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WIARA I TRADYCJA

Dożynki to czas dziękczynienia
Dla rolników dożynki to
jedno z najważniejszych
wydarzeń w ciągu całego
roku. Od wielu pokoleń
jest to dzień bardzo ważny
dla wsi i jej mieszkańców.
Dożynki to ludowe święto obchodzone na cześć
ukończenia żniw i prac polowych. W czasach przedchrześcijańskich etniczne
święto przypadało na równonoc jesienią 22 września.
Przez Słowian i plemiona
bałtyckie w różnych regionach Polski określane było
jako wyżynki, obrzynki,
wieniec, wieńcowe, okrężne.
Na naszych terenach
dożynki są świętem o bardzo starym rodowodzie.
Wywodzą się one bowiem
z czasów przedchrześcijańskich. Składano wówczas
różne dary, przynoszono
zboże do świętych gajów.
W późniejszych czasach,
gdy rolnictwo bardziej się
rozwinęło, zaczęto obchodzić dożynki na dworach.
Właściciele ziemscy, byli
tymi, którzy mieli wy-

Fot. Zuzanna Leszczyńska

Dożynki to od wieków najważniejsze święto polskiej wsi. Poprzez celebrację tradycyjnej obrzędowości oraz wspólną zabawę złożymy
podziękowania Rolnikom za ich trud włożony w zbiór plonów.
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łączność na dożynki. Ludzie idący w pole podczas
żniw, ubierali się odświętnie. Zakładali białe, lniane koszule co świadczyło
o tym, że było to dla nich
bardzo ważne wydarzenie.
Po ścięciu ostatniego kłosu, wędrowali uroczyście
do gospodarza, który ich
wszystkich gościł. Dziękowali za plony, a gospodarz
dziękował swoim pracownikom. Na czas dożynek
wszyscy stawali się równi.
Dożynki z czasem zaczęły
opuszczać dwory i trafiały
do bogatszych gospodarzy.
Na Mazurach, nazywano
tak gburów. Z kolei w latach międzywojennych były
organizowane przez księży.
Po II Wojnie Światowej był
czas, kiedy dożynki nabierały świeckiego charakteru,
zwłaszcza w czasach PRL’u.
W tym czasie organizowali
je przedstawiciele administracji lokalnych. Po wojnie
aż do czasów komuny, wątek sakralny dożynek całkowicie się zatracił. Po latach
80’tych zaczęto rozpoczynać to wydarzenie od mszy
świętej co oznaczało powrót
do sakralnego charakteru.

Jak mówił podczas diecezjalnych dożynek w 2016
roku w Dowspudzie biskup
Jerzy Mazur, dożynki to
dziękczynienie Bogu.
— Boża łaska sprawia
wzrost ziarna, udane plony.
To dziękczynienie ludziom,
którzy ciężko pracują. Rolnicy są ludźmi wierzącymi,
oni się trudzą, oni wylewają
pot, ale Bóg swoim błogosławieństwem daje wzrost,
daje plony, chroni przed
niebezpieczeństwami, zagrożeniami — mówił biskup
ełcki Jerzy Mazur. — Starostowie dożynek przynoszą
nam bochen chleba, a my
prosimy, aby wszyscy, którzy rządzą w naszej ojczyźnie dzielili ten bochen 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 obdarzy nas dobrem. Zawierzmy Mu siebie i swoją pracę,
a Boże błogosławieństwo
stanie się naszym udziałem
— dodał biskup.
Kształt współczesnych
dożynek to połączenie
tego, co było kiedyś czyli: korowodów, wieńców,
które przekazuje się gospodarzowi w połączeniu
z wątkiem politycznym.
Zatraca się najważniejszy element dożynek czyli charakter dziękczynny
oraz zaklinanie plonów na
przyszły rok. Wieńce również zmieniły swoją formę.
Kiedyś, jak sama nazwa
wskazuje, była to korona.
Wieńce były zakładane na
głowę przodownicy, czyli
pierwszej żniwiarki, która
najlepiej radziła sobie przy
żniwach. To ona z wieńcem na głowie wędrowała
do gospodarza 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,
kwiatów i ziół. Obecnie organizowane są konkursy na
wieńce dożynkowe. Jednak
nie zawsze robione są przez
gospodarzy czy koła gospodyń. Gotowe wieńce albo
ich elementy można kupić
m.in. przez internet.
opr. tom
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Kluczem do sukcesu mojej firmy jest
dokładna analiza rynku, wiedza oraz ciężka
praca — mówi Jacek Szczuka, właściciel
działającej ponad dwie dekady firmy.
— Widać coraz więcej
efektów działania pańskiej
firmy. Co jest kluczem do
takiego sukcesu?
— Po prostu dokładna analiza rynku, wiedza oraz ciężka
praca. Rynek przez te blisko 25
lat niejednokrotnie się zmienił,
a ja musiałem być bardzo elastyczny. Dostosowywać sposób
działalności do potrzeb, oraz
wyciągać wnioski z poprzedniego roku. Wiem, że co zostało stworzone, nie musi trwać
wiecznie. Wszyscy wiemy, że
ﬁrmy które przestały się rozwijać, nie zmieniały narzędzi
swojej pracy lub chciały osiągnąć za wiele w krótkim czasie,
były zmuszone do zawieszenia
działalności.
— Pewnie zaplanował pan
strategię na najbliższe lata...
— Oczywiście. Jeszcze bardziej kompleksowa obsługa.
Rok temu otworzyliśmy dział
produkcji, gdzie tworzymy

dopasowane do klienta wygrodzenia, furtki przepędowe, boksy, wybiegi zewnętrzne, koje dla cieląt co więcej
w najbliższym czasie wprowadzimy do oferty konstrukcje
stalowe co niezwykle mnie
cieszy.
— Pomaga pan inwestorom
w prowadzeniu inwestycji...
— Wiemy, jak dużym obciążeniem psychicznym jak i ﬁnansowym jest wybudowanie
nowego obiektu. Chcemy więc
uprościć i ułatwić inwestorowi
cały ten proces i bierzemy na
swoje barki kompleksowe wykonawstwo.
— Chyba jednak jest jakiś
stały element działania firmy?
— Jedyne czego nie zmieniłem przez tyle lat prowadzenia
ﬁrmy to jasne koszta dla klienta. Moja ﬁrma nie prowadzi
nieuczciwej polityki, gdzie
koszta są ukrywane.

Zawsze wszystko jasno
przedstawiamy, porównujemy z innymi rozwiązaniami
i szukamy ekonomicznego
rozwiązania. Zdarza się, że
słyszę iż niektóre ﬁrmy proponują niższe ceny za wykonanie
danego obiektu, wtedy często
siadamy z klientem i wspólnie
porównujemy kosztorysy. Pokazuję różnicę w materiałach,
braki w kosztorysie konkurencji. Czasem zdarza się, że
ﬁrma konkurencyjna nie ma
żadnego doświadczenia w budowie takich obiektów, przez
co narasta wiele problemów
w trakcie realizacji. Często
zostaje wtedy przerwana inwestycja.
— Najlepsza rekomendacja
dla ewentualnych klientów?
— Dla mnie najlepszą rekomendacją są moi stali klienci.
Tacy, którzy wracają z nowymi
zleceniami po wielu latach.
— Gdybyś miał teraz 20 lat,
obecną wiedzę. Co zmienił by
pan w swoich działaniach?
— Na pewno pracowałbym
tak samo ciężko. Jednak bardziej bym uwierzył w siebie,
w swoje cele. Wtedy, być może,

Fot. archiwum prywatne

Trzymam w swoich rękach
klucz do sukcesu

Jacek Szczuka: bierzemy na swoje barki kompleksowe wykonawstwo
rozwój ﬁrmy przebiegł by jeszcze szybciej.
— Rada dla młodych przedsiębiorców?
— Najlepiej wyciągać wnioski
z cudzych, a nie własnych błędów. Ważna jest pokora i skromność wobec tego, co przez wielu
jest nazywane sukcesem.

Obfirmie
Przedsiębiorstwo Budowlane SZCZUKA powstało w 1996 roku w Ełku
jako firma świadcząca usługi budowlane z zakresu remontów i modernizacji małych obiektów. Z upływem lat poszerzyło ofertę i obecnie
Przedsiębiorstwo Szczuka prowadzi kompleksową działalność we
wszystkich dziedzinach branży budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem budynków rolniczych, przemysłowych i robót drogowych,
dodatkowo prężnie rozwija się w usługach spawalniczych.
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TRWA NABÓR WNIOSKÓW

Do 250 tys. zł premii
na rozpoczęcie działalności
Do 28 września można składać w oddziałach regionalnych
ARiMR wnioski o przyznanie
pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Ten
nabór przeznaczony jest dla
rolników, małżonków rolnika lub domowników rolnika,
którzy na terenach wiejskich
objętych afrykańskim pomorem świń prowadzą chów lub
hodowlę trzody chlewnej i chcą
z niej zrezygnować.

Fot. Archiwum

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
prowadzi nabór wniosków
w ramach którego można
uzyskać wsparcie od 150
do 250 tysięcy złotych na
rozpoczęcie pozarolniczej
działalności gospodarczej.

O pomoc może ubiegać się
rolnik, małżonek rolnika lub
domownik, który m.in. podlega
ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12

miesięcy poprzedzających dzień
złożenia wniosku o przyznanie
pomocy. Do tego okresu wlicza
się podleganie ubezpieczeniu
społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w in-

nym państwie członkowskim
Unii Europejskiej lub państwie
członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Ponadto rolnik
musi mieć przyznaną jednolitą
płatność obszarową do użytków
rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa za 2018 rok lub
za 2019 rok.
Katalog działalności gospodarczych objętych wsparciem
jest niezwykle szeroki i obejmuje usługi, produkcję czy
sprzedaż różnych produktów
nie związanych z rolnictwem.
Wysokość pomocy zależy
od liczby nowoutworzonych
miejsc pracy. W przypadku
utworzenia jednego miejsca
pracy można liczyć na otrzymanie bezzwrotnej premii

w wysokości 150 tys. zł, przy
dwóch nowych miejscach pracy premia wzrasta do 200 tys.
zł, a przy trzech do 250 tys. zł.
Premia wypłacana jest
w dwóch ratach. Najpierw,
w terminie 9 miesięcy od dnia
doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, po spełnieniu
warunków z zastrzeżeniem
których została wydana decyzja, beneﬁcjent otrzymuje
80 proc. premii. Pozostałe 20
proc. zostanie wypłacone po
realizacji biznesplanu. Szacunkowe wartości inwestycji
w środki trwałe muszą stanowić co najmniej 70 proc.
kwoty pomocy.
Z kolei od 30 września do
29 października rusza program „Premii na rozpoczęcie

działalności pozarolniczej”,
niezależnie od występowania ognisk ASF. Za co można
otrzymać punkty przy ocenie
wniosków? Za innowacyjność
operacji w odniesieniu do danej gminy - 2 punkty. Kwaliﬁkacje zawodowe beneﬁcjentów z zakresu podejmowanej
działalności będą punktowane
3 punktami. Jeżeli w dniu złożenia wniosku beneﬁcjent będzie miał ma mniej niż 40 lat,
otrzyma dodatkowy 1 punkt.
Operacja realizowana w powiatach o wysokim poziomie
bezrobocia będzie nagradzana
od 0 do 2 punktów, a operacje,
które będą przewidywać utworzenie nowych miejsc pracy od 4 do 7 punktów.
ARiMR, opr. tom

REKLAMA

Zapraszamy do współpracy
Płoskinia 1c
14-526 Płoskinia, tel. 600 254 200, 728 397 097
Oddział Kętrzyn
ul. Mazowiecka 17, tel. 728 397 100, 662 172 044

www.mirtrans.pl
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PROMOCJA NOWY LIMIT
KREDYT 0% PROWIZJI!!!
RRSO tylko 11,41%
ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK
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    Centrala, ul. Cicha 2, 19-400 Olecko, tel. 87 520 25 10, e-mail: centrala@bsolecko.pl, www.bsolecko.pl
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DOŻYNKI DIECEZJALNE

Podziękują za tegoroczne plony
Dożynki Diecezjalne, czyli
dziękczynienie za tegoroczne plony, w diecezji ełckiej
odbędą się w niedzielę, 8
września na Górze Zamkowej w Rajgrodzie.

Fot. UM Rajgród

W Święto Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny,
8 września, już tradycyjnie
diecezja ełcka będzie dziękowała Bogu za tegoroczne plony. Gospodarzami
tegorocznych uroczystości
są parafia pod wezwaniem
Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny i Urząd Miejski w Rajgrodzie. Dożynkom
towarzyszy hasło „Matko
przyjmij, Matko nie opuszczaj, Matko prowadź!”. Uroczystej liturgii będzie przewodniczył bp Jerzy Mazur,
Biskup Ełcki.
Podczas Mszy św. zostanie poświęcone ziarno na
zasiew oraz chleby. Nato-

miast dary ołtarza zostaną
– tak jak w latach ubiegłych
– przekazane Wyższemu
Seminarium Duchownemu
w Ełku.
Głównym punktem uroczystości będzie Msza Święta Dożynkowa o godz. 11:00
pod przewodnictwem J. E.
Ks. Bpa Jerzego Mazura
SVD, Biskupa Ełckiego.
W programie święta jest też
prezentacja i poświęcenie
wieńców dożynkowych, uroczystość związana z 500-leciem Parafii pw. Narodzenia
NMP w Rajgrodzie oraz festyn dożynkowy.
Tradycja świętowania Diecezjalnych Dożynek ma już
ponad dziesięcioletnią historię. Co roku wyznaczona
parafia wraz z gminą otacza
modlitwą oraz angażuje się
w przygotowanie święta
dziękczynienia rolników.

PROGRAM DOŻYNEK:
godz. 10.00 – rozpoczęcie uroczystości i prezentacja wieńców dożynkowych przy kościele parafialnym
godz. 11.00 – Msza św. dożynkowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa
Ełckiego na placu celebry – Góra Zamkowa.
Po Mszy świętej:
– agapa, dzielenie się chlebem z tegorocznych
plonów
– występy zespołów ludowych
– ogłoszenie werdyktu Komisji oceniającej wieńce
(kategorie: wieniec tradycyjny, wiązanka żniwna,
wieniec z elementami pobożności Eucharystycznej,
wieniec z elementami pobożności Maryjnej, Korona
żniwna, wieniec patriotyczny, pomysłowość)
– o godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
w intencji Rolników
– dożynkowy festyn

tom
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Dożynki, zwane Świętem Plonów, to niezwykle ważne
wydarzenie i jeden z najpiękniejszych dni w roku
dla rolników i całej branży rolno-spożywczej.
Są zwieńczeniem ich pracy i wyrazem dziękczynienia
za szczęśliwie zebrane plony.
Łamiąc się chlebem wypieczonym z tegorocznego ziarna, każdy
może okazać swoją wdzięczność i szacunek rolnikom, producentom
rolnym i mieszkańcom wsi za ciężką pracę i codzienny trud.
Składam podziękowania i wyrazy uznania właścicielom
i pracownikom gospodarstw rolnych oraz producentom
rolnym, którzy pomimo wielu trudności dbają o odpowiednie
wykorzystanie darów natury. Gratuluję osiągniętych plonów
oraz życzę obﬁtych zbiorów w kolejnych latach.
Święto Plonów to także czas wspólnego, biesiadnego
świętowania oraz pielęgnowania polskiej, dożynkowej tradycji.
Dlatego uczestnikom i uczestniczkom gminnych
dożynek życzę radosnego świętowania
w gronie lokalnej społeczności.
Starosta Olecki
Marian Świerszcz
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Dożynki w gminie Kalinowo już za nami

Fot. P. Tomkiewicz

Przełom sierpnia i września to czas dziękczynienia za plony. W minioną niedzielę 1 września uroczystości odbyły się między
innymi w gminie Kalinowo w powiecie ełckim.
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DO WZIĘCIA 50 MLN EURO

Fundusz Gwarancji Rolnych to
pierwszy w Polsce instrument
finansowy przeznaczony dla
rolników i przedsiębiorców
z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Celem jego
działalności jest ułatwienie
rolnikom dostępu do kredytów
inwestycyjnych i obrotowych.
Na podstawie umowy zawartej 30 lipca 2019 r. pomiędzy
Ministrem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi a Bankiem Gospodarstwa
Krajowego powstał Fundusz
Gwarancji Rolnych w Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Głównym celem gwarancji
w ramach PROW 2014-2020
jest ułatwienie rolnikom oraz

Fot. MRiRW

Fundusz pomoże rolnikom
w dostępie do kredytów
przedsiębiorcom przetwórstwa
rolno-spożywczego dostępu
do kredytów inwestycyjnych
oraz obrotowych.
Zgodnie z zawartą umową,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako instytucja zarządzająca PROW 2014-2020,
zapewni wkład ﬁnansowy
w wysokości 50 mln euro. Ze

względu na towarzyszący instrumentom gwarancyjnym
efekt mnożnikowy, czyli przyciąganie środków sektora
bankowego, zaangażowanie
tych środków pozwoli na wygenerowanie akcji kredytowej
w wysokości ok. 1,1 mld zł, co
pozwoli na sﬁnansowanie 1,4
tys. inwestycji.

W ten sposób wsparcie w ramach PROW 2014-2020, które
do tej pory ograniczało się do
wsparcia dotacyjnego, będzie
kierowane do ostatecznych
odbiorców także w formach
o charakterze zwrotnym – w tym
przypadku w formie gwarancji
spłaty kredytów.
Fundusz Gwarancji Rolnych
będzie stanowił element rządowego programu „Wspieranie
przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”,
który wpisuje się w cele Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Jednocześnie
Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
powierzył BGK funkcję pod-

miotu wdrażającego instrument finansowy w formie
gwarancji spłaty kredytów
w sektorze rolno-spożywczym.
- Fundusz Gwarancji Rolnych to pierwszy w Polsce
instrument finansowy dedykowany wyłącznie rolnikom
i przedsiębiorcom przetwórstwa rolno-spożywczego,
który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – podkreślił Jan
Krzysztof Ardanowski.
Minister rolnictwa dodał,
że głównym celem gwarancji w ramach PROW 20142020 jest ułatwienie rolnikom oraz przedsiębiorcom
przetwórstwa rolno-spożyw-

czego dostępu do kredytów
inwestycyjnych oraz obrotowych.
- Gwarancje dla rolników to
jeden z wielu produktów Banku
Gospodarstwa Krajowego oferowanych przedsiębiorcom. Nasza dotychczasowa współpraca
z komercyjnymi i spółdzielczymi
bankami pozwala wykorzystać
w tej ofercie jak najlepsze praktyki, dzięki czemu rolnicy będą
mogli korzystać z gwarancji na
dogodniejszych dla nich warunkach. To ważne z perspektywy Banku Gospodarstwa
Krajowego, którego misją jest
wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju - mówi
Wojciech Hann, członek Zarządu BGK.
MRiRW, opr. mch
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Szukamy Super Agro WiM
Prowadzisz gospodarstwo
agroturystyczne? Masz na
wsi lokal? Uważasz, że twoja
wieś jest najpiękniejsza ze
wszystkich? „SuperAgro
WiM” jest dla Ciebie.

fot. Andrzej Grabowski

Ponad 40 proc. mieszkańców Warmii i Mazur mieszka
na wsi. Chcemy to docenić,
a przy okazji wypromować
gospodarstwa agroturystyczne i lokale gastronomiczne
z prawdziwie wiejską duszą.
Chcemy też pokazać wiejskie
społeczności i ich liderów.
Dlatego zorganizowaliśmy
akcję „SuperAgro WiM”.
Termin nie jest wybrany
przypadkowo, bo weszliśmy
w okres dożynkowy. I już teraz zapraszamy 22 września
do skansenu w Olsztynku na
Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie.
Nasza akcja ma trzy kategorie:
Sołectwo Roku 2019, Gospo-

darstwo Agroturystyczne 2019,
Lokal z Wiejską Duszą 2019.
Już teraz prosimy o zgłaszanie
kandydatur. Mile widziane uzasadnienia i zdjęcia. Zgłoszenia
z danego powiatu przyjmujemy
na adres:
• elk@gazetaolsztynska.pl,
• olecko@gazetaolsztynska.pl,
• goldap@gazetaolsztynska.pl,
• gizycko@gazetaolsztynska.pl
Głosowanie sms już trwa.
Każdy głosujący otrzyma
smsa z kodem, dzięki któremu uzyska dostęp do
elektronicznego wydania
Gazety Olsztyńskiej z dnia
oddania głosu.
Najlepsze sołectwo, gospodarstwo i lokal wybierzemy
we wszystkich powiatach
naszego regionu. Wybierzemy też zwycięzców na
szczeblu
regionalnym.
Wszyscy laureaci mogą liczyć na promocję w naszych
mediach.

Zdobywcy pierwszego miejsca w rankingach powiatowych
otrzymają od nas stronę w naszych tygodnikach, zdobywcy 2
i 3 miejsca po pół strony. Teksty
ze zdjęciami zamieścimy także
w internecie. I przypomnimy je
wiosną 2020 roku, przed długim, majowym weekendem.
Na to samo w Gazecie Olsztyńskiej oraz na gazetaolsztynska.pl mogą liczyć laureaci w rankingu regionalnym.
Ponadto dla zdobywców
pierwszych miejsc w rankingu
regionalnym wiosną 2020 roku
nakręcimy ﬁlmy promocyjne,
które zamieścimy na naszych
stronach www.
Głosowanie rozpocznie się
w momencie otrzymania pierwszych zgłoszeń i potrwa do godziny 23.59 dnia 19.09.2019.
Szczegółowy regulamin i aktualne rankingi można znaleźć na
stronie internetowej www.elk.
wm.pl
red.
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Drodzy Rolnicy Gminy Wydminy,
Szanowni Państwo!
Jesienią dobiega końca roczny cykl wytężonej pracy na roli. Czas dożynek to podsumowanie zebranych plonów. Mimo wielkiego postępu technicznego, nowoczesnych
maszyn praca rolnika pozostaje ciężka, wymagająca ogromnego zaangażowania i nie
zawsze daje owoce zgodnie z oczekiwaniami.
Dożynki to Wasze święto za tę ciężką pracę wszystkim rolnikom serdecznie dziękuję.
Podziękowaniu temu towarzyszy wdzięczność za przekazywanie kolejnym pokoleniom
głębokiego umiłowania ziemi i pielęgnowanie tradycji. Dziękuję za Wasz wielki trud,
dobrą pracę i za jakże godną postawę, mimo wielu trudności i problemów.

Zapraszamy
na Dożynki Gminne

Drodzy Rolnicy!
Z okazji dożynkowego święta życzę Wam i Waszym Rodzinom dużo zdrowia oraz szczęścia i pomyślności, aby Wasza praca była owocna i satysfakcjonująca oraz żeby zawsze
cieszyła się należnym społecznym szacunkiem.

Przewodniczący Rady Gminy Wydminy
Waldemar Antoni Samborski

7 września 2019 r., godz. 13

Wójt Gminy Wydminy
Radosław Król
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Są pieniądze na nawadnianie gospodarstw

Rolnicy będą mogli, przykładowo, realizować operacje
polegające na:
– wykonaniu nowego nawodnienia (ewentualnie
z wykonaniem ujęcia wodnego z wód podziemnych
lub powierzchniowych),
– modernizacji istniejącej
instalacji nawadniającej
(ewentualnie z modernizacją ujęcia wody),
– modernizacji instalacji
nawadniającej wraz z powiększeniem powierzch-

Fot. Archiwum

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wprowadza
zmiany w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020. Wyodrębniono
środki na inwestycje polegające na modernizacji istniejącego systemu nawadniania lub
wykonaniu w gospodarstwie
nowego nawodnienia. Na ten
obszar wsparcia przeznaczono
100 000 000 euro.

ni nawadnianej (nowe
nawodnienia) połączone
ewentualnie z modernizacją zaopatrzenia tej instalacji w wodę.
W ramach inwestycji w nawadnianie musi być zainstalowany system pomiaru wody
( jeżeli dotychczas nie był zainstalowany), umożliwiający

mierzenie zużycia wody.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu
beneﬁcjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w ramach
omawianego instrumentu
wsparcia, w okresie realizacji
PROW 2014–2020, na operacje związane z nawadnianiem
nie może przekroczyć 100 tys.

zł, przy czym pomoc przyznaje
się na operację o planowanej
wysokości kosztów kwaliﬁkowalnych powyżej 15 tys. zł.
Pomoc będzie polegać na refundacji do 50 proc. (lub 60
proc. kosztów kwaliﬁkowalnych, w przypadku operacji
realizowanej przez młodego
rolnika) poniesionych przez

beneﬁcjenta kosztów kwaliﬁkowalnych operacji.
Biorąc pod uwagę postanowienia PROW 2014–2020,
w tym instrumencie wsparcia przewidziano preferencje
w przyznawaniu pomocy ze
względu na miejsce realizacji operacji - pierwszeństwo
mają te realizowane na obszarach zagrożonych wystąpieniem suszy.
Ponadto aktualnie trwają
uzgodnienia projektów dokumentów rządowych, mających znaczenie dla przeciwdziałania skutkom suszy.
Jeden z nich to projekt
Planu
przeciwdziałania
skutkom suszy, opracowywany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody
Polskie” w uzgodnieniu
z MRiRW, zawierający szereg działań, których celem
jest przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy,
w tym m.in.:

– kreowanie świadomości
rolników w zakresie możliwości tworzenia retencji
na obszarach rolnych oraz
propagowanie
działań
zmniejszających
straty
w rolnictwie podczas suszy,
– opracowanie wytycznych
do racjonalnego zużycia
wody w rolnictwie,
– zwiększenie retencji na
obszarach rolniczych,
– realizacja działań inwestycyjnych w zakresie
kształtowania/zwiększania
sztucznej retencji,
– budowa lub rozbudowa
systemów melioracyjnych
nawadniających lub nawadniająco-odwadniając ych
oraz przebudowa systemów
odwadniających na nawadniająco-odwadniających.
Zgodnie z harmonogramem
opracowanie ostatecznej wersji dokumentu planowane jest
w 2020 r.
WMIROL, KRiR, opr. mch
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Do Matki pełnej darów Ducha Świętego
Święto zbiegło się z 80.
rocznicą napaści Niemiec na
Polskę i wybuchu II wojny
światowej, a także 40. rocznicą pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski.
Centralnym punktem uroczystości dożynkowych była
Msza Święta z błogosławieństwem wieńców żniwnych,
w której uczestniczyło ok. 30
tysięcy rolników. Homilię
wygłosił biskup włocławski Wiesław Mering, który
apelował o obronę wiary
i tego dziedzictwa, któremu
na imię Polska. We Mszy
Świętej uczestniczyli także
bp. Edward Białogłowski,

Fot. MRiRW

To hasło tegorocznej
Ogólnopolskiej Pielgrzymki
Rolników na Jasną Górę
i Święta Dziękczynienia za
Plony. Jasnogórskie Dożynki
odbyły się w tym roku po
raz 27.

Krajowy Duszpasterz Rolników i Pszczelarzy oraz ks.
Stanisław Sojka, sekretarz
KEP ds. Krajowego Duszpasterstwa Rolników.
Podczas wystąpienia na jasnogórskich błoniach minister
rolnictwa i rozwoju wsi Jan
Krzysztof Ardanowski pod-

kreślił, że podziękowanie, to
jest coś najwartościowszego,
co człowiek może innym złożyć i przekazać.
– Dobrze, że tu jesteśmy,
że umiemy Bogu przez ręce
naszej Matki, Bogu, który
pobłogosławił i ziemia plon
wydała, umiemy dziękować

– powiedział minister Ardanowski i zauważył, że wielu
Polaków nic nie wie o wsi.
– Wielu uważających się za
elity z pewnym lekceważeniem odnosi się do spraw
wsi traktując ją w pewnego
rodzaju schematycznym widzeniu sprzed parudziesię-

ciu, a czasami i więcej lat.
Wielu twierdzi, że wsi należy pomagać, ale w poczuciu
pewnej wyższości, paternalizmu, traktując wieś jako
obszar problemowy w przekształceniach, w nowoczesności, a nas mieszkańców
wsi trochę jak ludzi specjalnej troski, nad którymi trzeba się litować. To wszystko
jest nieprawda. Mamy prawo i obowiązek dziękować
za wielki wkład w historię
naszego narodu, w to, że ci,
którzy żywili, kiedy nadchodziła próba dziejowa również
bronili – zaakcentował minister.
Szef resortu za głupotę
i grzech uznał marnowanie
30 proc. żywności. Zwrócił
uwagę, że to brak szacunku
dla ludzi ją wytwarzających
i dla samego pożywienia.
– Cieszymy się, bo dobry
dar, który otrzymujemy,

bogaci nas. Tylko ten jest
bogaty prawdziwie, który
umie się dzielić. A tu właśnie uczymy się dzielić owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tutaj uczymy dzielić
się posiadanym dobrem,
i uświadamiamy sobie, że
służy ono nie tylko nam,
a nawet nie tylko naszym
najbliższym, ale wszystkim
potrzebującym, którzy swoją pracą przyczyniają się
do lepszego bytu człowieka. Ciągle nie brak jednak
biednych ludzi – zwracał
uwagę w homilii bp Wiesław Mering. – Od początku chrześcijaństwa w naszej
Ojczyźnie to właśnie wieś
była matecznikiem wiary.
Starostami Jasnogórskich
Dożynek byli Jolanta i Józef
Nawroccy z Kużnicy, parafii
Kramsk w diecezji włocławskiej.
MRiRW, opr. tom
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Rząd i UE pomogą rolnikom
Polski rząd oraz Unia Europejska wesprą krajowych
rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody
w gospodarstwach spowodowane wystąpieniem w tym
roku suszy, ale także innych
zjawisk pogodowych.
Fot. Archiwum

Rada Ministrów 27 sierpnia 2019 r. podjęła decyzję
w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników
i producentów rolnych, którzy
ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane
wystąpieniem w 2019 r. suszy,
huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.
Dotacje dla rolników będą
przysługiwały do powierzchni upraw, na których szkody
objęły co najmniej 30 proc.
uprawy.
Rolnicy, którzy ponieśli
największe straty (ponad 70

spłaty kredytów bankowych
udzielonych na wznowienie
produkcji w gospodarstwach
rolnych i gospodarstwach rybackich.
Prezes Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
– na wniosek rolnika, który
poniósł szkody spowodowane w 2019 r. przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny,
przymrozki wiosenne lub powódź – będzie m.in. udzielał
pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu
w formie odraczania terminu
płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty.
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa będzie stosował
m.in. odroczenia w płatnościach dotyczących umów
sprzedaży i dzierżawy bez
stosowania opłat i odsetek

proc.) otrzymają 1 000 zł na
hektar. Wypłata pierwszych
środków rozpocznie się
we wrześniu.
Wsparcie będzie iloczynem
powierzchni uprawy, w której
powstały szkody oraz stawki
pomocy. Wysokość stawki
określi minister rolnictwa
w obwieszczeniu.
Przewidziano możliwość
zróżnicowania stawki pomocy od wysokości szkód w da-

nej uprawie lub od obsady
posiadanych przez rolnika
zwierząt (z gatunku bydło,
owce, kozy lub konie) na
powierzchnię wieloletnich
użytków zielonych w gospodarstwie rolnym.
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielać pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych
oraz poręczeń i gwarancji

południu kraju – powodzie.
Jednocześnie w całej Polsce
odnotowano gwałtowne zjawiska atmosferyczne takie jak
grad, deszcz nawalny czy huragan.
Rolników wspomoże także
UE. Komisja Europejska 28
sierpnia 2019 r. podjęła decyzję o zwiększeniu poziomu
zaliczek w ramach płatności
bezpośrednich z 50 proc. do
70 proc. oraz w ramach płatności obszarowych PROW
tj. „Płatności dla obszarów
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami
(ONW)”,
„Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”, działania
„Rolnictwo ekologiczne” oraz
poddziałania „Wsparcie na
zalesianie i tworzenie terenów
zalesionych, w zakresie premii
pielęgnacyjnej i zalesieniowej”
z 75 proc. do 85 proc.
KRiR, opr. mch

Kolejne ognisko ASF

REKLAMA

JUŻ OTWARTA!

Fot. Pixabay

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
oferuje pełny zakres badań technicznych:

 motocykli i motorowerów  samochodów osobowych i ciężarowych
 ciągników samochodowych  przyczep i naczep ciężarowych
 autobusów  ciągników rolniczych i przyczep rolniczych
oraz dodatkowe badania i sprawdzenie stanu technicznego

Giżycko, ul. Suwalska 44 (przy skrzyżowaniu z ul. Obwodową)
tel. 87 307 08 08, 502 490 674, czynna: pn.-pt. 7-17, sob. 8-14
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za okres odroczenia oraz ulg
w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez
producentów rolnych, którzy
ponieśli szkody.
Założono, że pomocą zostanie objętych 2 855 tys. ha
powierzchni użytków rolnych.
Według Instytutu Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa
susza rolnicza występuje na
obszarze całej Polski. Jednocześnie susza dotyczy wszystkich upraw objętych monitoringiem, np. rzepaku i rzepiku
(31,57 proc. powierzchni
upraw), zbóż jarych (47,47
proc. powierzchni upraw),
roślin strączkowych (56,53
proc. powierzchni upraw), czy
krzewów owocowych (61,80
proc. powierzchni upraw).
Ponadto w 2019 r. wystąpiły – głównie w uprawach
sadowniczych – szkody spowodowane przymrozkami
wiosennymi, a następnie, na

W ostatnim tygodniu sierpnia zgodnie z dostępnymi
informacjami na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego zostało potwierdzone nowe ognisko
Afrykańskiego
Pomoru
Świń. Ognisko 19 stwierdzono 29 sierpnia 2019 r.
w gospodarstwie, w którym
utrzymywano 10 świń. Położone jest ono miejscowości
Potryty, w gminie Jeziorany, w powiecie olsztyńskim.
Ognisko zgodnie z częścią

II załącznika do decyzji KE
2014/709/UE wystąpiło na
obszarze objętym ograniczeniami (czerwonym).
Od początku 2019 roku na
terenie Polski stwierdzono
już 45 ogniska ASF.
— Przypominamy, że
zgodnie z obowiązującymi
przepisami w gospodarstwach wdrożone zostały
procedury związane z likwidacją choroby tj. likwidacja
zwierząt oraz ich utylizacja,
przeprowadzenie dezynfek-

cji w ognisku choroby oraz
przeprowadzenie kontroli
gospodarstw wraz z pobieraniem próbek do badań laboratoryjnych, na terenach
wokół ogniska wydzielenie
obszarów zapowietrzonego i zagrożonego, które są
określane w poszczególnych
Rozporządzeniach w sprawie zarządzenia środków
związanych z wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń
— przypominają urzędnicy.
W-MODR, opr. tom
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Przekaż gospodarstwo
i weź rekompensatę z PROW

Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz
rolników kwaliﬁkujących się
do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można składać
do 29 października w biurach
powiatowych Agencji.

Kto może otrzymać wsparcie?
Pomoc może być przyznana rolnikowi (osobie, a nie
innemu podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą)
wpisanemu do ewidencji producentów prowadzonej przez
ARiMR, który uczestniczy
w systemie dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich.
Jak przekazać gospodarstwo?
Jednym z warunków uzyskania premii jest przekazanie
przez rolnika posiadanego
gospodarstwa (tj. gruntów
rolnych oraz zwierząt) na powiększenie innego gospodarstwa lub innych gospodarstw.
Gospodarstwo powiększone
na skutek przejęcia gruntów

przez okres co najmniej
5 lat.
Rolnik przekazujący swoje gospodarstwo może zachować na własne potrzeby
nie więcej niż 0,5 ha gruntów rolnych.
Fot. ARiMR/fotolia

Właściciel gospodarstwa
uczestniczącego w tzw.
systemie dla małych gospodarstw, który zdecyduje
się zakończyć działalność
rolniczą i przekazać lub
sprzedać swoją ziemię
innemu rolnikowi, może
od 30 września ubiegać
się w ARiMR o specjalną
rekompensatę z PROW na
lata 2014-2020.

od rolnika wnioskującego
o rekompensatę musi osiągnąć powierzchnię co najmniej
równą średniej powierzchni
gospodarstwa rolnego w kraju (lub w województwie, jeżeli
średnia wielkość liczona dla
danego województwa jest
mniejsza niż w kraju).

Przekazanie gospodarstwa musi być trwałe czyli odbyć się wyłącznie na
podstawie umowy sprzedaży albo umowy darowizny.
Ponadto rolnik przejmujący grunty musi zobowiązać
się, że będzie na nich prowadził działalność rolniczą

Jaka jest wysokość pomocy?
Pomoc wypłacana jest
jednorazowo, a jej wielkość
ustalana w oparciu o kwotę
przyznaną rolnikowi w ramach systemu dla małych
gospodarstw w 2015, czyli w roku przystąpienia do
tego systemu. Wysokość
wsparcia wylicza się jako
iloczyn 120 proc. tej kwoty
i liczby lat kalendarzowych
obejmujących okres od daty

przekazania gospodarstwa
do końca roku 2020. Oznacza to, że rolnik przekazujący gospodarstwo w 2019
r. otrzyma dwukrotność 120
proc. płatności dla małych
gospodarstw, czyli łącznie
240 proc. przyznanej wówczas kwoty.
Co po otrzymaniu premii?
Przez 5 lat, licząc od dnia
przekazania gospodarstwa,
rolnik nie może podlegać
ubezpieczeniu w KRUS oraz
nie może prowadzić działalności rolniczej. Może za to
ubiegać się w ARiMR o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW
2014-2020 i założyć własną
firmę.
ARiRM, opr. tom
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Są dodatkowe pieniądze
na utylizację padłych zwierząt
Do Krajowej Rady Izb Rolniczych docierają sygnały od
rolników, iż ﬁrmy utylizacyjne zaprzestają odbioru padłych zwierząt z gospodarstw
rolnych, tłumacząc to wyczerpaniem i brakiem środków ﬁnansowych w budżecie ARiMR. Zarząd KRIR 7
sierpnia, mając na względzie
sytuację gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą
i kwestie bezpieczeństwa epidemiologicznego, wystąpił do

Fot. Archiwum

Zarząd KRIR w związku problemami z utylizacją padłych
zwierząt wystąpił do ministerstwa rolnictwa o niezwłoczne
zwiększenie na ten cel środków finansowych. Minister
wyraził zgodę i znalazł na ten
cel 22,51 mln zł.

ministra rolnictwa i rozwoju
wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o niezwłoczne
przesunięcie z przeznaczeniem na ten cel środków ﬁnansowych w planie ﬁnansowym ARiMR.
Jak wynika z odpowiedzi
podsekretarza stanu w Mi-

nisterstwie Rolnictwa i Restrukturyzacji Wsi, Rafała
Romanowskiego, minister
wyraził zgodę na przesuniecie z innych form pomocy
dodatkowych środków w kwocie 22,51 mln. zł z przeznaczeniem na ten cel. Miejmy
nadzieję, iż w związku z ASF

i zwiększonymi kosztami utylizacji świń i dzików, ta kwota
okaże się wystarczająca.
Zasady korzystania w 2019
r. z usług utylizacyjnych z doﬁnansowaniem Agencji dla
producentów rolnych nie
ulegają zmianie w stosunku
do lat ubiegłych. Oznacza
to, że pomoc może otrzymać
producent rolny prowadzący
gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym lub dział specjalny
produkcji rolnej. Wsparcia
nie mogą jednak otrzymać
producenci, którzy nie spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Pomoc może być
udzielona na doﬁnansowanie
kosztów zbioru, transportu
i unieszkodliwienia padłych

zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie.
Kwota jaką ewentualnie
będą zobowiązani zapłacić
rolnicy zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia.
I tak, Agencja sﬁnansuje za
rolnika pełne koszty zbioru
i transportu padłego bydła,
owiec, kóz, koni oraz świń,
a także pokryje w 100 proc.
koszty
unieszkodliwienia
bydła, które ukończyło 48
miesiąc życia oraz owiec
i kóz które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych
grup podlegają badaniom
w kierunku TSE). Natomiast
w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48
miesiąca życia, a owiec i kóz
poniżej 18 miesiąca życia

oraz świń i koni niezależnie
od ich wieku, Agencja może
doﬁnansować do 75 proc.
kosztów poniesionych przez
producenta rolnego. W przypadku producentów rolnych
będących płatnikami podatku
VAT, doﬁnansowanie Agencji
nie obejmuje kwoty podatku VAT.
11 ﬁrm zawarło z ARiMR
umowy na świadczenie
w 2019 r. usług utylizacyjnych
obejmujących zbiór, transport
i unieszkodliwienie padłych
zwierząt gospodarskich. Są
to następujące podmioty:
EKO - STOK, Energoutil,
Stans, Jasta, PP-H Hetman,
PPP Bacutil, Promarol-Plus,
Saria Polska, STRUGA, ZP-H
Rakowscy, ZR-P FARMUTIL
HS.
KRiR, opr. mch
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