleckiego 
i gołdapskiego. 
Czy czekają nas 
podwyżki cen 
żywności?

Szacowanie strat w  rolni-
ctwie spowodowanych suszą 
powoli się kończy. Według 

danych Ministerstwa Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi szacun-
kowa wartość strat wynosi 
1,219 mld zł, przy czym nie 
są to dane ostateczne. Po-
szkodowanych przez klęskę 
jest 134,6 tys. gospodarstw. 
Najbardziej klęska dała się 
we znaki w  województwie 
wielkopolskim, gdzie su-
sza wyrządziła szkody na 
powierzchni 585,5 tys. ha, 
warmińsko-mazurskim – 473 
tys. ha i  zachodniopomor-
skim – 423 tys. ha.

Wnioski już wpłynęły
Do wojewody warmińsko-

-mazurskiego wpłynęły 
wnioski ze wszystkich gmin 
wiejskich w regionie o osza-
cowanie strat suszowych 
w  12 839 gospodarstwach 
rolnych na powierzchni 475 
tys. ha. Największe straty 
wystąpiły w zbożach jarych 

STRATY 
SPOWODOWANE 
SUSZĄ MOGĄ 
PRZEŁOŻYĆ SIĘ NA 
CENY ŻYWNOŚCI
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HISTORIA TWOJEGO ŻYCIA.
NOWE APARTAMENTY W SUWAŁKACH.
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dowała straty na 350 mln zł
– do 50 proc. upraw, w zbo-
żach ozimych – do 40 proc. 
upraw, w roślinach strącz-
kowych – 40 proc. Szacuje 
się, że wartość zgłoszonych 
strat wyniesie ok. 350 mln 
zł. Jak przypomina wicewo-
jewoda Sławomir Sadowski 
rząd deklaruje pomoc rol-
nikom dotkniętych szko-
dami.

Susza wystąpiła na te-
renie całego wojewódz-
twa, ale jej skutki najbar-
dziej odczuwalne były we 
wschodniej części Pojezie-
rza Mazurskiego, w powia-
tach: piskim, oleckim, goł-
dapskim, węgorzewskim, 
ełckim i  giżyckim, gdzie 
odnotowano najwyższy 
spadek Klimatycznego Bi-
lansu Wodnego. Stąd też, 
z  gmin położonych w  tych 
powiatach wpłynęło naj-
więcej wniosków.

Większość gmin 
już oszacowała

Jak informuje Robert No-
wacki, przewodniczący komi-
sji wojewódzkiej ds. koordy-
nacji komisji powiatowych 
powołanych do szacowania 
szkód w  gospodarstwach 
rolnych, w większości gmin 
szacowanie strat zostało już 
zakończone. Prace komisji 
trwają jeszcze w gminach po-
wiatów: bartoszyckiego, bra-
niewskiego, szczycieńskiego 
W niektórych gminach uru-
chomione zostały dodatkowe 
komisje, tak aby zdążyć osza-
cować straty przed żniwami. 
Komisje dotychczas dokona-
ły szacunków w około 13 tys. 
gospodarstw. Do oszacowa-
nia strat pozostało najwię-
cej gospodarstw na terenie 
gminy Górowo Iławeckie 
i Pieniężno oraz w powiecie 
szczycieńskim. Nadal na-

pływają pojedyncze wnioski 
rolników, zatem komisje na 
bieżąco uzupełniają proto-
koły. 

Wojewoda Sławomir Sa-
dowski zwrócił się z apelem 
do samorządów wojewódz-
twa oraz przewodniczących 
komisji powiatowych ds. 
szacowania strat o przyśpie-
szenie prac, od tego bowiem 
zależy szybkość udzielania 
pomocy rolnikom z  tere-
nu regionu.

— W  nawiązaniu do po-
siedzenia Rządu, na którym 
przyjęto program pomocy dla 
gospodarstw rolnych i ryba-
ckich poszkodowanych przez 
suszę lub powódź w  2018 
roku, zwracam się z apelem 
o  przyspieszenie prac nad 
szacowaniem strat wyrzą-
dzonych przez suszę, ponie-
waż od tych działań zależy 
szybkość udzielania pomocy 

rolnikom z terenu wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego 
—  apeluje wicewojewoda 
Sadowski. —  Jednocześnie 
przypominam, że żaden 
samorząd nie może żądać 
dodatkowych dokumentów 
przy zgłaszaniu start czy też 
wyznaczać jakichkolwiek ter-
minów składania wniosków 
o  szacowanie szkód przez 
rolników. Ponadto zwracam 
się o przychylność do próśb 
składanych przez mniejsze 
gospodarstwa o  umorzenie 
podatków - dodaje. 

Poszkodowani hodowcy 
bydła i opasów

W naszym regionie starty 
dotyczą głównie użytków zie-
lonych, przez co najbardziej 
poszkodowani są hodowcy 
bydła mlecznego i hodowcy 
opasów. Z pierwszego pokosu 
straty w użytkach zielonych 

wynosiły 40 proc. Z drugiego 
szacuje się, że będą dwukrot-
nie większe. 

— Pierwszy pokos wypadł 
jeszcze całkiem przyzwoicie. 
Ale z drugim jest znaczniej 
gorzej. Trochę popadało, ale 
trawa jest zasuszona. Nie ma 
z czego rosnąć — mówi jeden 
z rolników z okolic Stradun.

Duże starty na terenie 
wschodnich Mazur dotyczą 
również zbóż jarych. nie-
co lepiej wygląda sytuacja 
jeśli chodzi o  zboża ozime. 
Podobnie jest z  kukurydzą. 
Duży wpływ na jej kondycję 
miały majowe i  czerwcowe 
opady deszczu. Niestety, zda-
niem rolników i specjalistów, 
w naszych powiatach sytua-
cja nie jest najlepsza.

Na jaką pomoc mogą li-
czyć rolnicy? Ci, u  których 
starty sięgają do 30 proc. 
w produkcji roślinnej mogą 

liczyć na pomoc z Unii Eu-
ropejskiej de mini mis. Jest 
to kwota do 15 tys. euro, jaką 
można otrzymać raz na trzy 
lata. Jeśli straty będą sięga-
ły powyżej 70 proc., rolnik 
otrzyma tysiąc złotych do 
każdego hektara. Co z tymi, 
u których starty będą sięgały 
od 30 do 70 proc? Na razie 
wielkość pomocy dla nich 
nie jest jeszcze znana. Mini-
sterstwo czeka na ostateczne 
dane. Gdy je zgromadzi, zo-
stanie podjęta decyzja.

Niestety straty w rolnictwie 
przełożą się również na ceny 
żywności. Żniwa dobiega-
ją końca i  wszystkie woje-
wództwa sygnalizują niższe 
plonowania zbóż niż przed 
rokiem. Obecnie ceny zbóż, 
zwłaszcza tych konsumpcyj-
nych rosną i nic nie wskazuje 
na to, żeby miały się zatrzy-
mać. KM
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TAM BYLIŚMY

 REKLAMA 
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Cena już od 45.990 zł

WASILEWSKI I SYN
Ełk, ul. Suwalska 1, tel. 87 621 41 31
www.wasilewskiisyn.pl

Znajdź nas na:
Facebooku

Instagramie

Refundacje na hodowle

Czego potrzebuje rzepak ozimy, 
aby zbiory były większe? Jak sprawić, by zbiory 

rzepaku ozimego były 
większe? Zapewnić 
roślinie właściwą 
ilość odpowiednich 
składników 
mineralnych. To akurat 
zboże potrzebuje 
przede wszystkim 
dużo siarki – trzeba 
dostarczyć ok. 40 
kilogramów tlenku 
siarki oraz wapna.

O  dostarczenie roślinie od-
powiedniej ilości siarki mine-
ralnej powinni się zatroszczyć 
zwłaszcza ci rolnicy, którzy 
swoje uprawy prowadzą na 
glebach lekkich, podatnych na 
wymywanie jonów siarczano-
wych, oraz farmerzy nawożący 
uprawy dużymi ilościami azotu 
(siarka wspomaga jego pobie-
ranie). 

Dzięki wspomnianej już po-
prawie efektywności wykorzy-
stania azotu, siarka zauważalnie 
zwiększa plonowanie roślin. 
Poprawia też jakość plonów, co 

możemy obserwować nie tylko 
w przypadku rzepaku i innych 
roślin oleistych, ale też na przy-
kład ziemniaków, buraków cu-
krowych, zbóż przeznaczanych 
na mąkę czy też jęczmienia bro-
warnego i roślin warzywnych. 

Wśród preparatów zawierają-
cych siarkę popularne są zarów-
no nawozy wieloskładnikowe, 
bogate również w wiele innych 
zbilansowanych elementów, 
jak też superfosfaty i preparaty 
specjalistyczne, np. granulo-
wany siarczan magnezu i płyny 
do oprysków. Częstotliwość 
i intensywność ich stosowania 
powinno się uzależniać przede 
wszystkim od właściwości gle-
by oraz ilości opadów jesienią 
i zimą.

Aby zapewnić sobie dobre 
plony (nie tylko rzepaku), 
warto też pomyśleć o zastoso-
waniu – zwłaszcza na glebach 
kwaśnych – wapna. Zawarty 
w nim wapń jest niezbędny do 
prawidłowego wzrostu korzeni 
i pędów naziemnych, natomiast 
w glebach kwaśnych niweluje 
toksyczne działanie kationów 
glinu. Reguluje gospodarkę 
wodną rośliny i szybkość pobie-
rania składników mineralnych 
oraz chroni ją przed czynnika-
mi chorobotwórczymi, zwłasz-
cza grzybami.  KN

2Gazeta
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Życzymy, aby każdy kolejny rok 
przynosił Państwu radość i satysfakcję 
z obfi tych plonów. Dużo zdrowia i sił

 do wykonywania codziennych obowiązków.
Zarząd i pracownicy fi rmy Agrostar

Nowa Jedlanka 87, 21-109 Uścimów
tel. 818 523 223, e-mail: biuro@agrostar.info

www.AGROSTAR.info
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Duża oferta 
maszyn rolniczych, 
gospodarstw 
ogrodniczych oraz 
prezentacja rękodzieła 
i sztuki ludowej, 
a do tego swojskie 
jedzenie i atmosfera 
pikniku, to tylko 
niektóre z licznych 
atrakcji, jakie czekają 
na zwiedzających 
podczas XXV 
Jesiennych Targów 
Rolniczych „Wszystko 
dla rolnictwa”. Impreza 
odbędzie się w dniach 
1-2 września 2018 r. 
na terenie Warmińsko-
Mazurskiego 
Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą 
w Olsztynie przy ulicy 
Jagiellońskiej 91.

To już dwudziesta piąta 
odsłona Jesiennych Targów 
Rolniczych, które od wielu 
lat odbywają się na terenie 
W-MODR w  Olsztynie. Co-
rocznie targi odwiedza około 

200 wystawców i  ponad 30 
tysięcy zwiedzających. Targi 
te nie są skierowane jedynie 
do rolników. Coś dla siebie 
znajdą zarówno mieszkań-
cy wsi i  obszarów wiejskich 
jak również działkowcy oraz 
właściciele ogrodów, posesji 
i balkonów.

Podczas targów będzie moż-
na zapoznać się z ofertą przy-
gotowaną przez producentów 
maszyn i urządzeń rolniczych, 
ciągników, a  także z  ofertą 
fi rm zajmujących się wypo-
sażeniem budynków inwen-
tarskich. W bogatym progra-
mie znajdzie się pokaz: roślin 
oraz artykułów szkółkarskich, 
i ogrodniczych, oraz zabudo-
wy, wyposażenia i  aranżacji 
ogrodów. Nie zabraknie tak-
że szerokiej oferty rozsad wa-
rzyw i ziół oraz nawozów, na-
sion i środków ochrony roślin, 
chętnie kupowanych przez 
działkowców i  właścicieli 
przydomowych ogródków. 
Nowym elementem, który 
wprowadzamy do programu 
Tragów są, prowadzone przez 
profesjonalistów w  swojej 
branży, pokazy projektowania 
i budowy ogrodów, aranżacji 
balkonów i  tarasów przydo-
mowych.

Podobnie jak w  ubiegłych 
latach, będzie można sko-
rzystać z  porad fachowców. 
Odwiedzający targi ze strony 
specjalistów uzyskają pomoc 
na temat sposobu pielęgnacji 
roślin czy zagospodarowania 
i aranżacji przestrzeni w ogro-

dzie oraz wsparcia rolnictwa 
i obszarów wiejskich ze środ-
ków krajowych i  unijnych. 
Swoją radą i  pomocą będą 
też służyć przedstawiciele 
instytucji i organizacji związa-
nych z rolnictwem i obszarami 
wiejskimi, na czele z Warmiń-
sko-Mazurskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego z sie-
dzibą w  Olsztynie, którego 
pracownicy będą udzielać 
porad z  zakresu technologii 
produkcji roślinnej i  zwie-
rzęcej, ekonomiki rolnictwa, 
rachunkowości, Wspólnej Po-
lityki Rolnej oraz wiejskiego 
gospodarstwa domowego 
i agroturystyki. 

Na tegorocznych Jesiennych 
Targach Rolniczych odbędzie 
się prezentacja instalacji wy-
korzystujących odnawialne 
źródła do produkcji energii 
cieplnej i elektrycznej, które 
cieszą się ogromnym zainte-
resowaniem wśród osób zwie-
dzających targi.

Nie zabraknie twórców rę-
kodzieła, sztuki ludowej oraz 
smacznej kuchni regionalnej. 
Mirosław Fesniak

Serdecznie zapraszamy do 
Warmińsko – Mazurskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie na ulicę 
Jagiellońską 91 w dniach 1-2 
września 2018 r. w godzinach 
od 9 do 17, jednocześnie 
życząc wielu wrażeń i satysfak-
cji – wystawcom ze sprzedaży, 
a zwiedzającym z dokonanych 
zakupów. 

TARGI

XXV Jesienne 
Targi Rolnicze

 REKLAMA 
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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

62518ekwe-a-M

HOLUJEMY
• assistance 
• osobowe, busy, ciężarowe, ciągniki rolnicze
•  bezgotówkowo – z OC sprawcy + samochód 

zastępczy
Posiadamy nowoczesną fl otę holowników, 
parking strzeżony dla aut powypadkowych 
i innych
POMAGAMY przy likwidacji szkody
TRANSPORTUJEMY AUTOLAWETAMI, 
niskopodwoziowo: • maszyny rolnicze, 
budowlane i inne towary 
WYPOŻYCZAMY samochody osobowe

PŁOSZKIEWICZ
POMOC DROGOWA

Szybko, sprawnie
i bezpiecznie

Tel. 602 505 623 
lub 602 783 489

63518ekwe-a-M

Miejsce pracy: Ełk
Opis stanowiska:
– stawianie ścian działowych (mul� gips)
– praca samodzielna z rysunkiem technicznym
Wymagania:
– przynajmniej 1 rok aktualnego doświadczenia
– umiejętność czytania rysunków technicznych
– samodzielność, zdecydowanie oraz efektywność działania
– umiejętność działania na więcej niż jednej budowie
Oferujemy:
– umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się fi rmie
– atrakcyjne wynagrodzenie
– możliwość rozwoju zawodowego

Miejsce pracy: Ełk, Grajewo
Opis stanowiska:
–  montaż oraz demontaż szalunków ściennych PERI DOMINO 

oraz stropowych PERI SKYDECK w budownictwie mieszkalnym
– praca samodzielna z rysunkiem technicznym

Wymagania:
– przynajmniej 1 rok aktualnego doświadczenia
– umiejętność czytania rysunków technicznych
– samodzielność, zdecydowanie oraz efektywność działania
– umiejętność działania na więcej niż jednej budowie

Oferujemy:
– umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się fi rmie
– atrakcyjne wynagrodzenie
– możliwość rozwoju zawodowego

„Developer Wasilewski” poszukuje osoby na stanowisko pracy:

Murarz

Cieśla szalunkowy

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr  887 220 250

rolnicze abc
patronat prasowy

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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WIADOMOŚCI
Zwiększone środki pomocowe

Rolnicy mogą liczyć na pomoc 
Od 27 sierpnia do 
14 września trwa 
nabór wniosków 
na refundację do 
75% wydatków 
poniesionych przez 
producenta rolnego, 
który prowadzi 
gospodarstwo, 
w którym 
utrzymywane są 
świnie. Zwiększono 
również o 15 mln zł 
środki pomocowe dla 
producentów trzody 
chlewnej z terenów 
objętych ASF. 

Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi ogłosił termin naboru 
wniosków o udzielenie pomocy 
fi nansowej o charakterze de mi-
nimis w rolnictwie na refunda-
cję do 75% wydatków poniesio-
nych przez producenta rolnego, 
który prowadzi gospodarstwo, 
w którym utrzymywane są świ-
nie. Pomoc fi nansowa będzie 
mogła dotyczyć wydatków 
poniesionych na zakup mat 
dezynfekcyjnych, zakup sprzę-
tu do wykonywania zabiegów 
dezynfekcyjnych, dezynsek-
cyjnych lub deratyzacyjnych 
oraz produktów biobójczych, 
środków dezynsekcyjnych lub 
deratyzacyjnych, zakup odzieży 
ochronnej i obuwia ochronnego 
czy zabezpieczenie budynków, 
w  których utrzymywane są 
świnie, przed dostępem zwie-
rząt domowych.

Do wniosku o udzielenie po-
mocy należy dołączyć faktury 

lub ich kopie, rachunki wy-
stawione zgodnie z  odrębny-
mi przepisami lub ich kopie 
lub kopie umów zlecenia lub 
o  dzieło, dotyczące poniesio-
nych wydatków wraz z dowo-
dami zapłaty potwierdzającymi  
poniesienie tych wydatków do 
dnia zakończenia terminu skła-
dania wniosków w danym roku 
kalendarzowym, oświadczenie 
producenta rolnego o  liczbie 
świń utrzymywanych w gospo-
darstwie, a także oświadczenia 
albo zaświadczenia dotyczące 
pomocy de minimis lub po-
mocy de minimis w rolnictwie 
oraz informacje niezbędne do 
udzielenia tej pomocy, o  któ-
rych mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 
lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o postępo-
waniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej.

Wzór „Wniosku o udzielenie  
pomocy fi nansowej o charakte-

rze de minimis w rolnictwie na 
refundację do 75% wydatków 
poniesionych przez producenta 
rolnego, który prowadzi gospo-
darstwo, w którym  utrzymywa-
ne są zwierzęta gospodarskie 
z gatunku świnia (Sus scrofa)” 
jest udostępniony na stronie 
internetowej ARiMR. 

Wnioski o udzielenie pomocy 
będzie można składać w Biu-
rach Powiatowych Agencji 
właściwych ze względu na miej-
sce zamieszkania albo siedzibę 
producenta świń.

O 15 mln zł zwiększone zostały 
środki dla producentów trzody 
chlewnej z  terenów objętych 
ASF przewidziane na udzie-
lanie i  wypłatę w  2018 roku 
nieoprocentowanej pożyczki 
przeznaczonej na sfi nansowa-
nie nieuregulowanych zobo-
wiązań cywilnoprawnych. To 
już kolejna transza pieniędzy 
przeznaczona w  tym roku na 

taką pomoc, a łączna kwota tego 
typu wsparcia wynosi 71,5 mln 
zł. Obecnie w Biurach Powia-
towych ARiMR zawierane są 
kolejne umowy pożyczek z pro-
ducentami trzody chlewnej.

ARiMR przypomina, że nabór 
wniosków o taką pomoc prowa-
dzony jest w systemie ciągłym. 

Wniosek o  pożyczkę można 
złożyć w  Biurze Powiatowym 
ARiMR właściwym ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania 
albo siedzibę producenta trzo-
dy chlewnej. Złożenie komplet-
nego wniosku jest warunkiem 
jego rozpatrzenia. Wykaz do-
kumentów wymaganych jako 
załączniki do wniosku jest za-
warty w  Zasadach udzielania 
nieoprocentowanych pożyczek 
(...)” oraz we wzorze wniosku. 

Pożyczka jest udzielana pro-
ducentom trzody chlewnej 
i przeznaczona jest na sfi nan-
sowanie nieuregulowanych 

zobowiązań cywilnoprawnych, 
które zostały podjęte w związku 
z prowadzeniem przez produ-
centa świń działalności rolniczej 
na ww. obszarach. Do kwoty 
zobowiązań cywilnoprawnych 
nie wlicza się odsetek. Ponad-
to, przeznaczenie pożyczki nie 
obejmuje zobowiązań cywil-
noprawnych na rzecz budżetu 
środków europejskich. 

Maksymalna kwota poży-
czek wynosi od 50.000 zł do 
1.000.000 zł na siedzibę stada 
- zależnie od liczby świń utrzy-
mywanych średniorocznie
w  2016 r. w danym stadzie świń. 
Pożyczkę można zaciągnąć na 
okres do 10 lat. Agencja nie 
pobiera żadnych opłat z tytułu 
udzielenia pożyczki. 

Pomocą państwa są nieopła-
cane przez pożyczkobiorców 
odsetki od udzielonej pożyczki. 
Pomoc ma charakter pomocy 
de minimis w rolnictwie.   

 REKLAMA 

60118ekwe-a -P

WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY   |  ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, tel. 86 216 94 97   |  www.wsa.edu.pl

REKRUTACJA 
na studia I i II stopnia

 dzienne i zaoczne

65 specjalizacji do wyboru
WYSOKIE STYPENDIA 

koszt studiów i akademika 
to 50 zł miesięcznie

2Gazeta
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Od 1 sierpnia rolnicy 
będą mogli składać 
w swoich urzędach 
miast i gmin wnioski 
o zwrot podatku 
akcyzowego 
zawartego w cenie 
oleju napędowego 
wykorzystywanego 
do produkcji rolnej.

Do wniosku trzeba dołączyć 
oryginały lub kopie faktur VAT 
za zakup oleju napędowego 
w okresie sześciu miesięcy po-
przedzających miesiąc złożenia 
wniosku (od lutego do lipca) 
oraz – w przypadku, gdy produ-
cent rolny podlega wpisowi do 
Krajowego Rejestru Sądowego 
– wypis z tegoż rejestru.

Wnioski można składać do 
31 sierpnia. Decyzje o  przy-
znaniu zwrotu podatku są 
podejmowane w  ciągu mie-
siąca. W 2018 r. limit zwrotu 
wynosi 86 zł na 1 hektar użyt-
ków rolnych.

Wnioski o  zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produk-
cji rolnej są przyjmowane 
w urzędach dwa razy w roku 
– w sierpniu za paliwo zaku-
pione od lutego do lipca oraz 
w  lutym za paliwo zakupio-
ne od sierpnia do stycznia. 
Podstawę prawną stanowią 
ustawa z  10 marca 2006 r. 
w  sprawie podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie ole-
ju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej 
oraz właściwe rozporządzenia 
Rady Ministrów i  Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Nie zapomnij 
złożyć wniosku

-P62318ekwe-a

Autoryzowany dealer JOHN DEERE w województwie warmińsko-mazurskim

14-400 PASŁĘK, Nowa Wieś 1B 
tel. 55 248 10 64

19-300 Ełk, Trasa Niepodległości 2 
tel. 783 200 777

11-200 BARTOSZYCE, Sędławki 1 
tel. 89 762 31 25

13-124 KOZŁOWO, ul. Sportowa 2a 
tel. 725 120 111

FRICKE Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 6, 11-700 Mrągowo, tel. 89 741 29 74

49418ekwe-c -P

• BUDOWNICTWO ROLNICZE   • BRUKI 
• USŁUGI ŚLUSARSKIE DLA ROLNICTWA

PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA

19-300 Woszczele
ul. Królów Polskich 52
tel. 887 21 21 22

-P1217otbp-b

Polub
na Facebooku

 REKLAMA 
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Nowy właściciel - nowa jakość

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Użycie AGROLINIJA-S zapewnia:
• l epsze kiełkowanie nasion,� zwiększenie produktywności produktów rolnych

(do 30% w zależności od klasy gleby) oraz poprawę wartości dekoracyjnej roślin 
•  poprawę jakości produktów (zwiększenie zawartości glutenu oraz poprawa jakości

poprzez zwiększenie zawartości cukru, olejów, skrobi, witamin, jakości ziaren,
obniżenie poziomu azotanów) 

•  zwiększenie efektywności stosowania makro i mikroskładników pokarmowych,
chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin (możliwe jest zmniejszenie
ich liczby o 10-30%) 

• zmniejszenie negatywnych skutków nawozów chemicznych i pestycydów 
• przyspieszenie dojrzewania płciowego o 7-10 dni 
• wzrost odporności na niekorzystne czynniki środowiskowe 
• zmniejszenie ryzyka infekcji fi topatogenną mikrofl orą (właściwości biobójcze) 
•  poprawę właściwości fi zycznych i chemicznych gleby, wiązanie metali ciężkich

i toksycznych pierwiastków. 

Nawóz organiczny – produkowany w formie koncentratu, na bazie kompostu 
obornika bydła mięsnego i kwasów humusowych z leonardytów z zastosowaniem 
innowacyjnych technologii. Dzięki tej technologii otrzymujemy ekologiczny nawóz 
o bardzo dużej ilości kwasów huminowych i fulwowych, bogaty w mikroelementy 
(Fe, B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn, I) i makroelementy NPK, co daje uderzający efekt przy 
stosowaniu dolistnym.

Nawóz AGROLINIJA-S przeznaczony jest do:
• nawożenia roślindolistnie
• otoczkowania materiału siewnego
• stosowania premiksów dla poprawy działania innych składników odżywczych
• wzbogacenia i polepszenia struktury gleby.

Nasiona
Użyć od 500 ml do 1000 ml w celu uzdatnienia 1 tony nasion. Stężenie roztworu 
roboczego dobiera się w zależności od lokalnej technologii przetwarzania 
materiału siewnego (zazwyczaj 10 litrów +1 litr gotowego roztworu).

Materiał sadzeniowy
Wysadzenie materiału sadzeniowego (sadzeniaki, sadzonki roślinne) o stężeniu 
nawozu 1: 300.

Do gleby
Podaje się 5.0-8.0l w postaci oprysku gleby przed siewem lub wysadzeniem 
rozsady, jednorazowo pełną dawkę, raz w roku.

Nawóz AGROLINIJA-S

SPRZEDAŻ I SERWIS
MASZYN ROLNICZYCH
NOWYCH I UŻYWANYCH 

Orzysz
ul. Wierzbińska 411/46

662840503

Nowa Wieś Ełcka
ul. Ełcka 9A 
534533446

PUNKTY SPRZEDAŻY:

AMAROL – autoryzowany dystrybutor preparatu nawozowego AGROLINIJA-S przeznaczonego dla gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych

Finansowanie: kredyt na zakup nawozów, pasz, naprawy, maszyn; kwota do 60 tys. zł. 
okres kredytowania do 60 miesięcy, oprocentowanie od 0,5% miesięcznie

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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SZKOLNICTWO

Zostało mało czasu, 
aby podjąć decyzję 
o wyborze studiów. 
Wybór nie jest prosty, 
ale na ogół decydują 
względy ekonomiczne 
i możliwość 
znalezienia pracy po 
studiach, a nie jedynie 
moda na studiowanie 
czegokolwiek.

Warto rozważyć studiowanie 
w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej.  Zamiast studio-
wać na Uniwersytecie w cyklu 
5-letnim, często mało potrzeb-
ne specjalności i ponosić wyso-
kie koszty utrzymania, można 
studiować w Suwałkach i szybko 
usamodzielnić się fi nansowo. 

– Suwalska PWSZ proponu-
je bezpłatne studia na 3-letnich 
studiach licencjackich i 3,5-let-
nich inżynierskich, w  trybie 
stacjonarnym.  Podstawową 
zaletą realizacji studiów w su-
walskiej uczelni jest praktyczny 
cykl nauczania, przygotowują-
cy do podjęcia pracy w różnych 
zawodach – mówi dr n. med. 
Jarosław Kuczyński, prorektor 
PWSZ w Suwałkach.

DOSTOSOWANE 
DO POTRZEB RYNKU
Kierunki studiów suwalskiej 

Alma Mater są dostosowane 
do potrzeb rynku pracy, różnych 
branż. Suwalska uczelnia nie-
dawno otrzymała bardzo presti-
żowy tytuł – Uczelnia Liderów 
2018 – z uwagi na  proponowa-
ne przez uczelnię rozwiązania 
dydaktyczne zapewniające 
edukację praktyczną studentów 
oraz  wprowadzone w uczelni 
rozwiązania w zakresie zapew-
niania jakości kształcenia.

– Znacznie lepiej rozpocznie-
my naszą karierę zawodową, 
jeśli ukończymy najpierw stu-
dia inżynierskie lub licencja-
ckie, a po uzyskaniu dyplomu 

podejmiemy pracę, nabędzie-
my doświadczenia, przy czym 
wzrośnie nam staż pracy i wy-
nagrodzenie. Natomiast już 
w trakcie pracy można ukończyć 
studia uzupełniające, dające 
stopień magistra w  systemie 
zaocznym, również na miejscu 
w suwalskiej uczelni. Uważa się, 
że dla młodego człowieka jest 
to najlepsza forma osiągnięcia 
dobrej pozycji zawodowej. Poza 
tym upowszechnianie wiedzy 
teoretycznej, ogólnoakademi-
ckiej w uniwersytetach nie daje 
tak potrzebnych umiejętności 
praktycznych –  zauważa dr 
Kuczyński. 

PWSZ-ety realizujące profi le 
praktyczne mają bardzo dobrą 
bazę do nauki zawodu jak rów-
nież połowa zajęć na studiach 
to: ćwiczenia, laboratoria, za-
jęcia praktyczne i praktyki za-
wodowe.

Jak podkreśla dr Kuczyński, 
suwalska uczelnia pomaga 
swoim studentom w doskona-
leniu zawodowym. W tym celu, 
dzięki funduszom unijnym, od 
nowego roku akademickiego 
zorganizuje studia dualne na 
kierunku Zarządzanie i  Inży-
nieria Produkcji, pozwalające 
na staże w przedsiębiorstwach, 
w cyklu zamiennym z zajęcia-
mi teoretycznymi na uczelni.  
Zapewni również swoim stu-
dentom możliwość udziału 
w  dodatkowych praktykach 
pilotażowych na większości 
kierunków. Zarówno podczas 
staży, jak i  praktyk  studenci 
otrzymają co miesiąc wsparcie 
fi nansowe w  postaci stypen-
dium w kwocie ponad 2 300 zł. 
Dodatkowo uczelnia pokrywa 
koszty ubezpieczenia, ubrania 
roboczego oraz koszty dojazdów 
na staże i praktyki.

Baza dydaktyczna PWSZ 
w  Suwałkach jest stale ulep-
szana. Po Centrum Transferu 
Technologii, buduje się też 
Centrum Symulacji Medycznej, 
a w niedługim czasie powstanie 
również Centrum Mechatroni-
ki. 

– Kierunki inżynierskie i me-
dyczne, jakie proponuje uczel-

nia, są z pewnością przyszłościo-
we. Inżynierów wyposażonych 
w wiedzę ścisłą, z umiejętnoś-
ciami technicznymi, potrzebu-
je i będzie potrzebować niemal 
każda branża.  Polska się bu-
duję, budowane są drogi oraz 
obiekty państwowe i prywatne, 
potrzeba fachowców po kierun-
ku Budownictwo, konstrukto-
rów i inżynierów nadzorujących 
budowy – twierdzi Kuczyński.

Jak dodaje, również specja-
liści zajmujący się Logistyka 
w  transporcie są poszukiwani 
na Suwalszczyźnie i Mazurach.

– Tutaj bowiem obserwuje 
się przewozy międzynarodo-
we. Swoje miejsce pracy znaj-
dzie również inżynier kierun-
ku Produkcja i  przetwórstwo 
surowców rolniczych, wszak 
w podlaskim i warmińsko ma-
zurskim rozwija się przemysł 
rolno-spożywczy –  wymienia 
prorektor Kuczyński. 

W  Suwałkach i  okolicach 
potrzebni są też nauczyciele 

w przedszkolach i fi lolodzy po 
anglistyce (Pedagogika, Filolo-
gia angielsko-rosyjska). Dobry 
ekonomista po kierunku Eko-
nomia z dyplomem to podsta-
wa funkcjonowania każdego 
przedsiębiorstwa, a specjalista 
od Rachunkowości pomoże 
w tym, aby to przedsiębiorstwo 
było rentowne.  

– Szybko również znajdują 
pracę w kraju i za granicą pie-
lęgniarki i  ratownicy medycz-
ni. Ze względu na starzejące 
się społeczeństwo zapotrze-
bowanie na absolwentów kie-
runków medycznych będzie 
coraz większe. Uczelnia złożyła 
wniosek do Ministerstwa Zdro-
wia o dofi nansowanie studiów 
Pielęgniarstwo. Studenci II 
roku pielęgniarstwa otrzymają 
800 zł miesięcznie przez 2 lata 
studiów pod warunkiem podję-
cia pracy i 1000 zł miesięcznie 
przez kolejne dwa lata, pracując 
po zakończeniu studiów. Kos-
metologia to nowy zawód zwią-

zany z poprawą i zapewnieniem 
urody jak najdłużej. Coraz częś-
ciej korzystać będziemy z usług 
kosmetologa, bo chcemy być za-
wsze młodzi i zdrowi – dodaje dr 
Kuczyński. 

Absolwenci bezpieczeństwa 
to kadry dla służb munduro-
wych: wojska, policji, straży 
granicznej, miejskiej, ochrony 
budynków i  mienia. Na tere-
nach fl anki wschodniej NATO 
żołnierze polscy będą mieli duże 
znaczenie, dlatego Wojsko Pol-
skie, w tym powstające Wojska 
Obrony Terytorialnej potrze-
bują wykształconych specjali-
stów bezpieczeństwa.

– Studiując w  Suwałkach 
studenci odczują same zalety 
– mniejsza uczelnia daje kom-
fort bezpiecznego, przyjazne-
go studiowania, a  przyjaźnie 
nastawiona kadra zachęci do 
poznawania wiedzy i nabywa-
nia kwalifi kacji. Wśród starych 
i  nowych naszych znajomych 
i rodziny, nie jesteśmy przytło-
czeni wielkim miastem, żyje-
my według swojego spokoj-
nego porządku dnia. Czujemy 
się na suwalskiej uczelni jak 
w domu – podsumowuje pro-
rektor PWSZ.

Przypomnijmy, że PWSZ 
w Suwałkach jest jedyną pań-
stwową uczelnią wyższą na 
Suwalszczyźnie, która oferuje: 
bezpłatne studia magister-
skie (ekonomia, bezpieczeń-
stwo wewnętrzne, pedagogika 
– NOWOŚĆ); bezpłatne studia 
licencjackie (pielęgniarstwo, 
ratownictwo medyczne, bez-
pieczeństwo wewnętrzne, kos-
metologia, ekonomia, fi nanse 
i  rachunkowość, fi lologia an-
gielsko-rosyjska, pedagogika); 
bezpłatne studia inżynierskie 
(transport, budownictwo, za-
rządzanie i inżynieria produk-
cji, produkcja i  przetwórstwo 
surowców rolniczych –  NO-
WOŚĆ).

Wszelkie informacje związane 
z uczelnią można znaleźć 
na facebookowym profi lu 
PWSZ oraz na stronie 
www.pwsz.suwalki.pl

Warto studiować w PWSZ w Suwałkach

Szkoła, po której znajdziesz dobrą pracę
DR N. MED. 
JAROSŁAW 
KUCZYŃSKI, 
PROREKTOR PWSZ 
W SUWAŁKACH
SUWALSKA PWSZ 
PROPONUJE 
BEZPŁATNE 
STUDIA NA 
3-LETNICH 
STUDIACH 
LICENCJACKICH 
I 3,5-LETNICH 
INŻYNIERSKICH, 
W TRYBIE 
STACJONARNYM.  
PODSTAWOWĄ 
ZALETĄ 
REALIZACJI 
STUDIÓW 
W SUWALSKIEJ 
UCZELNI JEST 
PRAKTYCZNY 
CYKL NAUCZANIA, 
PRZYGOTOWUJĄCY 
DO PODJĘCIA 
PRACY 
W RÓŻNYCH 
ZAWODACH.
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