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Królik domowy pochodzi z obszaru Morza Śródziemne-
go i należy do rodziny zającowatych. Jego przodkiem 
był dziki królik śródziemnomorski, który został udo-

mowiony prawdopodobnie w Hiszpanii, w I wieku przed na-
szą erą (Hispania oznacza „kraj króliczy”). Pomimo, że królik 
należy do tej samej rodziny co zając, to różnice biologiczne 
pomiędzy nimi uniemożliwiają krzyżowanie się gatunków. 
Królik domowy wykazuje również wiele różnic w stosunku 
do królika dzikiego.

Prowadzone od pokoleń prace badawcze i selekcja osobników po-
zwoliły wytworzyć ponad 100 ras. Różnią się one znacznie pod względem 
cech zewnętrznych i wewnętrznych (np. wielkości, budowy ciała, barwy 
i długości okrywy włosowej, szybkości dojrzewania i wzrostu, itp.). Naj-
częściej spotykanym podziałem ras jest podział oparty na masie ciała 
lub kierunku użytkowania. Pod względem masy wyróżniamy rasy: duże 
o masie powyżej 5,5 kg, średnie o masie 3,5-5,5 kg i małe o masie 
do 3,5 kg. Natomiast podział uwzględniający kierunek użytkowania wy-
różnia rasy: mięsne, mięsno-futerkowe, futerkowe i wełniste.

Charakterystyka ras 

Wśród ras dużych występują: Olbrzym Belgijski, Olbrzym Sro-
kacz, Baran Francuski Szary. Wymienione rasy charakteryzują się 
wysoką masą ciała, mniejszą wydajnością rzeźną (duży udział czę-
ści niejadalnych do masy żywej) oraz późnym czasem dojrzewania 
i małą ilością odchowanych królików od samicy.

W grupie ras średnich znajdują się rasy o przeznaczeniu mięsno-
futerkowym, do których zaliczają się: Nowozelandzki Biały, Nowo-
zelandzki Czerwony, Kalifornijski Biały, Termondzki Biały, Wiedeński 
Niebieski, Francuski Srebrzysty, Szynszyl Wielki, Popielański. Charak-
terystyczną cechą ras średnich jest wysoka wydajność rzeźna, dobre 
umięśnienie o małej zawartości tłuszczu i krępa budowa ciała.

Króliki ras małych: Czarne Podpalane, Holenderskie, Alaska Czar-
na przeznaczone są głównie do hodowli amatorskiej, uznawane 
jako króliki ozdobne, służą także do krzyżowania z rasami dużymi.

Rasy futerkowe mają małą masę ciała, są bardziej delikatne 
i trudniejsze w rozrodzie, a ich chów jest sezonowy. Utrzymywane 

są sporadycznie dla cennych skór. Do tej grupy zalicza się rasy: Rex 
Czarny, Rex Dalmatyński, Castorex.

Króliki rasy wełnistej, do której zaliczamy króliki angorskie, charakte-
ryzują się długim, delikatnym włosem osiągającym nawet 25 cm długo-
ści. Ich produkcja jest bardzo pracochłonna i mało popularna w Polsce. 

Warunki utrzymania zwierząt

Króliki wymienionych ras, lub ich krzyżówki międzyrasowe, utrzy-
mywane są głównie dla pozyskania bardzo wartościowego mięsa. 
Mięso królicze zaliczane jest do mięs białych o wysokiej zawartości 
składników pokarmowych, w tym głównie białka. Charakteryzuje 
się niską zawartością tłuszczu (szczególnie u młodych królików ras 
mięsnych), zawiera wiele witamin i mikroelementów. Szacuje się, że 
światowa produkcja mięsa króliczego wynosi około 1 miliona ton 
rocznie, a ponad połowa jest produkowana w UE. Wśród najwięk-
szych producentów znajdują się: Chiny, Francja, Włochy, Hiszpania - 
produkcja w tych krajach to około ¾ produkcji światowej. W Polsce, 
według ostatniego spisu rolnego obejmującego pogłowie królików 
z 2007 r., wynika, że ilość samic wynosi ponad milion (w UE ilość 
samic stada podstawowego szacuje się na 17-18 milionów sztuk).

Chów i hodowla królików powinna odbywać się na wolnym po-
wietrzu pod zadaszeniem lub w budynkach inwentarskich, w klat-
kach lub kojcach, przy czym króliki utrzymywane są pojedynczo lub 
grupowo. Pojedynczo utrzymywane są zwierzęta stada podstawo-
wego oraz króliki po osiągnięciu dojrzałości płciowej. O szczegóło-
wych zasadach utrzymania królików mówi Rozporządzenie Ministra 
i Rozwoju Wsi z dn. 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wa-
runków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, 
dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE. Roz-
porządzenie szczegółowo określa wymiary klatek i kojców, a także 
określa ich powierzchnię w zależności od systemu utrzymania.

Systemy hodowli 

Wybór systemu utrzymania dopasowany jest do intensywności 
produkcji oraz zaplecza technicznego gospodarstwa. W produkcji 

Chów i  hodowla  kró l ików 
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Króliki nowozelandzkie białe, wiek 2 miesiące

Samiec rasy Olbrzym Srokacz
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Od roku 2015 będą wprowadzone 
zupełnie nowe zasady przyzna-
wania płatności bezpośrednich. 

Już w przyszłym roku, nowym i obo-
wiązkowym elementem tego systemu 
stanie się płatność z tytułu praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu 
i środowiska, czyli zazielenienie. Część 
rolników już dziś spełnia wymogi z tego 
tytułu. Jednak znaczna część, jeśli nie 
zainteresowała się tym tematem do tej 
pory, powinna to zrobić możliwie naj-
szybciej, ponieważ chodzi o znaczne 
kwoty. Planowana stawka płatności za 
1 ha użytków rolnych z tytułu zaziele-
nienia to ok. 74 euro.

Pomimo, że zazielenienie będzie obo-
wiązkowe, możliwych jest szereg od-
stępstw. Ze spełnienia tego obowiązku 
będą zwolnieni rolnicy, którzy zadeklarują 
udział, w tzw. systemie płatności dla ma-
łych gospodarstw. Także gospodarstwa 
ekologiczne będą uznawane jako speł-
niające ten wymóg. Również gospodarstwa 
z dużym udziałem (powyżej 75%) trwałych 
użytków zielonych, a także gruntów ugoro-
wanych oraz gruntów na których uprawiane 
są trawy lub inne rośliny zielne - pod warun-
kiem, że pozostałe grunty orne nie przekra-
czają 30 ha. Wszystkie gospodarstwa po-

siadające poniżej 10 ha gruntów ornych 
zwolnione będą z zazielenienia.

Kogo to dotyczy? 

Spróbujmy rozszyfrować co kryje się pod 
nazwą zazielenienie i których gospodarstw 
dotyczy? Ogólnie można powiedzieć, że pod 
tym hasłem kryją się trzy praktyki rolnicze:
I. dywersyfikacja upraw (uprawa odpo-
wiedniej liczby gatunków) – dotyczy gospo-
darstw od 10 ha gruntów ornych,
II. utrzymanie trwałych użytków zielo-
nych – dotyczy gospodarstw posiadających 
TUZ-y,
III. utrzymanie obszarów proekologicz-
nych (EFA)– dotyczy gospodarstw posiada-
jących ponad 15 ha gruntów ornych.

Wydaje się, że dwa pierwsze wymogi są 
dość jasno przedstawione i będą znacz-
nie prostsze do spełnienia, w porównaniu 
z trzecim wymogiem. 

Dywersyfikacja… 

…czyli uprawa dwóch, lub trzech, od-
rębnych upraw w określonych proporcjach 
– nie powinna sprawiać kłopotu rolnikom 
na Mazowszu, gdzie średnia powierzchnia 
gospodarstwa rolnego to 8,51 ha. Gospo-
darstwa o powierzchni 10-30 ha będą zobo-
wiązane do co najmniej dwóch upraw, z tym 
że jedna z nich nie może przekraczać 75% 

Z a z i e l e n i e n i e
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intensywnej przeważa system klatkowy 
(wielopoziomowy), w odpowiednio dosto-
sowanych pomieszczeniach. Natomiast 
produkcja ekstensywna, na małą skalę, 
prowadzona jest zwykle w chowie przydo-
mowym na potrzeby rodziny. W produkcji 
królików - zarówno intensywnej, jak i eks-
tensywnej - należy zwrócić uwagę na zacho-
wanie czystości pomieszczeń, klatek i urzą-
dzeń technicznych. W razie potrzeby trzeba 
przeprowadzać dezynsekcję.

Intensywność produkcji wpływa na uzy-
skiwane wyniki, różnice dotyczą rozrodu 
i żywienia. Uzyskanie dobrych wyników ho-
dowlanych uzależnione jest od stada podsta-
wowego, dlatego do hodowli należy nabywać 

zwierzęta o znanym pochodzeniu, z hodowli 
zarodowych. Tylko wtedy możemy być pewni 
efektów produkcji. Króliki przeznaczone do 
rozrodu mogą być użytkowane po osiągnię-
ciu dojrzałości płciowej, a następnie dojrzało-
ści rozrodczej. W zależności od utrzymywanej 
rasy, żywienia i warunków chowu dojrzałość 
płciową osiągają w wieku 3-4 miesięcy. Nato-
miast zdolność rozrodczą w wieku 5-8 miesię-
cy i utrzymują wysoką rozrodczość do 3 lat.

W intensywnym systemie utrzymywania 
królików od jednej samicy uzyskuje się 36-40 
sztuk królików w roku, przy 5-6 wykotach po 
6-8 sztuk w miocie. Samica rodzi małe po 
ciąży trwającej zwykle 29-32 dni. Najczęściej 
spotykana liczebność miotu to 6-8 sztuk, przy 
czym dobrze utrzymana samica jest w sta-

nie wykarmić 12 sztuk. Króliki rodzą się ślepe 
w gniazdach wykonanych w ściółce lub spe-
cjalnych skrzynkach wykotowych wyściela-
nych puchem przez samicę. Małe pozostają 
razem z nią przez około 35 dni, a następnie 
są odsadzane. Po odsadzeniu utrzymywane 
są grupowo do ukończenia 3-4 miesięcy. Po 
tym czasie osiągają wagę około 2,5 kg i często 
w hodowli intensywnej przeznaczane są na 
ubój. Tuszki ras średnich osiągają wagę około 
1,3 kg, a mięso jest bardzo wysokiej jakości. 

Żywienie

Ważnym elementem w chowie i hodowli 
królików jest żywienie. Dobre wyniki uzysku-

dokończenie ze str. 2

GO. Natomiast gospodarstwa o powierzch-
ni powyżej 30 ha GO będą zobowiązane do 
uprawy przynajmniej trzech upraw. W tym 
przypadku główna uprawa nie będzie mo-
gła zajmować więcej niż 75% GO, a dwie 
uprawy o największej powierzchni łącz-
nie, nie będą mogły przekraczać 95% GO. 
Termin „uprawa do celów dywersyfikacji” 
ma szeroki zakres znaczeniowy. Oddzielna 
uprawa to m.in. rodzaj w klasyfikacji bo-
tanicznej upraw, gatunki z rodziny krzyżo-
wych, psiankowatych i dyniowatych, grunty 
ugorowane oraz trawy i inne rośliny zielne. 

Trwałe użytki zielone (TUZ)

Do obowiązku ich utrzymywania rolnicy 
przyzwyczajali się w ubiegłych latach. Za-
kaz przekształcania i zaorywania cennych 
przyrodniczo TUZ będzie obowiązywał na 
obszarach NATURA 2000 i będzie rozpatry-
wany na poziomie gospodarstwa. Każdy 
rolnik, który posiada TUZ-y cenne przyrod-
niczo, zostanie o tym indywidualnie poin-
formowany w karcie informacyjnej dołą-
czanej do wstępnie wypełnionego wniosku 
o płatność w roku 2015. Natomiast na pozo-
stałych TUZ-ach będzie spoczywał obowią-
zek kontroli ich utrzymania na poziomie 
krajowym, tak aby udział TUZ w całkowitej 
powierzchni użytków rolnych nie zmniejszył 
się o więcej niż 5% w stosunku do poziomu 
referencyjnego z roku 2015. 

Utrzymanie obszarów 
proekologicznych (EFA) 

Spośród tych trzech wymagań na pewno 
wyzwaniem dla rolników będzie utrzyma-

nie tych obszarów. Obowiązkiem gospo-
darstw posiadających powyżej 15 ha grun-
tów ornych (z pewnymi wyjątkami) stanie 
się bowiem przeznaczenie 5% GO na 
obszary proekologiczne (w okresie póź-
niejszym przewiduje się zwiększenie tych 
obszarów do 7%). Obszary proekologiczne 
powinny znajdować się na gruntach 
ornych, z wyjątkiem zagajników o krótkiej 
rotacji i obszarów gdzie występują zalesie-
nia na gruntach ornych w ramach PROW. 
W przypadku elementów krajobrazu i sfer 
buforowych, obszary proekologiczne mogą 
również przylegać do GO gospodarstwa 
rolnego zadeklarowanych przez rolnika. 
Każdy rolnik, który będzie posiadał obszary 
EFA na terenie swojego gospodarstwa z za-
kresu, tzw. elementów krajobrazu chronio-
nego w ramach norm dobrej kultury rolnej 
(drzewa będące pomnikami przyrody, oczka 
wodne o łącznej pow. do 100 m2 rowy o sze-
rokości do 2 m), zostanie o tym powiado-
miony w karcie informacyjnej dołączanej 
do wstępnie wypełnionego wniosku o płat-
ność w roku 2015. Pozostałe brakujące po-
wierzchnie będzie musiał wyznaczyć sam. 
Przy ustaleniu realizacji praktyk zazielenie-
nia pomocny będzie kalkulator, który 
dostępny jest na stronie internetowej 
ARiMR. Umożliwi on sprawdzenie czy dane 
gospodarstwo spełnia warunki w zakresie 
przestrzegania praktyk rolniczych korzyst-
nych dla klimatu i środowiska.

***
Lista obszarów, które mogą być uznane za 
proekologiczne obejmuje:
• grunty ugorowane,
• elementy krajobrazu: żywopłoty lub pasy 

zadrzewione, drzewa wolnostojące, zadrze-
wienia liniowe, zadrzewienia grupowe, mie-
dze śródpolne, oczka wodne, rowy.
• strefy buforowe, w tym strefy buforowe 
na trwałych użytkach zielonych, pod wa-
runkiem, że różnią się one od przylegającej 
kwalifikującej się powierzchni użytków rol-
nych,
• pasy gruntów kwalifikujących się do płat-
ności przylegających do krawędzi lasu, 
• obszary objęte zagajnikami o krótkiej 
rotacji, z ograniczonym stosowaniem na-
wozów mineralnych i zakazem stosowania 
środków ochrony roślin,
• obszary zalesione po 2008 r. w ramach 
PROW 2007-2013 (zalesienia na gruntach 
rolnych) i PROW 2014-2020, które kwalifiko-
wały się do jednolitej płatności obszarowej 
w 2008 r.,
• międzyplony lub pokrywa zielona,
• uprawy wiążące azot.

Zapraszamy rolników do kontaktów tele-
fonicznych i osobistych, a także uczestnictwa 
w szkoleniach organizowanych przez dorad-
ców MODR, na których będziemy szczegóło-
wo omawiać, m.in. tę tematykę.  n

Źródła: Na podstawie informacji z poradnika MRiRW 
oraz komunikatów i poradnika ARiMR; 
ARiMR - http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnos-
ci-bezposrednie/platnosc-na-zazielenienie-w-roku-2015-
podstawowe-informacje.html; 
http://www.arimr.gov.pl/kalkulator-za-zazielenienie.html
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 
http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie -rolnic-
twa-i-rybolowstwa/Platnosci-bezposrednie -w-
latach-2015-2020/ZAZIELENIENIE-WPR; Materiał infor-
macyjny dotyczący płatności z tytułu praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska (zazielenienie); 
Zazielenienie Wspólnej Polityki Rolnej.
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je się jedynie dzięki paszom wysokiej jakości, zbilansowanych we-
dług zapotrzebowania królików. W hodowli towarowej najczęściej 
stosowana jest mieszanka paszowa w postaci granulatu. Natomiast 
w hodowlach przydomowych zwykle wykorzystywane są pasze go-
spodarskie: treściwe, objętościowe suche, soczyste oraz dodatki. 
Wśród pasz treściwych najczęściej podawane jest ziarno zbóż: jęcz-
mień, pszenica, owies i kukurydza. Można je stosować w całości lub 
ześrutowane i zmieszane z gotowanymi ziemniakami. Cenną paszą 
są otręby pszenne i żytnie oraz suche i nie spleśniałe pieczywo. Na-
leży unikać podawania królikom ziarna żyta, natomiast można (w 
ilości do 5% dawki) stosować rośliny strączkowe (bobowate): bób, 
bobik, groch i łubin żółty. Do pożądanych pasz objętościowych 
suchych należą susze z roślin zielonych, siano oraz słoma. Ważną 
paszą są też rośliny objętościowe soczyste: ziemniaki, marchew, bu-
raki, brukiew, zielonki z traw, koniczyny, lucerny, a także kukurydza 
i słonecznik. Paszą może być również kiszonka sporządzana z roślin 
dobrze zakiszających. 

Stosowanie pasz o wysokiej jakości nie pokrywa jednak w pełni 
zapotrzebowania zwierząt na wszystkie składniki mineralne i wita-
miny. Należy więc stosować dodatki paszowe w postaci mieszanek 
mineralnych. Królikom, w celu zapewnienia właściwego ścierania 
zębów, często podaje się gałązki drzew, głównie jabłoni, gruszy, 
wierzby i topoli. Należy też pamiętać o dostarczaniu im odpowied-
niej ilości wody, niezbędnej dla właściwego funkcjonowania orga-
nizmów. Największe zapotrzebowania na nią mają samice odcho-
wujące młode, którym powinno podawać się około 1,5 litra wody 
na dobę.

Zadawane pasze muszą być zawsze świeże, zdrowe, suche i po-
dawane w odpowiednich ilościach, natomiast nie zjedzone resztki 
należy usuwać. Woda dla królików powinna być czysta i w miarę 
często wymieniana. Nieświeże i zanieczyszczone pasze oraz brak 
higieny mogą być powodem wielu chorób, które powodują straty 
w hodowli. n

tekst: Iwona Błażyńska
zdjęcie: Agnieszka Waśniewska
Oddział Poświętne

Koło Gospodyń Wiejskich powstało tam trzy lata temu 
jako stowarzyszenie zwykłe (nie ma osobowości 
prawnej oraz własnego majątku). Główną inicjatorką 

jego założenia była Elżbieta Sieczka, nosząca się z tym po-
mysłem od dłuższego czasu. Chciała przekazać młodszemu 
pokoleniu własną wiedzę, nauczyć zdrowego odżywiania się, 
gotowania, haftowania, szycia i wielu innych pożytecznych 
rzeczy. 

Panie z KGW spotykają się co dwa tygodnie w sali Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Wieczfni Kościelnej. Zbiera się ich około 30 i mają od 20 
do 70 lat. Bardzo chętnie przychodzą na spotkania, bo chcą wzboga-
cić się o nowe doświadczenia i oderwać od zwykłych obowiązków, 
związanych z prowadzeniem dużych gospodarstw rolnych. Pragną 
odmiany, czegoś innego, odprężającego i odbiegającego od codzien-
nego życia. Najwięcej spotkań jest jesienią i zimą, wtedy frekwencja 
wynosi 100%. Członkinie Koła całe wieczory spędzają na wspólnym 
gotowaniu, pieczeniu, wycinaniu, klejeniu, malowaniu, itp. Spod ich 
palców wychodzą piękne kwiaty, ozdoby świąteczne i inne cudeńka.

Wiele uwagi poświęcają zdrowiu. Ostatnio uczestniczyły w poga-
dankach dotyczących wczesnego wykrywania raka piersi, a co za tym 
idzie były zachęcane do stosowania profilaktyki i regularnych badań - 
cytologii oraz mammografii. Chętnie słuchają też o zdrowej żywności, 
poznają produkty pochodzenia pszczelego i ich wpływ na nasze zdro-
wie, fascynuje je apiterapia. Panie wspierają się nawzajem, wspólnie 
uczą się różnych rzeczy, wymieniają doświadczenia. Na wyróżnienie 
zasługuje Danusia Kędzierska, aktywnie uczestnicząca w pracach 
KGW. Ma ona ogromne doświadczenie w wypieku chleba, robieniu 
przetworów na zimę oraz ich przechowywaniu i chętnie dzieli się nim 
z innymi. Dzięki temu wspólnie spędzone wieczory są interesujące, 
pożyteczne, wzbogacają uczestniczki w wiedzę i nowe umiejętności. 

Najważniejsze jest jednak to, że panie mogą sobie pomagać. Spotka-
nia klubowe są bowiem nie tylko ciekawą formą spędzania wolnego 
czasu, ale też okazją do tworzenia więzi społecznych i nawiązania 
bliższych znajomości. Dzięki temu tworzy się poczucie łączności i na-
turalne dążenie do współdziałania.

Członkinie KGW są bardzo wdzięczne za pomoc udzielaną przez 
władze gminy Wieczfnia Kościelna. W rewanżu przygotowują sto-
iska z wiktuałami na uroczystości organizowane przez gminę, np. 
uroczystą inaugurację projektu „Powiat Mławski Stolicą Kultury 
Mazowsza 2013”. Poza tym co roku pomagają w organizacji Doży-
nek Gminno-Parafialnych, przygotowują posiłki, ciasta i przekąski. 
Z myślą o Dożynkach Wojewódzkich po raz kolejny wykonały wie-
niec dla powiatu mławskiego i upiekły chleb. Przygotowany przez 
nie stół zawsze ugina się pod ciężarem potraw regionalnych i lokal-
nych. 

Ostatnio starają się nawiązać współpracę z innymi kołami i sto-
warzyszeniami o podobnym charakterze i podzielić się osiągnięcia-
mi. Nie powinno to być trudne, gdyż w ostatnich latach wzrosła ak-
tywność kół gospodyń wiejskich. Coraz częściej powstają też nowe 
lub reaktywują się stare koła. Kobiety organizują się, ponieważ do-
strzegają rosnącą możliwość aktywizacji społeczności wiejskiej oraz 
rozumieją jak dużą rolę może pełnić dorobek kulturowy i społeczny 
ich matek i babć. Dzięki nim uaktywnia się cała wieś. n

Aktywne Panie z Wieczfni Kościelnej

Warsztaty kulinarne
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Teresa Głowacka
Oddział Radom
Zdjęcie Udostępnione przez MGOK 
w Skaryszewie

Chomentów Puszcz jest sołectwem 
leżącym w gminie Skaryszew, 
w powiecie radomskim. Właśnie 

tam, z inicjatywy kobiet i we współpracy 
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Skaryszewie, w maju 1986 roku po-
wstał zespół ludowy „Chomentowianki”.

Jego kierownikiem została Ewa Ja-
strzębska, a do zespołu przystąpiły panie: 
Lucyna Górnik, Halina Domagała, Gra-
żyna Kozicka, Grażyna Górnik, Barbara 
Domagała, Danuta Gołębiowska, Sta-
nisława Lipiec i Danuta Zawiślak. Na 
harmonii przygrywał wówczas Czesław 
Więcaszek z Chomentowa. Skład zespołu 
kilkakrotnie ulegał zmianie. 

Słowa piosenek „Chomentowianki” spisy-
wały od najstarszych mieszkańców okolicz-
nych wiosek, a wiele testów układały same. 
Na początku próby odbywały się w domach 
członkiń, a w późniejszym okresie w Klubie 
Młodego Rolnika mieszczącym się przy re-
mizie OSP. Pierwszy publiczny występ zespół 
dał w Przysusze 2 czerwca 1986 roku. We 
wrześniu 1986 roku w Chomentowie odbyły 
się Dożynki Gminne i otwarcie przebudowa-
nej remizy. Zespół wykonał wieniec dożyn-
kowy i wystąpił z programem artystycznym. 
W czerwcu 1987 „Chomentowianki” wystąpi-
ły w parku podczas Skaryszewskich Dni Kul-
tury. Wzięły też udział w Przeglądzie Zespo-
łów Ludowych w Radomiu.

Wyśpiewały sobie stroje
Członkinie zespołu organizowały na wsi 

różne imprezy okolicznościowe. Na przykład 
w Dzień Babci zapraszały do klubu babcie, 
a te, które były chore, odwiedzały w domach 
zanosząc kwiaty, słodycze i swój śpiew, Dzień 
Kobiet obchodzony był uroczyście z udzia-
łem władz gminnych oraz władz Gminnej 
Spółdzielni w Skaryszewie. Kiedy odbywała 
się choinka noworoczna zespół przygotowy-
wał obszerny program dla dzieci i rodziców. 
Chcąc by działalność nie ograniczała się tyl-
ko do występów artystycznych. „Chomento-
wianki” zorganizowały także kurs pieczenia 
i gotowania oraz kurs kroju i szycia. 

Wraz z mieszkańcami Chomentowa pod 

koniec lat 80-tych zespół pracował przy 
budowie drogi Chomentów-Stanisławów. 
W tym okresie powstała przyśpiewka skie-
rowana do ówczesnego Naczelnika Miasta 
Antoniego Kielocha: „No te nase chłopy, to 
się ucieszyły, że po żwirowej drodze będą se 
jeździły. A ten pan Naczelnik niechże się zli-
tuje i Chomentowiankom stroje pokupuje.” 

W pierwszych latach działalności „Cho-
mentowianki” występowały w białych bluz-
kach, czerwonych koralach i granatowych 
spódnicach. Przyśpiewka przypadła do 
gustu naczelnikowi i dostały pieniądze na 
prawdziwe stroje.

Dziś pełno ich wszędzie
W roku 1995 nastąpiła przerwa w czynnej 

działalności zespołu, choć nie raz okazjonal-
nie brał on udział w małych uroczystościach 
występując głównie w Chomentowie, a nie-
kiedy w skaryszewskim Domu Kultury. 

Zespół ponownie reaktywował się w roku 
1999 z okazji organizowanych przez gminę 
dożynek w Dzierzkówku Starym. „Chomen-
towianki” przygotowały wieniec dożynko-
wy, który wygrał w konkursie wieńcowym. 
Warto przypomnieć że bardzo spodobał się 
on Wojciechowi Siemionowi i został prze-
wieziony do jego muzeum.

Od tej pory nowym akompaniatorem ze-
społu i opiekunem merytorycznym zespołu 
został dyrektor MGOK Mirosław Sienkie-
wicz. Obecnie zespół tworzą panie: Ewa 
Jastrzębska, Lucyna Górnik, Jadwiga 
Czupryn, Jolanta Wólczyńska, Teresa 
Maj i Irena Kozicka. Na akordeonie przy-
grywa im Mirosław Sienkiewicz. 

„Chomentowianki” swym śpiewem uświet-
niają wiele imprez zarówno na terenie gminy, 

jak i w regionie. Występują zawsze podczas 
Dożynek Wojewódzkich, Powiatowych i Gmin-
nych, na Przeglądzie Obrzędów Wsi w Zaboro-
wie, na Festiwalu Ludowym im. Józefa Myszki 
w Iłży oraz na Skaryszewskich „Wstępach”. 
Bardzo często są zapraszane do Muzeum Wsi 
Radomskiej, gdzie oprócz koncertu przygoto-
wują potrawy ludowe. W sierpniu 2000 roku 
zespół prezentował się z wieńcem, chlebem 
i występem podczas II Samorządowych Doży-
nek Województwa Mazowieckiego w Myszyń-
cu. „Chomentowianki” gościły także na Dożyn-
kach Prezydenckich w Spale. 

Potrafią też dobrze gotować
Ważną rolę w działalności zespołu zajmuje 

promocja regionalnej kuchni ludowej. Trady-
cją stało się stoisko „Chomentowianek” pod-
czas Skaryszewskich Wstępów pełne daw-
nych, ludowych potraw. Cieszy się ono bardzo 
dużym powodzeniem wśród bywalców Jar-
marku. Po „chomentowskie” pierogi z wody, 
pierogi pieczone, certyfikowane zawijoki, czy 
kapustę z grochem ustawia się kolejka. Le-
gendarny smak ma także babka drożdżowa 
z kruszonką i rodzynkami upieczona przez 
„Chomentowianki”. Dlatego też zespół przy-
stąpił do regionalnego konkursu gastrono-
micznego „Kulinarne dziedzictwo Mazowsza”, 
a pani Ewa Jastrzębska otrzymała w nim 
wyróżnienie-certyfikat - za promocję potrawy 
regionalnej pod nazwą „zawijoki”.

Dużą pomoc na swoją działalność zespół 
otrzymuje od lokalnych przedsiębiorców. 

Warto mówić o takich kobietach, które 
pomimo dużej ilości pracy w swoich go-
spodarstwach znajdują czas na działalność 
społeczną i występy, chcąc pokazać i za-
chować naszą kulturę i tradycję. n

E n e r g i c z n e  „ C h o m e n t o w i a n k i ”
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tekst i zdjęcia: Bożena Kalkowska
Oddział Bielice

Dni Kukurydzy w Skrzelewie to 
jedna z większych imprez bran-
żowych w kraju. Ma charakter 

edukacyjny i wystawienniczy. Od lat 
odbywa się w pierwszą niedzielę paź-
dziernika i kończy cykl imprez plenero-
wych na Mazowszu. Z roku na rok coraz 
więcej osób przybywa na pola kukury-
dziane, aby zapoznać się z nowościami 
techniki dotyczącymi produkcji rolnej 
a w szczególności kukurydzy.

Słoneczna pogoda sprzyjała w tym roku 
wystawcom i zwiedzającym. Jeszcze przed 
oficjalnym otwarciem rolnicy gromadzili 
się wokół poletek kukurydzy, aby oglądać 
pokazy pracy nowoczesnych maszyn rolni-
czych, zasięgnąć informacji i porad. 

Oprócz prezentacji ciągników, maszyn 
uprawowych, opryskiwaczy stosowanych 
w uprawie kukurydzy, nowością w tym 
roku był pokaz nawożenia gnojowicą w po-
łączeniu z kredą nawozową. Taki sposób 
nawożenia wzbogaca glebę w substancje 
odżywcze i odkwasza ją, ale co równie waż-
ne, ogranicza fetor towarzyszący nawożeniu 
gnojowicą. Przedstawicielka firmy OMYA 
szczegółowo omówiła zasady tego rodzaju 
nawożenia. 

Duże zainteresowanie wzbudzały też opry-
skiwacze stosowane w ochronie kukurydzy 
przeciwko omacnicy prosowiance szczegól-

nie opryskiwacz samojezdny 
Herkules firmy Krukowiak. 

Była okazja obejrzenia licz-
nych odmian kukurydzy oraz 
zgłębienia wiedzy dotyczącej 
ich prawy i parametrów jako-
ściowych. Oprócz firm mecha-
nizacyjnych, paszowych i nawo-
zowych nie zabrakło stoisk ofe-
rujących materiał szkółkarski. 
Można było nabywać drzewka 
oraz krzewy owocowe i ozdob-
ne, sadzonki i cebule kwiato-
we, rośliny doniczkowe a także 
kompozycje kwiatowe i wyroby 
z wikliny. Zwiedzający zaopatry-
wali się w produkty tradycyjne - wędliny, 
pieczywo, miód. Polski Związek Producen-
tów Kukurydzy, zachęcał do degustacji po-
traw i produktów z kukurydzy.Fachowych 
porad udzielali rolnikom specjaliści wielu 
instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. 

Specjalna komisja, w skład której wcho-
dzili przedstawiciele MODR, KRUS, MIR, 
oceniała pracę maszyn podczas pokazów 
polowych. W konkursie na najlepszą pre-
zentacje polową użytkowania maszyn rol-
niczych najwyżej oceniony został ciągnik 
Ursus 10014M+agregat talerzowy TOLMET 
(3,0 m) firmy AGRO-MOTORS sp. z o.o., która 
otrzymała puchar Marszałka Województwa 
Mazowieckiego.

W plebiscycie publiczności na najlepszą 
prezentację polową użytkowania maszyn 
rolniczych zwyciężyła firma ROLMECH z Bło-

nia i została uhonorowana pucharem Mar-
szałka Województwa Łódzkiego, natomiast 
II miejsce i puchar Dyrektora Mazowieckie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego przypadł 
w udziale firmie AGRO-MOTORS sp. z o.o. 
W konkursie na najbezpieczniejszą maszynę 
rolniczą zwyciężyła również firma ROLMECH 
za prezentację ciągnika Zetor FOBTERRA 140 
HSK z agregatem uprawowym ARES T XL 3,0.

Tradycyjnie rozstrzygnięty został konkurs 
„Wiedzy rolniczej szkół rolniczych”. Pierwsze 
miejsce zajął Adrian Bylicki, drugie Agniesz-
ka Grądzik, a trzecie Sandra Szczepańska – 
uczniowie z ZSR w Teresinie.

Kukurydza jest rośliną przyszłości – przy-
szłość należy do kukurydzy – powiedział 
Tadeusz Szymańczak - przewodniczący 
komitetu organizacyjnego Dni Kukurydzy 
podczas uroczystego otwarcia.Dodał rów-
nież, żeorganizacja tej imprezy była możli-
wa dzięki wsparciu i zaangażowaniu wielu 
osób, instytucji i organizacji, dla których no-
woczesne gospodarowanie i rozwój obsza-
rów wiejskich ma priorytetowe znaczenie. n

P r zy s z ł o ś ć  n a l e ży  do  kuku rydzy

Tłumy na polach kukurydzianych w Skrzelewie

Andrzej Kamasa (od prawej) - dyrektor MODR 
przywitał przybyłych na imprezę

Kolekcja odmian kukurydzy
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W 2014 roku po raz ostatni będą 
obowiązywały stare zasady 
przyznawania płatności bez-

pośrednich. Unia Europejska w ramach 
reformy Wspólnej Polityki Rolnej zmo-
dyfikowała system płatności bezpo-
średnich przyznawanych rolnikom 
z państw UE. Niektóre rozwiązania 
są obligatoryjne dla wszystkich kra-
jów Wspólnoty, pozostałe są opraco-
wywane we własnym zakresie przez 
poszczególne państwa członkowskie. 
Autorskim rozwiązaniem opracowa-
nym przez nasz kraj jest wprowadzenie 
dodatkowej płatności, tzw. płatności 
redystrybucyjnej.

Mający obowiązywać w Polsce projekt 
systemu płatności bezpośrednich na lata 
2015 - 2020, przygotowało Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, po przeprowadzeniu 
ogólnopolskich konsultacji społecznych. 
Dokument ten trafił obecnie do Komisji 
Europejskiej. Projekt przygotowany przez 
resort rolnictwa promuje wsparcie aktyw-
nych rolników i rozwój małych oraz śred-
nich gospodarstw. Dopłaty mają im pomóc 
w tym, żeby stały się gospodarstwami towa-
rowymi, produkującymi nie tylko na własne 
potrzeby. Chodzi o to, żeby dzięki dopłatom 
większa niż do tej pory liczba gospodarstw 
włączyła się w produkcję żywności dostar-
czanej do handlu. Ponadto większe niż inni 
dopłaty będą też dostawać młodzi rolnicy. 
Nowością ma być uzależnienie otrzymywa-
nia części dopłat od przestrzegania przez 
rolników wymogów dbania o środowisko 
naturalne. Kolejnym novum jest planowane 
ograniczone wsparcie w postaci dopłat dla 
największych gospodarstw, które powinny 
sobie „dawać radę” dzięki sprzedaży wła-
snej produkcji. Od 2015 roku maksymalna 

wysokość płatności bezpośrednich, które 
może otrzymać w ciągu roku jeden rolnik 
ma wynieść 150 tys. euro. 

Płatności w ramach wsparcia bezpo-
średniego od 2015 roku będą składały 
się z większej liczby elementów niż do 
tej pory i rolnicy będą mogli ubiegać się 
o następujące dopłaty: 
• jednolitą płatność obszarową (JPO) - 
44,7% całej koperty finansowej;
• płatności z tytułu zazieleniania (tzw. płat-
ność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych 
dla klimatu i środowiska) - 30% całej koper-
ty finansowej; 
• płatności dla młodych rolników - 2% całej 
koperty finansowej;
• płatności związane z produkcją (tzw. dobro-
wolne wsparcie powiązane z produkcją) - 15% 
całej koperty finansowej, w tym 2% na dopła-
ty do uprawy roślin wysokobiałkowych; 
• płatność dodatkową (tzw. płatność redy-
strybucyjna) - 8,3 całej koperty finansowej;
• przejściowe wsparcie krajowe (płatność 
do tytoniu niezwiązana z produkcją).

Zasady przyznawania wsparcia w ramach 
Jednolitej Płatności Obszarowej (JPO) - 
nie zmieniły się w stosunku do obowiązujących 
wcześniej. Czyli płatność ta przysługuje tym rol-
nikom, którzy prowadza działalność rolniczą na 
co najmniej 1 hektarze gruntów. Wyjątek stano-
wią rolnicy, którzy mają mniej niż 1 ha użytków 
rolnych, lecz posiadają bydło, krowy, owce czy 
kozy, a więc przysługuje im płatność związana 
z produkcją. Przy czym warunkiem jej otrzy-
mania będzie to, że w danym roku należna im 
łączna kwota płatności wyniesie co najmniej 
200 euro. Co roku na realizację JPO będzie 
przeznaczane ponad 1,5 mld euro, a stawka na 
1 ha wyniesie ok. 110 euro. 

Specjalne rozwiązania w systemie płat-
ności bezpośrednich przygotowano dla 

rolników gospodarujących na niewielkich 
areałach. Od 2015 roku mają mieć oni moż-
liwość skorzystania z tzw. uproszczonego 
systemu wsparcia. Wybierając ten system 
będą zwolnieni z kontroli norm i wymogów 
wzajemnej zgodności (Cross Compliance) 
oraz wypełniania tzw. praktyk zazielenienia. 
Nie będą też objęci publikowaniem ich na-
zwisk w wykazach beneficjentów dopłat. Do 
systemu płatności dla małych gospo-
darstw będą włączeni automatycznie rolni-
cy, w przypadku, gdy łączna kwota wsparcia 
bezpośredniego obliczona dla całego go-
spodarstwa, nie przekroczy 1250 euro, chyba 
że nie wyrażą na to zgody. Ważne jest to, że 
do takiego uproszczonego systemu rolnicy 
mogą przystąpić tylko w 2015 roku, bowiem 
zgodnie z obecnym stanem prawnym w ko-
lejnych latach nie będzie to już możliwe. Wy-
sokość płatności w ramach tego systemu bę-
dzie obliczana jako suma poszczególnych ro-
dzajów płatności należnych rolnikowi z tym, 
że maksymalnie nie może być to więcej niż 
równowartość 1250 euro na gospodarstwo. 

Płatności z tytułu zazieleniania - prze-
znaczono na ich realizację ok. 1 mld euro, 
a szacowana stawka wyniesie ok. 74 euro/
ha. Takie wsparcie otrzymają rolnicy któ-
rzy w swoich gospodarstwach stosują dy-
wersyfikację upraw, utrzymują trwałe 
użytki zielone (TUZ) oraz zachowują ob-
szary proekologiczne (EFA). Obowiązek 
dywersyfikacji upraw, o czym zostało 
napisane na początku, nie będzie dotyczył 
gospodarstw o powierzchni gruntów or-
nych poniżej 10 ha, co oznacza, że ok. 83% 
rolników nie musi go realizować. 

Płatność dla młodych rolników. To 
dodatkowe wsparcie będzie przysługiwało 
maksymalnie przez pięć lat, tym gospoda-

Nowy kszta ł t  dop łat  bezpośredn i ch
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rzom którzy nie mają więcej niż 40 lat. Okres 
przysługiwania tej płatności będzie pomniej-
szony o różnicę pomiędzy datą rozpoczęcia 
działalności rolniczej, a datą złożenia pierw-
szego wniosku o płatność dla młodych rol-
ników. Zatem, jeżeli rolnik nie przekroczył 
40 lat, rozpoczął działalność rolniczą w 2012 
roku, a pierwszy wniosek o przyznanie płat-
ności dla młodych rolników złoży w 2015 
roku, wówczas płatność ta będzie mu przy-
sługiwała przez 2 lata. Szacowana wysokość 
takiej dodatkowej płatności wyniesie ok. 62 
euro/ha i będzie ona przyznawana maksy-
malnie do 50 hektarów. 

Na realizację płatności związanych z pro-
dukcją przeznaczone będzie co roku ok. 500 
mln euro. Płatności te będą przysługiwały rolni-
kom, którzy hodują młode bydło, krowy, owce, 
kozy, którzy prowadzą uprawę chmielu, roślin 
wysokobiałkowych, buraków cukrowych, ziem-
niaków skrobiowych, pomidorów, lnu, konopi 
włóknistych czy owoców miękkich (truskawek 
i malin). Wysokość wsparcia uzależniona jest 
od rodzaju prowadzonej produkcji. 

Rolnicy, uprawnieni do jednolitej płatności 
obszarowej (JPO), otrzymają dodatkową 
płatność (tzw. płatność redystrybucyjną) 
do każdego uprawianego przez nich hektara 

ziemi mieszczącego się w przedziale od 3,01 
do 30 ha. Rocznie przewidziano na jej realiza-
cję ok. 280 mln euro, a szacowana stawka tej 
dopłaty wyniesie ok. 41 euro/ha. 

Z kolei przejściowym wsparciem krajo-
wym mają być objęci rolnicy, którzy w 2013 
roku otrzymali z ARiMR płatność niezwiąza-
ną z produkcją w sektorze tytoniu. W latach 
2015-2020 na jego realizację przewidziano 180 
mln euro. Szacowana wysokość udzielanego 
wsparcia wyniesie w 2015 roku ok. 4,31 zł za 
1 kg tytoniu odmiany Virginia i ok. 3,01 zł za 
1 kg pozostałych odmian. Wysokość wsparcia 
w kolejnych latach będzie malała o 5%.  n

( Mam sąsiada, który wylał na pole 
osady ściekowe. Smród okropny. Osady 
te leżą już trzeci dzień nie przyorane. Czy 
są jakieś przepisy, które w jakiś sposób 
regulują tę kwestię?

Komunalne osady ściekowe - to pocho-
dzący z oczyszczalni ścieków osad z komór 
fermentacyjnych. Osady mogą być przekaza-
ne rolnikowi wyłącznie przez wytwórcę tych 
osadów. Wytwórca osadu odpowiedzialny 
jest za poddanie przekazywanych komunal-
nych osadów ściekowych badaniom oraz 
za przeprowadzenie badań gleby na krótko 
przed zastosowaniem na niej osadu. 

Komunalne osady ściekowe można sto-
sować w rolnictwie do uprawy płodów rol-
nych wprowadzanych do obrotu handlowe-
go, w tym przeznaczonych na paszę, do re-
kultywacji terenów przeznaczonych na cele 
rolne, do uprawy roślin przeznaczonych na 
kompost oraz roślin nie przeznaczonych do 
spożycia i produkcji pasz.

Rolnik stosujący osady ściekowe ma obo-
wiązek przestrzegania zalecanych dawek 
komunalnych osadów ściekowych. Obo-
wiązuje go zakaz stosowania osadów nie-
ustabilizowanych, a gleba musi być przeba-
dana na zawartość fosforu przyswajalnego 
zawartość metali ciężkich oraz pH. Zakazuje 
się stosowania komunalnych osadów ście-
kowych na obszarach zagrożonych powo-
dzią, na terenach czasowo podtapianych, 
na gruntach o dużej przepuszczalności, jak 
również w pasie gruntu o szerokości 50 m 
od brzegów jezior i cieków, a także na te-
renach położonych w odległości mniejszej 

niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkal-
nego lub zakładu produkcji żywności, na 
terenach ochrony pośredniej ujęć wody, na 
gruntach, gdzie rosną rośliny sadownicze 
i warzywa (z wyjątkiem drzew owocowych), 
na łąkach i pastwiskach oraz na gruntach 
o spadku przekraczającym 10%.

Zastosowane osady powinny być przy-
kryte w ciągu 24 godzin. W imię dobrych 
stosunków sąsiedzkich, a przede wszystkim 
przestrzegania przepisów prawnych, rolnik 
stosujący komunalne osady ściekowe po-
winien to mieć na uwadze. 

( Jak ma wyglądać system płatno-
ści dla małych gospodarstw w ramach 
PROW 2014- 2020 ?

System płatności dla małych gospo-
darstw ma mieć charakter uproszczony, po-
przez zwolnienie rolników w nim uczestni-
czących z kontroli norm i wymogów zasady 
wzajemnej zgodności, a także z obowiązku 
stosowania praktyk w zakresie zazielenie-
nia. Do systemu rolnicy będą mogli przystą-
pić tylko w pierwszym roku jego stosowania, 
tj. w roku 2015 (na wniosek złożony w ter-
minie do dnia 9 czerwca 2015 r.). Rolnicy 
otrzymujący nie więcej niż 1250 EUR będą 
włączani do systemu automatycznie, chy-
ba że nie wyrażą na to zgody. Wystąpienie 
z tego sytemu będzie możliwe w dowolnym 
momencie, przy czym będzie się to wiązało 
z brakiem możliwości ponownego w nim 
udziału w kolejnych latach. Kwota wsparcia 
przysługująca danemu rolnikowi w ramach 
systemu dla małych gospodarstw to suma 

wszystkich płatności, do których otrzyma-
nia rolnik byłby uprawniony, gdyby pozostał 
w systemie standardowym, przy czym kwo-
ta ta nie może przekraczać 1250 EUR.

( Jakie korzyści w ciągniku rolniczym 
daje gąsienicowy układ jezdny w porów-
naniu z klasycznym układem kołowym?

Gąsienicowy układ jezdny maszyn rolni-
czych składa się z zamkniętej taśmy gąsieni-
cowej otaczającej koła nośne. W większości 
konstrukcji spotyka się także dodatkowe 
rolki podtrzymujące i napinające gąsienice. 
Przemieszczanie się pojazdu wyposażo-
nego w gąsienicowy układ napędowy jest 
realizowane poprzez obracanie koła na-
pędzającego, które zazębiając się z taśmą 
gąsienicy nadaje jej ruch. Część gąsienicy 
znajdująca się nad kołami porusza się w kie-
runku ruchu pojazdu, a część dolna ścieli 
się po podłożu tworząc utwardzony tor dla 
poruszających się po niej kół nośnych wraz 
z całym pojazdem. Zaletą gąsienicowego 
układu napędowego jest mniejsze ugnia-
tanie gleby na skutek dużej powierzchni 
gąsienic mających kontakt z podłożem, co 
ogranicza grzęźnięcie ciągnika i niszczenie 
struktury gleby. Pojazdy gąsienicowe poru-
szają się po polu z mniejszym poślizgiem 
kół, a więc pośrednio wpływa to na mniej-
sze zużycie paliwa przez ciągnik rolniczy. 
Wadami gąsienicowego układu jezdne-
go są: wysoki koszt produkcji, duża masa 
i szybkie zużywanie się gąsienic na drogach 
asfaltowych. n

Czytelnicy pytają - Redakcja odpowiada
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prawo  na  co  dz i eń

Barbara Włodarczyk 
Oddział Siedlce

Zmianę rozporządzenia w sprawie wy-
sokości i sposobu uiszczania opłat 
za zadania wykonywane przez okrę-

gowe stacje chemiczno – rolnicze, zawiera 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z 8 sierpnia 2014 roku. (Dz. U. z 11. 
09. 2014 r., poz. 1210).

Minimalne wynagrodzenie za pracę 
od 1 stycznia 2015 roku wynosi 
1 750 zł, na podstawie Rozporzą-

dzenia Rady Ministrów z 11 września 2014 
roku (Dz. U. z 15.09.2014 r., poz. 1220).

Zmiana rozporządzenia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z za-
kresu lecznictwa uzdrowiskowego, 

wprowadzona została Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z 11 września 2014 roku 
(Dz. U. z 19.09.2014., poz. 1245).

Szczegółowy zakres działania Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, określa 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 

września 2014 roku (Dz. U. z 22.09.2014 r., 
poz. 1261).

Wysokość stawek opłat za korzy-
stanie ze środowiska na rok 2015, 
określa Obwieszczenie Ministra 

Środowiska z 11 sierpnia 2014 roku (M.P. 
z 18.09.2014 r., poz. 790).

Górne granice stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2015 
roku, określa Obwieszczenie Mini-

stra Finansów z 7 sierpnia 2014 roku (M.P. 
z 27.08.2014 r., poz. 718), wynoszą one mię-
dzy innymi: od gruntów:
 związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,90 zł od 1 m2 powierzchni,
 pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wod-
ne retencyjne lub elektrowni wodnych – 
4,58 zł od 1 ha powierzchni,
 pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,
od budynków lub ich części:
 mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

 związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych, lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej – 23,13 zł od 
1m2 powierzchni użytkowej,
 zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej,
 zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,
 pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,
Stawka opłaty targowej nie może prze-
kroczyć 767,68 zł dziennie.
Stawka opłaty miejscowej w miejsco-
wościach posiadających korzystne 
właściwości klimatyczne, walory kra-
jobrazowe oraz warunki umożliwiające 
pobyt osób w tych celach nie może prze-
kroczyć – 2,20 zł dziennie.
Stawka opłaty miejscowej w miejsco-
wościach posiadających status obszaru 
ochrony uzdrowiskowej, nie może prze-
kroczyć dziennie – 3,13 zł.
Stawka opłaty uzdrowiskowej nie może 
przekroczyć 4,32 zł dziennie.
Stawka opłaty od posiadania psów nie 
może przekroczyć 121,50 zł rocznie od jed-
nego psa.

Miesięczna składka na ubezpieczenie 
wypadkowe, chorobowe i macie-
rzyńskie za każdego ubezpieczone-

go w IV kwartale 2014 roku i I kwartale 
2015 wynosi 42,0 zł – na podstawie Ob-
wieszczenia Prezesa Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego z 3 września 2014 
roku (M.P. z 18.09.2014., poz. 800).

Przeciętny dochód z pracy w indywi-
dualnych gospodarstwach rolnych 
z 1 ha przeliczeniowego w 2013 

roku, wyniósł 2 869 zł, na podstawie Ob-
wieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego z 23 września 2014 roku (M.P. 
z 25.09.2014 r., poz. 827).

Przeciętną stopę bezrobocia w kraju 
oraz na obszarze powiatów wg stanu 
na dzień 30 czerwca 2014 roku, poda-

je Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego z 24 września 2014 roku 
i wynosi ona: Polska – 12; mazowieckie 
– 10,3; powiaty – białobrzeski -13,1; cie-
chanowski –16,6; garwoliński – 14,7; gosty-
niński – 21,3; grodziski – 7,2; grójecki - 7,2; 
kozienicki – 16,7; legionowski – 15,1; lipski – 
14,2; łosicki – 10,0; makowski – 23,7; miński 
– 11,7; mławski – 15,3; nowodworski - 12,4; 
ostrołęcki – 16,9; ostrowski – 15,8; otwocki – 
8,8; piaseczyński – 8,0; płocki – 20,4; płoński 
– 17,2; pruszkowski – 8,1; przasnyski – 15,9; 
przysuski – 25,3; pułtuski – 22,3; radom-
ski – 28,6; siedlecki – 11,4; sierpecki – 22,5; 
sochaczewski – 11,0; sokołowski – 10,7; 
szydłowiecki - 35,8; warszawski zachodni 
– 6,2; węgrowski – 14,7; wołomiński – 16,7; 
wyszkowski – 12,2; zwoleński – 19,4; żuro-
miński -21,4; żyrardowski – 16,1. Miasta na 
prawach powiatu: Ostrołęka – 14,9; Płock 
- 12,0; Radom – 21,6; Siedlce – 10,6; M.st. 
Warszawa - 4,6 (M.P. z 02.10.2014, poz. 853).

Zmiana rozporządzenia w sprawie re-
alizacji niektórych zadań Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa, została dokonana w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 30 września 2014 roku (Dz. 
U. z 06.10.2014 r., poz. 1333).
W 2014 roku Agencja udziela pomocy fi-
nansowej rolnikom, którzy w 2014 roku byli 
producentami owoców porzeczki czarnej 
lub wiśni. Stawka pomocy wynosi 410 zł 
na 1 ha powierzchni i jest przyznawana 
w drodze decyzji administracyjnej kierowni-
ka biura powiatowego Agencji, na wniosek 
rolnika złożony w terminie do dnia 15 paź-
dziernika 2014 roku, na formularzu opra-
cowanym i udostępnionym przez Agencję. 
Do wniosku dołącza się: oświadczenia i za-
świadczenia dotyczące pomocy de minimis 
w rolnictwie; oświadczenie rolnika o po-
wierzchni owocujących w 2014 r. upraw po-
rzeczki czarnej lub wiśni, na wskazanej we 
wniosku działce ewidencyjnej. n

Prezentujemy Państwu bieżący przegląd aktów prawnych, które odnoszą się do mieszkańców wsi. Liczymy, że zaintere-
sowane osoby dotrą do pełnych tekstów, które są dostępne w bibliotekach niektórych Oddziałów MODR, Urzędach Gmin 
oraz w Internecie www.infor.pl/dzienniki_ustaw. 

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE ZWALNIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
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przeds i ęb iorczość

Anna Dobkowska 
Oddział Ostrołęka

Pomoc członków rodziny przy 
prowadzeniu działalności gospo-
darczej jest zjawiskiem bardzo 

powszechnym. Jednak nie pozostaje 
ona bez echa w kwestiach ubezpie-
czeń ZUS. Korzystając w prowadzonej 
działalności z pomocy małżonka, czy 
innego członka rodziny zamieszkują-
cego w jednym gospodarstwie domo-
wym, przedsiębiorca powinien liczyć 
się z obowiązkami, jakie nakładają na 
niego przepisy. 

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecz-
nych wprowadziła pojęcie „osoby współ-
pracującej z osobą prowadzącą działal-
ność gospodarczą”. Zgodnie z przepisami 
ZUS uważa się za nią: małżonka, dzieci wła-
sne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci 
przysposobione, rodziców, macochę i oj-
czyma pozostających we wspólnym gospo-
darstwie domowym i współpracujących 
przy prowadzeniu działalności. Za osoby 
współpracujące nie uznaje się natomiast 
brata lub siostry. 

Za współpracę przy prowadzeniu działal-
ności może zostać uznana każda pomoc. 
Nie ma przy tym znaczenia ani okres, przez 
który jest udzielana, ani wymiar czasu pra-
cy, ani też wiek osoby współpracującej. Do 
uznania członka rodziny za osobę współ-
pracującą nie ma również znaczenia sama 
forma współpracy. Osobą współpracującą 
jest zarówno córka ojca-przedsiębiorcy 
na podstawie umowy o pracę, jak również 
żona pomagająca przedsiębiorcy nieod-
płatnie bez żadnej umowy. 

Nie jest natomiast nią członek rodziny za-
trudniony w celu przygotowania zawodowe-
go. Zatrudnionego zatem w firmie ojca mło-
docianego syna (który ukończył 16 lat, ale nie 
przekroczył 18 lat) na umowę o pracę celem 
nauki zawodu nie będą obowiązywały skład-
ki ZUS-owskie odpowiednie dla współpra-
cującego. Przedsiębiorca zgłosi go do ubez-
pieczeń jako pracownika i w czasie trwania 
umowy opłacać będzie w odpowiednich 
częściach składkę emerytalną, rentową, wy-
padkową, zdrowotną i chorobową.

Wymiar składek

Konsekwencją uznania członka rodziny 
za osobę współpracującą jest konieczność 
odprowadzenia za taką osobę pełnych 
składek ZUS. Podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne stanowi w tym 
przypadku zadeklarowana kwota, nie niższa 
jednak niż 60% prognozowanego przecięt-
nego wynagrodzenia miesięcznego przyję-
tego do ustalenia kwoty ograniczenia rocz-
nej podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego 
na dany rok kalendarzowy (tak samo jak 
dla przedsiębiorcy). W roku 2014 najniższa 
podstawa wymiaru składek na ubezpiecze-
nie emerytalne i rentowe wynosi 2 247,60 zł 
(60% z 3 746 zł), czyli składka za współpra-
cującego wynosi obecnie 1042,46 zł. Za-
trudnienie np. żony przedsiębiorcy na pod-
stawie umowy o pracę na 1/10 etatu i wyna-
grodzeniu 400 zł spowoduje konieczność 
zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne 
w wysokości 1042,46 zł. W sytuacji kiedy 
przedsiębiorca zatrudniłby osobę obcą na 
tych samych warunkach, składki na ZUS 
wyniosłyby 159,42 zł.

Współpracujący członek rodziny podlega 
pod ubezpieczenie emerytalne, rentowe, 
wypadkowe i zdrowotne. Ubezpieczenie 
chorobowe uprawniające, np. do zasiłku 
chorobowego jest w tej sytuacji dobrowol-
ne. Zatrudniając kogoś z rodziny trzeba pa-
miętać, że składki są w całości finansowane 
przez przedsiębiorcę (płatnika składek). 

Opłacane przez płatnika składki za współ-
pracującego można zaliczyć do kosztów fir-
my lub odliczyć bezpośrednio od dochodu 
(przychodu) z pozarolniczej działalności 
gospodarczej. Opłacona składka zdrowot-
na za współpracującego podlega odlicze-
niu od podatku dochodowego przedsię-
biorcy. W sytuacji gdy małżonek - oprócz 
pomagania w działalności gospodarczej 
- jest zatrudniony przez inny podmiot, gdzie 
jego wynagrodzenie jest wyższe lub równe 
minimalnemu (w 2014 r. to 1680 zł) i od-
prowadzane są z tego tytułu składki ZUS, 
to w związku z pomaganiem w działalno-
ści małżonka obowiązuje odprowadzanie 
składki zdrowotnej (w 2014 r. - 270,40 zł)

Osoba współpracująca 
bez preferencji

Od roku 2005 przedsiębiorca rozpoczynający 
pozarolniczą działalność gospodarczej przez 
okres 24 miesięcy może skorzystać z ulg w opła-
caniu składek ZUS na ubezpieczenie społecz-
ne, czyli z tzw. zus-u preferencyjnego. Obniżo-
ne składki płacone od zadeklarowanej przez 
przedsiębiorcę kwoty, nie niższej niż 30% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, stano-
wią dość istotną ulgę. Na dzień dzisiejszy wyno-
szą one bowiem 431,18 zł (zamiast 1042,46 zł). 
Niestety pomagający mu członkowie rodziny 
nie mogą korzystać z preferencyjnych stawek 
ZUS. Oznacza to, że przedsiębiorca rozpoczy-
nający działalność, opłacający „mały ZUS”, któ-
remu pomaga np. małżonek jest zobowiązany 
za małżonka odprowadzać składki w pełnej 
wysokości. Za siebie natomiast przedsiębior-
ca wciąż opłaca składki preferencyjne. Jeżeli 
osoba współpracująca np. mąż, zrezygnuje ze 
statutu osoby współpracującej i rozpocznie 
prowadzenie własnej działalności gospo-
darczej może skorzystać z ulgi od razu (nie 
obowiązuje okres 60 miesięcy).

Nieodpłatne zatrudnienie 
członków rodziny

Obowiązek odprowadzenia składek ZUS 
za osobę współpracującą występuje również 
wtedy, gdy członek rodziny nie pobiera wy-
nagrodzenia za świadczoną pomoc. W takiej 
sytuacji mamy do czynienia z umową doro-
zumianą, co oznacza, że została sporządzona 
ustnie i członkowie rodziny zgodzili się świad-
czyć nieodpłatną pomoc w działalności.

Zatrudnianie rodziny 
na umowę zlecenie

Umowa o pracę z członkiem rodziny za-
wsze zostanie potraktowana przez ZUS 
jako współpraca. Inaczej wygląda sytuacja 
w przypadku umowy zlecenia. W tym przy-
padku składki ZUS za zatrudnionego członka 
rodziny opłaca się jak za zwykłego zlecenio-
biorcę. Jeżeli zleceniobiorca nie ma innego 
tytułu do ubezpieczenia, podlega obowiąz-
kowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rento-

O s o b a  w s p ó ł p r a c u j ą c a  w  Z U S 

dokończenie na str. 15
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Joanna Balicka 
Oddział Poświętne

Osoby prowadzące działalność rolniczą coraz częściej 
wybierają dodatkowe źródła dochodu w postaci 
świadczenia różnego rodzaju usług. Prowadzenie 

działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością opodat-
kowania osiągniętych z tego tytułu dochodów podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych. Kiedy zdecydujemy się na 
prowadzenie określonej działalności musimy dokonać wy-
boru formy opodatkowania.

Do wyboru mamy:
a) opodatkowanie na zasadach ogólnych:
 • skala podatkowa 18% i 32 %,
 • jednolita stawka 19%,
b) zryczałtowane formy opodatkowania:
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa.

Formę opodatkowania wybieramy:
 • do dnia złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i In- 
 formacji Działalności Gospodarczej (CE-IDG) – jeżeli rozpoczyna -  
 my prowadzenie działalności,
 • przed rozpoczęciem działalności w przypadku karty podatko- 
 wej albo do dnia uzyskania pierwszych przychodów w pozosta-  
 łych formach opodatkowania,
 • do dnia 20 stycznia roku podatkowego - możemy wtedy zmie- 
 nić formę opodatkowania kontynuując działalność.

O wyborze tym musimy powiadomić pisemnie właściwego wg 
miejsca zamieszkania naczelnika Urzędu Skarbowego.

Ogólne zasady opodatkowania 
skalą podatkową 18%, 32%

Jest to podstawowa forma opodatkowania. Jeżeli w ustawowym 
czasie nie dokonamy wyboru innej jest nam ona narzucona z urzę-
du. Podatek płacimy od faktycznie uzyskanego dochodu. Aby usta-
lić dochód musimy od przychodów z działalności gospodarczej od-
jąć koszty jego uzyskania. Konieczne jest zatem prowadzenie księgi 
przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Jeżeli kontynu-
ujemy działalność i w roku bieżącym osiągniemy przychody w wy-
sokości co najmniej 1 200 000 euro (w 2013 r. 5 059 560 zł) to mamy 
obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Skala podatkowa w 2014 roku

Podstawa obli-
czenia podatku 

w złotych

Podatek wynosi

ponad do
85 528 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 

556 zł 02 gr
85 528 14 839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 

85 528 zł

Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku to 
kwota 3091 zł.

Zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się samodzielnie i wpła-
ca do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, lub do 20 
dnia każdego miesiąca następującego po kwartale za który wpła-
cana jest zaliczka.

Po zakończeniu roku podatkowego musimy złożyć do Urzędu 
Skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego do-
chodu w terminie do 30 kwietnia roku następnego (PIT 36). Z tej for-
my opodatkowania możemy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, 
możemy też skorzystać z przysługujących nam ulg, np. na dzieci, 
Internet.

zalety wady

- możliwe jest obniżanie przychodów 
o koszty poniesione w celu ich uzyska-
nia, 
- dochód przed opodatkowaniem 
może być pomniejszany o straty z lat 
ubiegłych poniesione z działalności 
gospodarczej oraz o inne odliczenia, 
- stosuje się kwotę zmniejszającą 
podatek, 
- możliwe jest korzystanie z odliczeń 
od podatku, np. z tytułu tzw. ulgi pro-
rodzinnej, 
- na określonych warunkach docho-
dy można rozliczyć łącznie z docho-
dami małżonka lub jako osoba sa-
motnie wychowująca dzieci

-  przychody osiągnięte z dzia-
łalności gospodarczej łączy się 
i rozlicza wraz z przychodami 
osiągniętymi z innych źródeł 
przychodów podlegających opo-
datkowaniu według skali podat-
kowej; spowoduje to zwiększe-
nie stawki podatku z 18% na 
32%, gdy suma dochodów prze-
kroczy kwotę 85.528 zł

Ogólne zasady z zastosowaniem 
jednolitej 19% skali podatku

Podatek płaci się od faktycznie uzyskanego dochodu. Istnieje obo-
wiązek prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów lub ksiąg rachun-
kowych. Zaliczki na podatek dochodowy płaci się miesięcznie lub 
kwartalnie do 20 dnia miesiąca po zakończeniu miesiąca, lub kwartału. 
Po zakończeniu roku podatkowego składamy zeznanie podatkowe 
o wysokości osiągniętego dochodu (PIT 36L). W zeznaniu tym powin-
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no wykazać się tylko dochód z działalności gospodarczej. Nie można 
rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, ani skorzystać z ulg podatkowych.

zalety wady
- możliwe jest obniżanie przy-
chodów o koszty poniesione  
w celu ich uzyskania, 
- stawka podatku jest stała bez 
względu na wysokość osiągnię-
tego dochodu, 
- obowiązuje zasada niełącze-
nia dochodów opodatkowanych 
liniowo z innymi dochodami, 
dzięki czemu dochody opodat-
kowane stawką liniową nie wpły-
wają na podwyższenie z 18% do 
32% stawki podatku od docho-
dów opodatkowanych według 
skali podatkowej, -  osiąganie 
dodatkowo dochodów ze źródeł 
opodatkowanych według skali 
podatkowej lub ryczałtem ewi-
dencjonowanym daje możliwość 
korzystania z ulg i obniżek, które 
nie mają zastosowania do do-
chodów lub podatku rozliczane-
go stawką liniową

- stosowanie tej formy opodatkowania 
wyłącza prawo rozliczenia dochodów 
osiągniętych ze źródeł opodatkowa-
nych według skali podatkowej łącznie 
z dochodami małżonka lub w sposób 
określony dla osób samotnie wychowu-
jących dzieci, 
- od podstawy opodatkowania podat-
kiem liniowym można odliczać wy-
łącznie straty poniesione z działalno-
ści gospodarczej w latach ubiegłych, 
opłacone w roku podatkowym składki 
na ubezpieczenie społeczne podatni-
ka lub osoby współpracującej (krajowe 
i zagraniczne) oraz wpłaty dokonane 
w roku podatkowym na indywidualne 
konto zabezpieczenia emerytalnego, 
- od podatku obliczonego przy zastoso-
waniu stawki liniowej można odliczać 
wyłącznie opłacone w roku podatko-
wym (w kraju lub za granicą) składki na 
ubezpieczenie zdrowotne

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego. 
Nie można z niego skorzystać jeżeli prowadzi się aptekę, lombard, 
kantor lub w roku bieżącym uzyskaliśmy przychód przekraczający 
150 000 euro (w 2013 r. 633 450 zł). Podatek obliczamy od przycho-
du, którego nie możemy pomniejszyć o żadne koszty jego uzyska-
nia. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju prowa-
dzonej działalności. Przy tej formie opodatkowania musimy prowa-
dzić ewidencje przychodów z prowadzonej działalności. Ryczałt za 
każdy miesiąc oblicza się samodzielnie i wpłaca w terminie do 20 
dnia następnego miesiąca. Wpłacać ryczałt kwartalnie można jeżeli 
przychody nie przekroczyły kwoty 25 000 euro. W trakcie roku nie 
wypełnia się żadnych deklaracji. Po zakończeniu roku podatkowego 
należy złożyć do końca stycznia następnego roku zeznanie o wyso-
kości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu (PIT-28).

Z tej formy opodatkowania nie można rozliczać się wspólnie 
z małżonkiem ani na zasadach przewidzianych dla osób samotnie 
wychowujących dzieci.

zalety wady

- uproszczony sposób prowadze-
nia ewidencji podatkowej, 
- stawki ryczałtu są niższe od 
stawki podatku 
liniowego oraz stawek właściwych 
dla opodatkowania według skali 
podatkowej

- niezależnie od tego z jakimi 
kosztami wiąże 
się prowadzona działalność, po-
datek w formie ryczałtu od przy-
chodów ewidencjonowanych 
oblicza się od przychodu nie-
pomniejszonego o koszty jego 
uzyskania, 
- stosowanie opodatkowania 
w tej formie wyklucza możliwość 
rozliczenia dochodów osiągnię-
tych w roku podatkowym ze źró-
deł przychodów, do których ma 
zastosowanie skala podatkowa, 
łącznie z dochodami małżonka 
lub na zasadach przewidzianych 
dla osób samotnie wychowują-
cych dzieci

Karta podatkowa

Przeznaczona jest dla podatników prowadzących ściśle określo-
ne rodzaje działalności gospodarczej, usługowej, wytwórczo-usłu-
gowej i handlowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Możemy 
nią opodatkować, m.in. usługi tapicerskie, handel detaliczny, dzia-
łalność gastronomiczną. Aby rozliczać się w formie karty nie można 
korzystać z usług innych firm, a także zatrudniać na umowę zlece-
nia i umowę o dzieło. Osoby można zatrudnić na umowę o pracę. 
Wysokość podatku nie jest w żaden sposób zależna od uzyskanych 
dochodów z działalności gospodarczej.
Naczelnik Urzędu Skarbowego ustala wysokość podatku w formie 
karty podatkowej na dany rok, w zależności od:
• rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
• liczby zatrudnionych pracowników,
• liczby mieszkańców miejscowości na terenie której jest prowadzona.

zalety wady

- istotne ograniczenie obo-
wiązków ewidencyjnych, 
- możliwość precyzyjnego 
określenia wysokości podatku 
płaconego na dany rok, 
- możliwość zrzeczenia się 
karty podatkowej w
 ciągu 14 dni od dnia doręcze-
nia decyzji w sprawie zasto-
sowania karty podatkowej lub 
decyzji zmieniającej wysokość 
podatku dochodowego

- podatek podlega zapłacie niezależnie 
od faktycznych dochodów, 
- opłacanie karty podatkowej skutkuje 
utratą
 prawa do rozliczenia dochodów osią-
gniętych w roku podatkowym ze źródeł 
przychodów opodatkowanych według 
skali podatkowej, łącznie z dochodami 
małżonka lub na zasadach przewidzia-
nych dla osób samotnie wychowujących 
dzieci, 
- przy braku dochodów opodatkowanych 
według skali podatkowej, podatnicy nie 
mają możliwości stosowania żadnych 
odliczeń od dochodu i podatku, z wyjąt-
kiem składki na ubezpieczenie zdrowot-
ne n

Źródła:
1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  
(Dz. U.  z 2013 r. poz. 361, z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z później-
szymi zmianami).
3. www.finanse.mf.gov.pl
4. www.pit.pl
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Teresa Głowacka
Oddział Radom

Na początku roku 2008 zawiązała się 
grupa inicjatywna, której celem 
było propagowanie idei Leader 

oraz zachęcenie społeczności lokalnej 
do włączenia się w prace przygotowaw-
cze związane z założeniem Stowarzysze-
nia. W maju tegoż roku przeprowadzono 
w Skaryszewie zebranie założycielskie 
z udziałem 71 mieszkańców i osób zainte-
resowanych działalnością w Stowarzysze-
niu pod nazwą „Wspólny Trakt”. 

Uchwalono Statut Stowarzyszenia oraz 
Lokalną Strategię Rozwoju. Na zebraniu 
wybrano członków Zarządu oraz Radę Lo-
kalnej Grupy Działania - organy decyzyjne. 
18 września 2008 roku Stowarzyszenie zo-
stało zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze 
Sądowym w Warszawie. Powołano również 
Komisje Rewizyjną. Członkami są partnerzy 
z trzech sektorów: publicznego, społeczne-
go i gospodarczego. Opracowany przez LGD 
projekt lokalnej Strategii Rozwoju został za-
twierdzony przez Walne Zebranie Członków. 
2 czerwca LGD została wybrana przez Urząd 
Marszałkowski w Warszawie do realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie 
działa na terenie powiatu radomskiego,  
a zostało powołane na terenie trzech gmin: 
Skaryszew, Kowala i Wierzbica.

Wytyczono cele
Lokalna Grupa Działania wyznaczyła cele 

szczegółowe swojej pracy. Jako ogólne okre-
ślono poprawę jakości życia mieszkańców 
obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspól-
ny Trakt” z wykorzystaniem przyrodniczych 
i kulturowych walorów regionu, aktywizację 
mieszkańców i wzmocnienie kapitału spo-
łecznego. Celów szczegółowych było oczywi-
ście więcej. Znalazły się wśród nich:
• Rozwój specjalistycznych usług turystycz-
nych i sportowych z poszanowaniem środo-
wiska naturalnego,
• Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców, 
w tym różnicowanie działalności w kierun-
ku działalności nierolniczej,
• Rozwój infrastruktury społecznej i kulturowej,
• Wzrost kwalifikacji i kompetencji miesz-
kańców w oparciu o poszukiwanie innowa-
cyjnych rozwiązań,

• Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz 
rozwoju społeczności lokalnych w tym tury-
styki i kultury,
• Podnoszenie jakości produktów i usług.

Przez szkolenie i dialog
Ponieważ wdrażanie Lokalnej Strategii 

Rozwoju prowadzone jest lokalnie, nie-
zmiernie ważne jest dotarcie Lokalnej Grupy 
Działania do potencjalnych beneficjentów. 
Dlatego też prowadziła ona szereg szkoleń 
informacyjnych w zakresie działania LGD 
oraz szkoleń tematycznych między innymi:
• Funkcjonowanie organizacji pozarządowych 
- pozyskiwanie funduszy i inicjatywy lokalnej,
• Obowiązki rady programowej związane 
z wyborem operacji do dofinansowania - 
małe projekty,
• Rozwój turystyki na obszarach LGD w re-
alizacji Lokalnej Strategii Działania,
• Agroturystyka jako możliwości rozwoju 
gospodarstwa,
• Różnicowanie w kierunku nie rolniczym, 
tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
w ramach PROW 2007-2013,
• Ożywienie świetlic wiejskich jako centrum 
kulturalnych wsi,
• Wdrażanie projektów współpracy.

Ponieważ wszystkie działania nakierowa-
ne są na mieszkańców obszaru objętego 
Lokalną Strategia Rozwoju, ich skutkiem jest 
aktywizacja tych mieszkańców. LGD musi na-
bywać określone umiejętności oraz zdoby-
wać wiedzę i doświadczenie, którymi może 
podzielić się z potencjalnymi beneficjentami 
podejmując działania aktywizacyjne. Nie-
ustannej pracy wymaga dobre komunikowa-
nie się ze społecznością, gdyż o stwarzanych 
możliwościach powinni wiedzieć wszyscy 
potencjalnie zainteresowani. Najlepsze 
rozwiązania i decyzje powstają w procesie 
dialogu, który daje szanse na budowanie 
świadomości współuczestnictwa i współod-
powiedzialności za podejmowane decyzje.

Lista dokonań jest długa
Lokalna Grupa działania poprzez człon-

ków Zarządu i Rady promuje się, uczestni-
cząc w imprezach lokalnych, nie tylko na te-
renie swojej działalności. Są to, m.in. Wstę-
py Skaryszewskie, festyny rodzinne, dożynki 
parafialno-gminne oraz „AGROTRAWEL” 
w Kielcach służące promocji LGD oraz pro-

duktu regionalnego przygotowanego przez 
KGW. LGD posiada też stronę internetową 
www.wspolnytrakt.pl, która cieszy się du-
żym zainteresowaniem.

Ważnym osiągnięciem jest zaktywizowanie 
wiejskich organizacji, takich jak Koła Gospodyń 
Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe 
Zespoły Sportowe. Wskrzeszono również po-
trzebę kultywowania lokalnych tradycji. Dzięki 
środkom finansowym z obecnego programu 
udało się ocalić od zapomnienia wiele miejsc 
przyrodniczych i architektonicznych.

LGD opracowała też koncepcję trasy ro-
werowej przez tereny trzech gmin: Kowa-
lę, Skaryszew i Wierzbicę skoordynowanej 
z trasami sąsiednich Lokalnych Grup Dzia-
łania. Wytyczenie i oznakowanie trasy bę-
dzie zrealizowane jeszcze w tym roku. 

Dużym zainteresowaniem, szczególnie 
wśród pań - w ramach nabywania umie-
jętności i aktywizacji lokalnej społeczności 
- cieszą się warsztaty rękodzielnicze. Zor-
ganizowano również turniej piłki nożnej: 
Ligia Bardzie, Turniej Drużyn o Puchar LGD 
„Wspólny Trakt” w Skaryszewie oraz Samo-
rządowy Mecz VIP-ów o Puchar LGD „Wspól-
ny Trakt” na stadionie Kowali.

Co dalej?
Zadań i nowych możliwości pracy LGD jest 

wiele, choć nie są one łatwe. Rada wybiera 
najbardziej potrzebne projekty, ocenia je i prze-
kazuje do podmiotów wdrażających – Urzędu 
Marszałkowskiego i Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. W roku 2013 przepro-
wadzono nabór na cztery wnioski z Programu 
„Odnowa i rozwój wsi” na ponad 600 tys. zł, 
a na „Małe Projekty” siedem wniosków na po-
nad 200 tys. złotych. Wnioski te, po weryfikacji 
przez Radę stowarzyszenia, są przekazane do 
instytucji wdrażających w Warszawie.

Bieżąca praca Stowarzyszenia prowadzona 
jest w lokalu użyczonym przez Urząd Miasta i Gmi-
ny w Skaryszewie. Biuro jest czynne codziennie, 
w godz. 7.00-15.00. Wykonywane są usługi dorad-
cze dla potencjalnych beneficjentów.

Warto podkreślić, że zbliża się czas zakoń-
czenia obecnego projektu i rozliczenia (do 
30 czerwca 2015). Obecnie trwają już prace 
nad nowym okresem programowania i czeka 
opracowanie nowej strategii. Jednym z waż-
niejszych strategii będzie maksymalne wyko-
rzystanie środków w ramach naboru PROW 
2014-2020 (działanie 4). n

J a k  d z i a ł a  L G D  „ W s p ó l n y  T r a k t ” ?
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wemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu, 
a składki są naliczane od przychodu wyni-
kającego z umowy zlecenia. Warunkiem jest 
jednak, aby treść zawartej umowy i okolicz-
ności jej wykonywania odpowiadały warun-
kom określonym przepisami Kodeksu Cywil-
nego. W wątpliwych przypadkach jednostka 
terenowa ZUS może przeprowadzić postę-
powanie wyjaśniające w celu ustalenia, czy 
dana osoba została prawidłowo zgłoszona 
do ubezpieczeń. Przepisy odnoszące się do 
możliwości zatrudniania członków rodziny 

na umowę zlecenie wydają się być jednak 
wyjątkowo niejednoznaczne. 

Zatrudnienie rodziny 
- zgłoszenie do ZUS

Zgłoszenia zatrudnionego członka rodzi-
ny dokonuje się na druku ZUS ZUA lub ZUS 
ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia 
zdrowotnego). Osobę współpracującą, lub 
zatrudnioną należy zgłosić z właściwym ko-
dem tytułu ubezpieczenia:

01 10 xx - osoba zatrudniona na umowę o pracę,
04 11 xx - osoba wykonująca umowę zlecenie,
05 11 xx - osoba współpracująca z osobą 
prowadzącą pozarolniczą działalność go-
spodarczą.

Zgłoszenia zatrudnionego członka rodziny 
do ubezpieczeń należy dokonać w ciągu 7 dni 
od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń. n

Źródła:
1. http://zus.pox.pl
2. www.wskaźniki.gofin.pl
3. www.firma.egospodarka.pl
4. http://poradnik.wfirma.pl

dokończenie ze str. 11

Zdzisław Soszyński
Oddział Siedlce

Znów mamy jesień. Właśnie wróci-
łem do gminy z terenu, gdzie rolni-
cy zabierają się do siewów zbóż ozi-

mych. Obecnie często odpowiadamy na 
ich pytania: co siać, jak nawozić i czym 
chronić? Są to bardzo ważne pytania, 
gdyż od podjętych decyzji zależą przy-
szłoroczne plony zbóż ozimych. Jeśli się 
czegoś nie dopełni lub zaniedba, to pie-
niądze które wydaliśmy na tę produkcję 
wyrzucimy w przysłowiowe błoto. 

Z moich obserwacji wynika, że coraz więcej 
rolników materiał siewny kupuje w przedsię-
biorstwach nasiennych. Sprzyja temu dofinan-
sowanie przez ARR kwalifikowanych nasion 
oraz to, że rolnicy przekonali się do opłacalno-
ści takiego zakupu. W rozmowach niejedno-
krotnie stwierdzali, że materiał kwalifikowany 
prawie zawsze gwarantuje wyższy plon. 

Pocieszające jest również to, że rośnie za-
interesowanie rolników wapnowaniem gleb 
oraz badaniem gleby w stacjach chemiczno 
- rolniczych. Wzrasta, dzięki temu, racjonalne 
nawożenie fosforowo - potasowe roślin. Zde-
cydowanie większa jest też wiedza przycho-
dzących do nas rolników - praktyków, zwłasz-
cza tych, którzy prowadzą dużą produkcję 
roślinną i zwierzęcą. Ostatnio był u mnie rolnik 
zaniepokojony mniejszymi niż zwykle przyro-
stami trzody chlewnej. Z jego obserwacji wy-
nikało, że będzie zmuszony trzymać tuczniki 
o trzy tygodnie dłużej, ze względu na niższe niż 
zwykle przyrosty. Doradziłem mu, aby zbadał 
poszczególne składniki paszy pod względem 
zawartości białka. Wyniki badań potwierdzi-
ły, że tegoroczne zboża mają znacznie niższą 

zawartość białka. Po uzupełnieniu tej różnicy 
białkiem zewnętrznym przyrosty wróciły do 
normy. Swoją drogą ciekawi mnie, czy i u in-
nych rolników karmiących tuczniki tegorocz-
nym zbożem jest podobnie? 

Innym problemem nurtującym obecnie 
rolników jest rosyjskie embargo. Mówi się 
o tym, gdyż w mojej gminie jest kilkudziesię-
ciu sadowników i producentów ziemniaków 
na rynek. Ich zdaniem ten rynek prawie cał-
kiem się załamał. Za ziemniaki płacą im po 
0,20 zł/kg lub nawet mniej - w najgorszym 
wypadku jest to 1/3 tego, co rok temu. Po-
dobnie jest z owocami i cebulą. Jeśli taka 
sytuacja się utrzyma, ceny nadal będą spa-
dać. Jest to dobre dla konsumenta, bo „kupi 
tanio”, ale co będzie jeśli rolnik nie będzie 
miał za co wznowić produkcji, że o przeży-
ciu do następnych zbiorów nie wspomnę? 
Za wynikłą sytuację nie odpowiadają polscy 
rolnicy i ogrodnicy, ale jak rozżaleni mówią, 
to oni poniosą największe konsekwencje. 
UE również chyba nie bardzo chce ten pro-
blem rozwiązać w sposób satysfakcjonujący 
rolników. Ostatnio wstrzymano nawet przyj-
mowanie powiadomień o zamiarze przepro-
wadzenia wycofania z rynku wrażliwych pro-
duktów sektora owoców i warzyw objętych 
embargiem nałożonym przez Federację Ro-
syjską. Przeciw temu protestują rolnicy i ich 
organizacje, nazywając to wprost „brakiem 
zrozumienia procesów produkcyjnych w rol-
nictwie, funkcjonowania rynku, jak i samych 
rolniczych problemów”. 

Czy w najbliższej przyszłości coś się zmie-
ni - trudno powiedzieć. Ale jak wynika z po-
wyższego, obecnie łatwiej jest wyproduko-
wać, a trudniej sprzedać, więc rolnicy pytają 
wprost: Po co dopłacać do produkcji w no-
wym PROW, aby ją później niszczyć, żeby 

wziąć jakąś rekompensatę? Jest to trudno 
zrozumieć, zwłaszcza polskiemu rolnikowi, 
dla którego żywność i praca poświęcona 
na jej wyprodukowanie zawsze były święto-
ścią. Być może wszystko się unormuje, ale 
na razie końca embarga nie widać.

Kolejna sprawa ważna w okresie wzmożo-
nych prac polowych, to bhp w rolnictwie. Pi-
szę to, bo nie dalej jak wczoraj w jednej ze wsi 
doszło do śmiertelnego wypadku podczas ko-
pania ziemniaków. Na czym wypadek polegał 
dokładnie nie wiem, więc nie będę opisywał, 
jednak skutek śmiertelny zmusza do myślenia. 
W założeniu maszyny mają ludziom w pracy 
pomagać, jednak te liczące sobie kilkanaście 
lat mają pewne braki, na przykład brakuje 
obudowy na ich ruchomych częściach. To 
dla efektów pracy maszyn nie ma w zasadzie 
znaczenia, ale ma bardzo duże znaczenie dla 
pracujących na tych maszynach, czy z tymi 
maszynami ludzi. Wystarczy chwila nieuwagi 
i nieszczęście gotowe. To samo dotyczy róż-
nego rodzaju barier nie zamontowanych na 
podjazdach, czy na krawędziach różnych wła-
zów. Czasami wiele lat „udaje się nie spaść”, 
lecz przychodzi taki pechowy dzień…

My, na naszych szkoleniach - czy to chemi-
zacyjnych, czy tych związanych z cross com-
pliance - omawiamy również zasady bhp. 
Dobrze byłoby, aby rolnicy te zasady wdra-
żali. A właśnie zaczyna się okres szkoleń, na 
których oprócz innych spraw, będziemy mó-
wili również o bhp. Na te szkolenia w imie-
niu swoim i kolegów chciałem wszystkich 
czytelników serdecznie zaprosić. Będziemy 
też uczyć jak zdobywać pieniądze w nowym 
PROW na modernizację gospodarstw, ale 
i tego jak się z tej modernizacji możliwie naj-
dłużej cieszyć dzięki, m.in. poprawnie wdro-
żonym zasadom bhp w gospodarstwie. n



Wieś Mazowiecka, listopad 201416

ochrona  środowiska

Waldemar Witek
Oddział Radom

Pompa ciepła jest urządzeniem wy-
muszającym przepływ ciepła z ob-
szaru o niższej temperaturze do 

obszaru o temperaturze wyższej. Urzą-
dzenie to pozwala na odzyskanie ciepła 
z naturalnych, darmowych źródeł ener-
gii. Niskotemperaturowa energia podnie-
siona za pomocą pompy ciepła na wyższy 
poziom temperatury, oddawana jest do 
układów centralnego ogrzewania i cie-
płej wody użytkowej. Pompy ciepła sto-
suje się do ogrzewania zarówno małych 
domów, jak i całych osiedli oraz obiektów 
przemysłowych.

Pierwszą pompę ciepła zastosowano do 
ogrzewania domów w roku 1928 w USA. W la-
tach czterdziestych w USA 30% nowych do-
mów jednorodzinnych ogrzewane było w ten 
sposób. Obecnie system ten stosowany jest 
również w Europie, głównie w Niemczech, 
Francji i krajach skandynawskich. W Sztokhol-
mie pracuje pompa ciepła o mocy 260 mega-
watów zapewniając w 60% pokrycie zapotrze-
bowania na ciepło w tym mieście.

Pompy ciepła dzielimy na sprężarkowe, 
sorpcyjne (z podziałem na absorpcyjne i ad-
sorpcyjne) i pompy ciepła Vuilleumiera.

Jak to działa?
W gospodarstwie domowym urzadzeniem 

pracujuącym na tej zasadzie jest lodówka. 
Przemiany termodynamiczne i podstawowe 
elementy konstrukcyjne w obu urządzeniach 
są takie same. Jedyna różnica to efekty ich 
pracy - lodówka ma chłodzić produkty spo-
żywcze, a efektem ubocznym jej pracy jest 
ciepło. Natomiast pompa ciepła ma ogrzewać 
budynek, wodę lub wytwarzać chłód, a efekt 
uboczny to chłodzenie dolnego źródła ciepła.

Najczęściej stosowanymi dolnymi źródła-
mi ciepła są: gruntowa instalacja pozioma 
lub pionowa, zbiorniki wodne (rzeki, jezio-
ra, stawy), woda głębinowa i gruntowa oraz 
ciepło odpadowe z procesów technologicz-
nych i produkcyjnych.

Wykorzystanie 
ciepła odpadowego 

Rolnictwo jest jedną z dziedzin, w których 
pompa ciepła ma szerokie zastosowanie, 
zwłaszcza wtedy, gdy może być wykorzysta-

na w układzie alternatywnym - zarówno do 
celów grzewczych i chłodniczych, a także, 
gdy istnieje możliwość wykorzystania ciepła 
odpadowego.

Źródłem ciepła odpadowego możliwego 
do odzyskania są:
 podgrzane, wilgotne powietrze opuszcza-
jące suszarnie,
 schładzane produkty rolnicze (mleko, mię-
so, owoce, warzywa),
 powietrze wentylacyjne odprowadzane 
z obiektów, w których musi być zapewniona 
odpowiednia wilgotność (budynki inwen-
tarskie, ogrodnicze obiekty pod osłonami),
 odchody zwierzęce w postaci stałej (obor-
nik) oraz ciekłe (np. ze zbiornika na gnojo-
wicę),
 piekarnie, kuchnie,
 ścieki z pensjonatów, domków letniskowych.

Ciepło odpadowe wykorzystuje się do 
ogrzewania budynków mieszkalnych lub do 
podgrzewania wody użytkowej o tempera-
turze nawet + 60°C.

Odzyskane ciepło za pomocą pompy ciepła 
możemy wykorzystać do następujących celów:
 podgrzewanie wody technologicznej 
(woda do nawodnienia, woda wykorzysty-
wana w procesach produkcyjnych),
 podgrzewanie i osuszanie powietrza 
w suszarniach,
 ogrzewanie powietrza wentylacyjnego 
doprowadzanego z zewnątrz do pomiesz-
czeń produkcyjnych,
 bezpośrednie ogrzewanie obiektów pro-
dukcyjnych (np. szklarnie, tunele foliowe),
 procesy w przemyśle rolno - spożywczym.

W licznych ośrodkach naukowych i badaw-
czych w kraju i zagranicą trwają intensywne 
prace badawcze związane z konstrukcją jak 
i eksploatacją pomp ciepła. Na podstawie 
dostępnej literatury omówimy przykładowe 
rozwiązania i schematy instalacji.

Zastosowanie pomp ciepła 
w produkcji zwierzęcej 

Gospodarstwa rolne zajmujące się produk-
cją zwierzęcą są standardowo wyposażone 
w instalacje c.o. i c.w.u. w budynkach miesz-
kalnych, gospodarskich i innych. Zatem budu-
jąc system odbioru ciepła ponosimy jedynie 
nakłady finansowe na zakup pompy ciepła 
i zbiornika akumulacyjnego wody grzewczej 
oraz koszty instalacyjne. Rozwiązania tech-
niczne są indywidualne dla każdego przypad-
ku i przy doborze odpowiedniej instalacji nale-

Zastosowanie pomp ciepła w rolnictwie cz.1

ży kontaktować się z producentem pomp cie-
pła. Pozyskiwanie i ponowne wykorzystanie 
energii cieplnej w gospodarstwach rolnych, 
w produkcji zwierzęcej, jest w pełni uzasadnio-
nym przedsięwzięciem.

Rys. 1 Schemat połączenia instalacji cie-
płowniczej z pompą ciepła 

Jednym z dolnych źródeł dla pompy ciepła 
jest budynek inwentarski, w którym prowa-
dzi się produkcję zwierzęca na tzw. głębokiej 
ściółce. Procesy fermentacyjne zachodzące 
w podłożach egzotermicznych w głębokiej 
ściółce, doprowadzają do powstania wy-
sokiej temperatury, dochodzącej do 50°C. 
W ciągu całego cyklu produkcyjnego warunki 
termiczne obornika są stabilne, a powstają-
ce ciepło nie zagraża procesowi fermenta-
cji. Energia cieplna może być wykorzystana 
do przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
ogrzewania budynku socjalnego i inwen-
tarskiego, a nawet do ogrzewania budynku 
mieszkalnego. Średnioroczna moc z 1m2 po-
wierzchni głębokiej ściółki wynosi 20,16 W.

Inne możliwości 
zastosowania 

Podobnym przykładem może być wyko-
rzystanie ciepła zawartego w gnojowicy. Re-
alizacja takiego rozwiązania ( jako dolne źró-
dło ciepła) wymaga instalacji pod podłogą 
(w systemie utrzymania zwierząt na stano-
wiskach bezściółkowych) zbiornika gnojo-
wicy wraz z instalacją do jej napowietrzania. 

Napowietrzanie wywołuje fermentację tle-
nową, której towarzyszy wydzielanie ciepła 
(minimalna temperatura w okresie zimowym 
pod podłogą chlewni wynosi 25-27°C). Na 
dnie zbiornika układa się wymiennik wykona-
ny z przewodów polietylenowych, które pod-
łączone są do pompy ciepła stanowiąc jej dol-
ne źródło. W tym modelu najpraktyczniejszym 
sposobem pozyskiwania ciepła odpadowego 
jest zaprojektowanie odpowiednich pętli prze-
wodów zatopionych w betonie.  n

Dokończenie artykułu w następnym numerze.
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Justyna Łada
Oddział Ostrołęka

Stale rosnące ceny konwencjonal-
nych surowców energetycznych 
- węgla kamiennego, ropy nafto-

wej oraz gazu ziemnego - skłaniają do 
poszukiwania alternatywnych źródeł 
energii. Doskonałym zamiennikiem 
typowych nośników energii stają się 
obecnie jej odnawialne źródła, m.in. 
energia biomasy wytwarzana z roślin 
energetycznych. Wśród szerokiego wa-
chlarza roślin określanych takim mia-
nem największe znaczenie w warun-
kach Polski uzyskuje uprawa wierzby 
energetycznej. Związane jest to z cha-
rakterem uzyskiwanej z niej biomasy 
oraz wymaganiami klimatyczno-gle-
bowymi dostosowanymi do warunków 
Polski. 

W wyniku licznych doświadczeń ustalono, 
że dla celów energetycznych najlepiej na-
daje się wierzba wiciowa Salix viminalis 
oraz jej liczne krzyżówki (znana również jako 
wierzba konopiana). Jej cechami są bardzo 
szybki przyrost, zwiększona odporność na 
szkodniki i choroby, duża mrozoodporność 
oraz wysoka wartość energetyczna drewna.

Jak uprawiać? 

Wierzba wiciowa jest odmianą mało 
wymagającą pod względem glebowym, 
Można ją uprawiać praktycznie na każdym 
typie gleby, ale najbardziej korzystne wa-
runki to III, IV i V klasa bonitacyjna. Oczywi-
ście plonowanie jest ściśle uzależnione od 
warunków siedliskowych. Suche, piasz-
czyste gleby (klasy VI) nie nadają się do 
jej uprawy. 

Nasadzenia dokonywane są od listo-
pada do końca maja - im wcześniej tym 
lepiej. Decydując się na założenie planta-
cji musimy podejść do uprawy tej rośliny 
jak do innych upraw rolnych. Jeśli pole 
było normalnie użytkowane rolniczo, 
wówczas większość zabiegów agrotech-
nicznych jest identyczna jak w przypadku 
pozostałych roślin rolniczych, np. rzepaku 
czy zboża. Jeśli natomiast pole było przez 
dłuższy czas nie użytkowane rolniczo, wów-

czas należy przeprowadzić kompleksową 
uprawę. 

Bardzo ważną czynnością, na którą na-
leży zwrócić szczególną uwagę, jest wła-
ściwe odchwaszczenie pola. Roślina ta 
w pierwszym roku istnienia plantacji często 
przegrywa z ekspansją szybko rosnących 
chwastów. Prowadzi to do zahamowania 
wzrostu sadzonek i w konsekwencji dużo 
niższych plonów. Największe zagrożenie 
stanowią chwasty wieloletnie, które należy 
zwalczyć jeszcze w roku poprzedzają-
cym założenie plantacji. Po zasadzeniu 
walka z chwastami jest bardzo utrudniona 
i sprowadza się głównie do mechaniczne-
go ich usuwania. W dalszych latach uprawy 
niebezpieczeństwo wynikające ze strony 
chwastów jest już znikome. 

Kolejnym, niezmiernie ważnym czyn-
nikiem jest dostateczne uwilgotnienie 
gleby, zwłaszcza w początkowym okresie 
przyjmowania się sadzonek. W przypadku 
długotrwałej suszy młode sadzonki, które 
nie wykształciły dostatecznego systemu 
korzeniowego, mogą wypaść z planta-
cji. Faktem jest, iż przy dobrym uwilgot-
nieniu gleby, wierzba energetyczna udaje 
się dużo lepiej, jednak nie jest to roślina 
wodna. W przypadku długotrwałych zale-
wów przekraczających 2 tygodnie wierzba 
najczęściej obumiera. Do jej uprawy nie 
nadają się tereny bagniste ze stojącą wodą. 

Przed sadzeniem zaleca się zbadanie za-
wartości w glebie makroelementów (NPK) 
oraz określenie jej kwasowości. Gatunek 
ten cechuje się dużą plastycznością i znosi 
gleby o pH od 4,5 do 7,6. Odczyn wyższy niż 
7,6 jest źle tolerowany. 

Zbiór wierzby 

Przeprowadza się go po opadnięciu li-
ści, od późnej jesieni do wczesnej wiosny. 
W zależności od przyjętej strategii można 
go przeprowadzać corocznie (plon osiągnie 
wówczas 30-40 ton/ha), co 2 lata (plon 60-
80 ton/ha, a wysokość roślin 5-6 m), lub co 
3 lata (plon wyniesie 90-120 ton/ha, a wyso-
kość roślin 5-7 m). Jednak w ciągu pierw-
szych dwóch lat zaleca się dokonać zbioru 
co roku, ścinając wierzbę na wysokości 
10-15 cm nad ziemią, co powoduje jej roz-
krzewianie. Zbiór wierzby może odbywać 
się ręcznie - sekatorem lub spalinową piłą 

łańcuchową, lub mechanicznie - za pomo-
cą wzmocnionej kosiarki listwowej, kom-
bajnu do zbioru kiszonki z przystawką, lub 
kombajnu specjalistycznego. 

Zalety uprawy

Wierzba, jako uprawa energetyczna, daje 
ekologiczny i odnawialny surowiec na ener-
gię cieplną. Podczas spalania drewna wierz-
bowego prawie nie wydzielają się związ-
ki siarki i azotu. Powstający wówczas 
dwutlenek węgla jest asymilowany przez ro-
śliny wzrastające na polach, czyli jego ilość 
w atmosferze nie zwiększa się. Zawartość 
popiołów przy spalaniu wynosi około 1% 
spalanej masy, podczas gdy przy spalaniu 
węgla może ona sięgać nawet 20%. 

Wierzba jest też najefektywniejszą z roślin 
używanych do oczyszczania gleb z metali 
ciężkich, związków toksycznych i innych 
poprzez wbudowanie ich w swoją biomasę. 
Dzięki tym właściwościom może być sto-
sowana jako zielony pas ochronny wokół 
szkodliwych zakładów przemysłowych, auto-
strad, wysypisk śmieci, itp. Plantacje wierzby 
mogą również - bez szkody dla środowiska - 
utylizować osady ściekowe i gnojowicę, 
a związki w nich zawarte nie przedostają się 
do wód gruntowych. Korzenie wierzby wyła-
pują ponad 80% zanieczyszczeń. 

Wierzba energetyczna rośnie 14 razy 
szybciej niż las. Po dwóch, trzech la-
tach daje tak duże plony, że koszty za-
łożenia plantacji zwracają się. Energia 
pozyskana z plantacji jest tańsza od 
węgla, i 2-3 razy tańsza niż pozyskana 
z ropy naftowej, czy gazu. 

Kaloryczność wierzby jest zbliżona do 
miału węglowego. Przyjmuje się, że 1 tona 
węgla kamiennego to 1,5 tony wierzby 
energetycznej. Roślina plonuje 25-30 lat 
z jednego nasadzenia i daje co roku z 1 ha 
plantacji 30-40 ton zielonej masy drzewnej, 
czyli ok.20 ton masy suchej, co w przelicze-
niu odpowiada ok. 15 tonom węgla. Zało-
żenie plantacji wierzby na areale 30-50 
arów daje bezpłatny opał dla celów wła-
snych gospodarstwa domowego. n
 
Źródła: 
1. Biomasa jako alternatywne źródło energii, War-
szawa 2002 r. 
2. www.ze.strefa.pl
3. www.lasprywatny.pl

Uprawa wierzby energetycznej
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Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, wdrażana w starych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej od roku 
2005, powiązała otrzymywanie płatności bezpośred-

nich i płatności specyficznych dla określonych kierunków 
produkcji z obowiązkiem spełnienia określonych standar-
dów przez gospodarstwo zwanych minimalnymi wymogami 
wzajemnej zgodności (cross-compliance). W Polsce od stycz-
nia 2009 r. wysokość przyznawanych płatności bezpośred-
nich oraz niektórych płatności realizowanych w programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) zależała od 
spełnienia przez rolnika wymogów wzajemnej zgodności. 

Wymogi te będą również musiały być realizowane przez rolników 
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obej-
mują one utrzymanie gruntów wchodzących w skład gospodarstwa 
w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Trzy obszary ochrony 
Wymogi z zakresu zarządzania określone w załączniku III do rozpo-
rządzenia Rady Nr 1782/2003 zostały podzielone na trzy obszary:
• Obszar A - obejmujący zagadnienia ochrony środowiska natural-
nego oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt.
• Obszar B - obejmujący zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt, zgła-
szanie niektórych chorób i zdrowotność roślin.
• Obszar C - w którym zawiera się dobrostan zwierząt.

Obszar C obowiązuje od stycznia 2013 roku. Na dobrostan zwie-
rząt składają się następujące elementy: warunki ich utrzymania, 
właściwe obchodzenie się ze zwierzętami, obsada na jednostkę po-
wierzchni oraz stopień przystosowania się zwierząt do warunków, 
w których przebywają.

Jakie gatunki obejmują zasady dobrostanu?
Wymogi dobrostanu zwierząt dotyczą posiadaczy zwierząt go-

spodarskich, takich jak: koniowate (koń i osioł), bydło (bydło do-
mowe i bawoły), jeleniowate ( jeleń szlachetny, jeleń sika i daniel 
utrzymywane w warunkach fermowych w celu pozyskania mięsa 
i skór, jeżeli pochodzą z hodowli zamkniętej, o której mowa w prze-
pisach prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli fermowej świń, 
owiec, kóz, drobiu (kura, kaczka, kaczka piżmowa, gęś, gęś gar-
bonosa, indyki, przepiórki japońskie, perlice) oraz utrzymywanych 
w warunkach fermowych, jak: strusie, zwierzęta futerkowe (lis 
pospolity, lis polarny, norka amerykańska, tchórz, jenot, nutria, 
szynszyla i króliki - utrzymywanych w celu produkcji surowca dla 
przemysłu futrzarskiego, mięsnego, włókienniczego. 

Przepisów szczegółowych dotyczących dobrostanu zwierząt jest 
tak dużo, że dokładne ich omówienie w tym artykule jest niemożli-
we. Dlatego przedstawię te uregulowania jedynie wyrywkowo, aby 
zasygnalizować czytelnikom najważniejsze zagadnienia. 

Podstawowe wymogi
1. Chów i hodowla zwierząt nie mogą być prowadzone me-
todami i w warunkach, które mogłyby spowodować cierpie-

nia, urazy i uszkodzenia ciała zwierząt. Każdy kto opiekuje się 
zwierzętami, powinien posiadać podstawową wiedzę dotyczącą ich 
żywienia, pielęgnacji, bezpiecznej obsługi, naturalnych zdrowych 
zachowań zwierząt, czy tez obsługi urządzeń wykorzystywanych 
w przyjętej technologii hodowli. Jeżeli zauważy się niepokojące ob-
jawy dotyczące stanu zwierząt, należy natychmiast otoczyć opieką 
chore czy też ranne zwierzę. 
2. W przypadku grupowego utrzymywania zwierzęta chore, lub 
podejrzane o chorobę, trzeba odizolować od reszty grupy, 
zapewnić im odpowiednie warunki (ściółka, stały dostęp do wody 
), a jeśli opieka nie przynosi rezultatu, wezwać lekarza weterynarii. 
3. Rolnik utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest obowiązany 
przechowywać przez okres 3 lat dokumentację weteryna-
ryjną dotyczącą przebiegu leczenia, przeprowadzonych zabiegów 
weterynaryjnych oraz padłych zwierząt. 
4. Zwierzęta utrzymywane w grupie muszą mieć zapewnione ta-
kie powierzchnie, aby wszystkie jednocześnie mogły leżeć 
i odpoczywać. Bez względu na to czy są utrzymywane na uwięzi 
czy nie, grupowo czy pojedynczo, każdemu z nich należy zapewnić 
tyle miejsca, by mogły swobodnie leżeć, wstawać i kłaść się oraz by 
miały możliwość przejawiania naturalnych zachowań, takich jak 
oczyszczanie skóry, odganianie owadów, itp. 
5. Dla zapewnienia dobrego stanu zwierząt należy koniecznie prze-
strzegać, aby sprzęt używany do karmienia i pojenia, wszyst-
kie elementy wyposażenia pomieszczeń inwentarskich oraz 
całe pomieszczenia znajdowały się w należytym stanie sa-
nitarno higienicznym i technicznym i były wykonane z ma-
teriałów nieszkodliwych dla zdrowia. Pomieszczenia, kojce 
oraz ich wyposażenie nie mogą stwarzać zagrożenia zranieniem 
poprzez wystające elementy ścian i wyposażenia, ostre krawędzie 
i powierzchnie. Materiały, którymi pokryte są wnętrza budynków, 
oraz z których wykonany jest sprzęt wykorzystywany przy obsłudze 
zwierząt, powinny być łatwe do czyszczenia i odkażania. 
6. Zwierzęta nie mogą cały czas przebywać w ciemności. By-
dło, konie, owce, kozy, króliki, szynszyle i nutrie karmi się co naj-
mniej dwa razy dziennie, a jelenie, daniele, indyki, gęsi, kaczki, 
strusie, przepiórki, perlice, lisy polarne, lisy pospolite, jenoty, nor-
ki, tchórze oraz kury nioski karmi się co najmniej raz dziennie. 
Wszystkie zwierzęta powinny mieć dostęp do wystarczającej ilo-
ści wody, lub możliwość zaspokajania pragnienia przez dostęp do 
innych płynów. 
7. W pomieszczeniach dla świń i cieląt maksymalne stężenie 
dwutlenku węgla (CO2) nie może przekraczać 3000 ppm, stęże-
nie siarkowodoru (H2S) – 5 ppm, a koncentracja amoniaku (NH3) 
– 20 ppm.  n

***

Jak już nadmieniłem, dokładne omówienie zasad cross com-
pliance w tym artykule jest niemożliwe, dlatego wszystkich którzy 
pragną pogłębić swoją wiedzę odsyłam na stronę internetową 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Rol-
nictwa i mazowieckich doradców rolniczych. 

Zasady wzajemnej zgodności a dobrostan zwierząt
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Choroby zakaźne zwierząt po-
wstają w wyniku zakażenia 
ustroju czynnikiem zakaźnym 

oraz osłabienia sił odpornościowych 
organizmu. Taka choroba zakaźna, 
która łatwo może się przenosić pomię-
dzy organizmami w sposób pośredni 
lub bezpośredni, nosi nazwę choroby 
zaraźliwej. Najczęstszymi czynnikami 
zakaźnymi wywołującymi te choroby 
są wirusy, bakterie, priony, grzyby itp. 
Aby skutecznie zwalczać zachorowa-
nia, należy je prawidłowo zdiagnozo-
wać oraz zastosować prawidłowe le-
czenie.

Oczywiście najważniejsza jest profilakty-
ka, czyli niedopuszczenie do zarażenia. Jeśli 
jednak wystąpi choroba, trzeba rozpoznać 
jej objawy i zawiadomić odpowiednie służ-
by weterynaryjne, gdyż zwalczanie niektó-
rych z nich wymaga wprowadzenia ostrych 
rygorów kwarantannowych, a w najgorszym 
przypadku kończy się nawet wybijaniem 
zwierząt.

Najważniejszymi chorobami zakaźnymi 
świń, podlegającymi obowiązkowi zwal-
czania, są : afrykański pomór świń, choro-
ba pęcherzykowa świń, pryszczyca, wąglik, 
wścieklizna itp.

Natomiast chorobami zakaźnymi podle-
gającymi obowiązkowi rejestracji i wystę-
pującymi u świń są: choroba Aujeszkyego, 
enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia, 
salmonellozy itp.

Charakterystyka 
najgroźniejszych chorób

Afrykański pomór świń - to nieuleczal-
na, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa 
choroba świń domowych wszystkich ras 
oraz dzików. Człowiek nie jest wrażliwy na 
zakażenie wirusem ASF. W związku z zaka-
zem leczenia zwierząt chorych oraz bra-
kiem szczepionek przeciwko ASF choroba 
jest zwalczana wyłącznie metodami ad-
ministracyjnymi, poprzez wybijanie stad 
zakażonych i znajdujących się w strefie za-
powietrzonej. Z tego powodu wystąpienie 
przypadków ASF jest przyczyną poważnych 

strat ekonomicznych hodowców, produ-
centów świń i budżetu państwa. Na terenie 
Polski mamy dwa potwierdzone ogniska 
choroby u dzików i jeden przypadek w ma-
łym gospodarstwie rolnym.

Choroba Aujeszkyego - atakuje świnie 
oraz wiele innych gatunków zwierząt go-
spodarskich i wolno żyjących. Stwierdzo-
no ją wszędzie tam, gdzie prowadzona 
jest intensywna produkcja świń. Wirus 
najczęściej rozsiewany jest wraz z wydzie-
liną z nosa, śliną, mlekiem i nasieniem. 
Jednostka chorobowa jest trudna do roz-
poznania klinicznego. Związane jest to 
z tym, że w chlewniach, gdzie warunki śro-
dowiskowe są dobre, wprowadzony wirus 
może krążyć w populacji świń bezobjawo-
wo i jedynie w momencie pogorszenia się 
dobrostanu u niektórych zakażonych loch 
obserwować można poronienia, rodze-
nie martwych zmumifikowanych płodów, 
brak apetytu, kaszel, wymioty, wzrost 
w.c.c., zaburzenia w zachowaniu itp. Pol-
ska była ostatnim krajem w Europie, który 
rozpoczął zwalczanie choroby Aujeszky-
ego. Na początku tego roku większość re-
gionów kraju uznano za wolne od wirusa 
tej choroby. Można się spodziewać, że do 
końca roku wszystkie regiony Polski uzy-
skają ten status.

Choroba pęcherzykowa świń - często 
towarzyszą jej objawy podobne do prysz-
czycy: tworzą się pęcherze na tarczy ryjowej, 
w obrębie jamy ustnej i na racicach. Po ich 
pęknięciu powstają owrzodzenia. Niekiedy 
występują także objawy nerwowe, prowa-
dzące często do śmierci w ciągu 1-3 dni. 
U niektórych świń choroba może jednak 
przebiegać bezobjawowo. 

Pryszczyca - to ostra zakaźna i bardzo za-
raźliwa choroba zwierząt racicowych. Towa-
rzyszy jej powstawanie pęcherzyków na po-
wierzchni błon śluzowych i skóry. Zazwyczaj 
pierwszym zauważanym symptomem jest 
nagłe pojawienie się kulawizny spowodo-
wanej zmianami w dolnych częściach koń-
czyn. Zwierzęta nie chcą wstawać ani cho-
dzić, a zmuszane do ruchu kwiczą i kuleją. 
U niektórych prośnych loch dochodzi do 
poronień. Choroba zwalczana jest z urzędu 
i podlega obowiązkowi zgłaszania

Wąglik - to ostra zaraźliwa choroba, wywo-
łana przez żyjący w glebie drobnoustrój ata-
kujący wszystkie gatunki zwierząt i człowie-
ka. Charakterystyczną jej cechą jest obrzęk 
śledziony oraz surowiczno - krwotoczne 
nacieki w tkance łącznej podskórnej i pod 
błonami surowiczymi. W postaci ostrej i po-
dostrej stwierdza się wzrost temperatury 
ciała do 40 - 42,5 oC, duże osłabienie i za-
burzenia świadomości. Ponadto chorobie 
towarzyszy utrata apetytu, krwawa biegun-
ka i duszności. Wąglik często występuje 
endemicznie w określonej okolicy. Znanym 
zjawiskiem jest pojawienie się zwiększonej 
liczby przypadków po powodziach. Choro-
ba jest zwalczana z urzędu.

Decydują przepisy

Zasady zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt reguluje Ustawa z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. 
U. nr 69, poz. 625) z późniejszymi zmianami. 
Ustawa określa działania, jakie podejmuje 
lekarz weterynarii w razie otrzymania zgło-
szenia o podejrzeniu wystąpienia choroby 
zakaźnej objętej obowiązkiem zwalczania, 
a także obowiązki właściciela zwierząt do-
tyczące zwalczania choroby. W przypadku 
chorób podlegających obowiązkowi zwal-
czania z urzędu, właściciel zwierząt musi 
bezwzględnie podporządkować się naka-
zom, zakazom i ograniczeniom wydanym 
w celu zwalczenia ich przez powiatowego 
lekarza weterynarii, chociażby takim jak 
zakaz przemieszczania zwierząt, pobieranie 
próbek do badań, eliminacja chorych zwie-
rząt, itp. n

Choroby zakaźne  t rzody ch lewne j
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28 września br. w Ostrołęce odbyły się Kurpiowskie Targi 
Rolnicze. Impreza zorganizowana została już po raz 

ósmy i na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń w mieście. 
Wystawcy przybyli w rekordowej liczbie, a słoneczna pogo-
da dopisała. Jeśli dodać do tego, że na scenie zaprezentowali 
się świetni młodzi wykonawcy, a wystawcy zadbali o różno-
rodność towarów, to nie dziwi fakt, że tłum odwiedzających 
rósł z każdą minutą.
 

Występy sceniczne rozpoczęły się o godz. 10.00 koncertem Kapeli 
Jana Kani z Lipnik, która potem pojawiała się na scenie jeszcze kil-
kukrotnie. Muzyką kurpiowską bawił także duet Karol Samsel i Karol 
Rydel.

Po muzykach na scenie pojawili się młodzi artyści, dla któ-
rych występ przed tak dużą publicznością był nie lada prze-
życiem. Dzieci z ostrołęckiej Szkoły Podstawowej Nr 10 za-
prezentowały program „Kurpie pieśnią i słowem malowane” 
i - co ciekawe - mówiły w dialekcie kurpiowskim, którego uczą 
się w szkole. Miło było słuchać, jak tak młodzi ludzie opano-
wali mowę swoich dziadków, coraz rzadziej spotykaną już  
w życiu codziennym.

Po oficjalnym otwarciu targów, którego dokonali: Andrzej 
Kamasa – dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego, Wiesław Szczubełek – dyrektor MODR Oddział 
w Ostrołęce i Janusz Kotowski – prezydent Miasta Ostrołęka, sce-
ną zawładnęły dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 7. Wyrecytowane 
przez nie wiersze i wykonany taniec nagrodzone zostały gromkimi 
brawami widzów. Po ich występie Michał Rawa z przedszkola w Ol-
szewie-Borkach oraz Nadia Grabowska i Arleta Kamińska – pierw-
szoklasistki z tej samej miejscowości – rozbawili zgromadzonych do 
łez rewelacyjnie wykonanymi gadkami kurpiowskimi.

Kolejną grupą, która zaprezentowała się na scenie, był Ostrołęcki 
Klub Karate KYOKUSHIN. Długie treningi, koncentracja i czas po-

święcony ćwiczeniom zaowocowały pokazem, który zwiedzający 
oglądali z prawdziwym podziwem i zapewne niejeden młody widz 
zechce się wkrótce zapisać na treningi.

Ostatnią występującą grupą był Zespół Tańca Ludowego Ostro-
łęka z Ostrołęckiego Centrum Kultury. Piękny taniec i stroje, urocze 
tancerki i przystojni tancerze sprawili, że – mimo, iż impreza trwa-
ła już od kilku godzin – tłumek pod sceną nie zmalał. Dodatkową 
atrakcją był występ Apolonii Nowak, znanej kurpiowskiej śpiewacz-
ki i artystki ludowej. 

Podczas imprezy nie mogło zabraknąć tego, na co zawsze czeka-
ją najmłodsi uczestnicy, czyli konkursu z zakresu wiedzy o kulturze 
regionu kurpiowskiego i rolnictwie ekologicznym. Jolanta Budzi-
chowska i Stanisław Orłowski, na co dzień pracownicy MODR, za-
prosili na scenę aż 30 dzieci, które kolejno losowały pytania doty-
czące ekologii, rolnictwa i regionu kurpiowskiego. Okazało się, że 
pytania nie sprawiały uczestnikom większych problemów i każde z 
dzieci śpiewająco na nie odpowiadało, po czym z uśmiechem od-
bierało nagrodę w namiocie organizatorów konkursu, czyli MODR. 
Na koniec zwycięzcy powrócili na scenę, w celu wykonania pamiąt-
kowej fotografii. 

Swój konkurs przeprowadził także Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Ostrołęce, który – tradycyjnie już – jako nagrodę przy-
gotował rower oraz kilka zestawów do bezpiecznej jazdy na rowe-
rze.

Nie tylko program artystyczny prezentowany na scenie był boga-
ty i zróżnicowany, różnorodny był także asortyment na stoiskach. 
Miody z różnych stron Polski (nie tylko kurpiowskie), wyroby sztuki 
ludowej i rękodzieła artystycznego, smaczne produkty spożywcze 
(wykonane tradycyjnymi metodami), zbiory kolekcjonerskie, drzew-
ka i krzewy owocowe, i wiele, wiele innych przedmiotów – wszyst-
ko to było kolorowe, pachnące, piękne i tak kuszące, że wystawcy 
nawet przez chwilę nie mogli narzekać na brak zainteresowania ze 
strony zwiedzających. Plac przy Kupcu i graniczący z nim parking na 
ten jeden dzień stały się jednym wielkim kiermaszem.

Organizatorami Targów Rolniczych i Jarmarku Ostrołęckiego byli 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Ostrołęka, Sta-
rostwo Powiatowe w Ostrołęce oraz Prezydent Miasta Ostrołęki. n

K u r p i o w s k i e  T a r g i  R o l n i c z e
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tekst: Krystyna Stokowska
Oddział Ostrołęka
zdjęcia: archiwum MODR

Nadbużański Park Krajobrazowy leży w środkowo-
wschodniej części województwa mazowieckiego. 
Jest jednym z największych parków krajobrazowych 

w Polsce. Położony równoleżnikowo chroni prawie 120 km 
rzeki Bug oraz 40 km rzeki Narew. Powierzchnia Parku wyno-
si 74 136,5 ha, a razem z otuliną to 113 671,7 ha. 

Obszar Parku charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem kra-
jobrazu. Największym jego walorem jest naturalna dolina Bugu 
z meandrującą rzeką, licznymi starorzeczami i wyspami w nurcie 
oraz piaszczystymi łachami i skarpami. Miarą bogactwa i zróżnico-
wania biologicznego kompleksu środowisk wchodzących w skład 
Parku jest występowanie tu licznej fauny, w tym 49 gatunków ssa-
ków, 191 ptaków, 6 gadów, 12 płazów, a wśród bezkręgowców: 
86 gatunków motyli dziennych i 216 gatunków pająków. 
Stwierdzono także występowanie wielu gatunków zwierząt wod-
nych, w tym 48 gatunków ryb, 3 krągłoustych oraz liczne bez-
kręgowce wodne: mięczaki, skorupiaki i owady.

Królestwo ptaków

Wśród zwierząt największą grupę cennych gatunków stanowią 
ptaki. Stwierdzono tu występowanie ponad 200 gatunków, w tym 
ponad 150 lęgowych. Dolina Bugu jest ostoją ornitologiczną 
o międzynarodowej randze. Na liście,,Ostoi ptaków w Polsce’’ 
znajduje się pod symbolem IBAE-Poland 095. Do najrzadszych na-
leżą związane z obszarami podmokłymi i dolinami rzecznymi, takie 
gatunki jak: kulik wielki, kszyk, samotnik, błotniak stawowy, 
brodziec piskliwy, perkoz dwuczuby, rybitwy (rzeczna, bia-
łoczelna i czarna) oraz sieweczki rzeczna i obrożna. W norach na 
stromych nadrzecznych skarpach gnieżdżą się zimorodek i kolo-
nijnie jaskółka brzegówka. Nad wodami pospolita jest czapla 
(siwa i biała), łabędź niemy, kormorany i wiele gatunków ka-

czek, a we wsiach - bocian biały. Na teren Parku przylatują co-
raz częściej żurawie i bardzo licznie zakłada tu gniazda populacja 

bociana białego. Spośród ptaków leśnych, na uwagę zasługują: bo-
cian czarny, słonka, żuraw oraz ptaki drapieżne: orlik krzykliwy, 
trzmielojad, krogulec, pustułka. Dolina Bugu odgrywa ogromną 
rolę jako miejsce odpoczynku i żerowania ptaków migrujących. 

Ssaki, płazy, gady… 

Znaczne powierzchnie lasu sprzyjają występowaniu dużych ga-
tunków ssaków leśnych, takich jak: łoś, jeleń, dzik, sarna, borsuk 

i lis. Z wodami związane są bóbr i wydra. Ponadto występuje tu 
około 12 gatunków płazów i 6 gatunków gadów, spośród których 
wymienić należy: gniewosza plamistego i żółwia błotnego. 
Wody Bugu i jego dopływy obfitują w ryby. Stwierdzono tu wystę-
powanie blisko 48 gatunków ryb, w tym rzadkich: brzany, świnki, 
certy.

Na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego występuje 49 
gatunków ssaków, co stanowi niemal połowę wszystkich, stwier-
dzonych na terenie naszego kraju. Większość z nich, bo aż 27 gatun-
ków jest objętych ochroną prawną: 22 gatunki objęte ochroną ścisłą 
(w tym także czynną, np. jeż europejski, 7 gatunków nietoperzy 
i chomik europejski), a 5 gatunków ochroną częściową (kret, 
bóbr europejski, badylarka, mysz zaroślowa i wydra).

Są też gatunki obce, które same przywędrowały (norka amery-
kańska, jenot) lub zostały wypuszczone przez nieodpowiedzialnych 
ludzi (żółw czerwonolicy). Ich obecność w środowisku nie wpływa 
jednak pozytywnie na naszą rodzimą faunę. Zaobserwowano rów-
nież 216 gatunków pająków, z których 10 znalazło się na Polskiej 
Czerwonej Liście.

Nasz zwierzęcy skarbiec 

Jednym z głównych celów Parku jest utrzymanie oraz ochrona 
różnorodności biologicznej, w tym zróżnicowania gatunkowego 
fauny. Wielka różnorodność siedlisk wpływa bezpośrednio na bo-
gactwo świata zwierząt. Nadbużański Park Krajobrazowy jest 
pod względem faunistycznym jednym z ciekawszych i cen-
niejszych obszarów Polski.

Źródła:
www.parkiotwock.pl
www.turystykawschodniegomazowsza.pl

Fauna Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego
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Marianna Karanik
Oddział Poświętne
Zdjęcia: archiwum MODR

Prawidłowy odchów - już od 
pierwszych godzin życia - wpły-
wa korzystnie na wzrost cieląt, 

ich zdrowotność oraz rozwój tych na-
rządów, które w wieku produkcyjnym 
zdecydują o wartości użytkowej bydła. 
Szczególnie ważny jest okres żywie-
nia cieląt pokarmem płynnym, gdy nie 
mają one jeszcze w pełni rozwiniętego 
żwacza. Błędy w odchowie zwiększają 
liczbę upadków z powodu biegunki, czy 
też choroby płuc, narażając hodowcę 
na poważne straty. 

Pierwsze błędy rolnicy popełniają już 
w okresie okołoporodowym. Bezpośrednio 
po wycieleniu należy wykonać kilka bardzo 
ważnych czynności, a mianowicie; 
• usunąć śluz i błony z jamy ustnej i nosa na-
tychmiast po urodzeniu, 
• sprawdzić, czy cielę oddycha, 
• pozwolić matce wylizać cielaka, bądź sa-
memu wytrzeć go do sucha, chociażby 
wiechciem ze słomy, czy siana, pobudzając 
tym samym krążenie, 
• zdezynfekować pępowinę jodyną lub nad-
manganianem potasu, co zapobiegnie in-
fekcji. 
 
Karmimy zaraz po urodzeniu

W pierwszych 3-4 dniach po urodzeniu 
wyłącznym pokarmem oseska jest siara - 
pierwsze mleko matki „eliksir życia”. Pokry-
wa ona zapotrzebowanie noworodka na 
wszystkie składniki odżywcze oraz zapew-
nia dostarczenie mu ciał odpornościowych 
(immoglobulin-Ig), stanowiących główną 
osłonę przeciw chorobom i zakażeniom 
przez wiele tygodni. 

Metody karmienia siarą i sposób 
utrzymania cieląt w pierwszym okre-
sie po urodzeniu zalicza się do jedne-
go z najważniejszych czynników śro-
dowiskowych, mających bezpośredni 
wpływ na ich śmiertelność. Koncen-
tracja przeciwciał w siarze jest największa 
bezpośrednio po ocieleniu i szybko maleje. 
Wraz z upływem czasu zmniejsza się rów-

nież szybko przepuszczalność ścian jelita 
cienkiego u noworodków dla immoglobu-
lin, dlatego ważne jest, żeby nakarmić 
cielę siarą w ciągu pierwszych 30 minut 
życia, gdyż ma ona wtedy największą 
wartość. 

Dobra siara jest gęsta i ma kremowy ko-
lor. Siarę rzadką, wodnistą cechuje niski 
poziom przeciwciał, białka i tłuszczu. Zale-
cana ilość dobrej siary, którą cielę powinno 
otrzymać, wynosi ok. 8 - 10% masy ciała (tj. 
ok. 2 - 4 l). Pierwszą porcję (1,5 - 2 l) powinno 
się podać bezpośrednio po porodzie - naj-
wcześniej jak to tylko możliwe, a pozostałą 
ilość po 6 - 8 godzinach. 

Sposób karmienia 

Ważny jest również sposób podawania 
siary. Pozostawienie cielęcia (zwłaszcza 
w pierwszych godzinach życia) przy matce, 
nie zawsze daje gwarancję pobrania przez 
nie dostatecznej ilości siary. Cielęta osła-
bione porodem mają kłopoty ze wstaniem, 

znalezieniem strzyków i nie potrafią samo-
dzielnie ssać, dlatego należy krowę zdoić 
i podać siarę z butelki, bądź wiaderka 
ze smoczkiem. Wówczas mamy pewność 
ile siary cielę wypiło. 

Pojąc oseska należy pamiętać, aby po-
zycja pijącego cielęcia była zbliżona 
do tej, jaką przyjmuje podczas ssania. 
Zła pozycja oraz szybkie picie powodują, 
że pokarm dostaje się do nierozwiniętego 
żwacza, co jest często przyczyną wystąpie-
nia biegunek. Dlatego prawidłowe pojenie 
cieląt siarą jest istotne - nie tylko ze wzglę-
du na pokrycie ich zapotrzebowania na 
immoglobuliny, lecz również zapewnienie 
im odpowiedniego rozwoju przewodu po-
karmowego. 

Sprawdzoną i często praktykowaną przez 
hodowców metodą gromadzenia i prze-
chowywania siary jest jej mrożenie, aby 
w późniejszym czasie można ją było wyko-
rzystać do pojenia cieląt. Pamiętajmy, że 
siara pochodząca od krów starszych oraz 
krów ras mięsnych będzie miała wyższy po-

P r a w i d ł o w y  o d c h ó w  c i e l ą t
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ziom przeciwciał, niż siara pochodząca od 
pierwiastek czy krów ras mlecznych. 

Poczynając od drugiego tygodnia życia 
cielę - oprócz mleka i preparatu mlekoza-
stępczego - powinno otrzymywać dobry 
specjalistyczny starter, ziarno kukurydzy 
i mieć swobodny dostęp do wody.

Wśród hodowców funkcjonują dwa mo-
dele odchowu cieląt: tradycyjny - 10 - 16 
tygodni na mleku lub preparacie mlekoza-
stępczym, i skrócony - 6 - 8 tygodni na mle-
ku lub preparacie mlekozastępczym. 
 
Pierwsze dni 

Odchów cieląt inaczej wygląda w sta-
dach bydła mięsnego, a inaczej w stadach 
bydła mlecznego. Cielęta rasy mięsnej po 
urodzeniu zostają ze swoją matką, aż do 
okresu odsadzenia, tj. ok. 6 - 7 miesięcy. 
Pobierają mleko matki, stopniowo przy-
zwyczajając się do pobierania innych pasz. 
Natomiast cielęta ras mlecznych zaraz po 
porodzie są oddzielane od matki i pojo-
ne przez pierwsze 3 - 5 dni siarą, a potem 
preparatami mlekozastępczymi oraz uczo-
ne pobierania pasz stałych i objętościo-
wych (mleko matek przeznaczane jest na 
sprzedaż). Preparaty mlekozastępcze są 
rozpuszczane w wodzie o odpowiedniej 
temperaturze (letniej), w ilości i propor-
cjach podanych przez producenta. Za-
sadniczo ok. 10 % wagi cielęcia (tj. 5 - 6 l) 
rozrobionego preparatu, podaje się dwóch 
dawkach po 2,5 - 3 l. Zalecane jest poda-
wanie ich z wiaderka ze smoczkiem, któ-

re umieszcza się na wysokości ok. 60 cm 
nad podłożem. Takie warunki powodują 
powstawanie, tzw. rynienki przełykowej 
podczas picia, która sprawia, że mleko 
trafia bezpośrednio do trawieńca. Gdy nie 
funkcjonuje rynienka przełykowa, wypite 
mleko dostaje się do nieukształtowanego 
jeszcze żwacza, gdzie się psuje i może wy-
woływać biegunki. 

Cielęta poimy w równych odstępach 
czasu, jednocześnie kontrolując dawkę po-
bieranego pokarmu, aby móc dostosować 
ją do zapotrzebowania zwierzęcia. Przygo-
towane pójło powinno mieć odpowiednią 
temperaturę (nie za gorące i nie za zimne - 
ok. 40oC). Naczynia powinny być czyste. 

Cielęta muszą mieć dostęp do świeżej, 
czystej wody już od pierwszego tygodnia 
życia, gdyż jest konieczna do szybkiego 
wzrostu i prawidłowego odchowu. Mleko 
lub preparat mlekozastępczy nie zastąpi 
wody! Częstym błędem popełnianym przez 
hodowców w trakcie odchowu jest właśnie 
brak dostępu do wody.

Wprowadzanie paszy stałej 

Warunkiem prawidłowego rozwoju prze-
wodu pokarmowego cielęcia jest stopnio-
we wprowadzanie do dawki pokarmowej 
- już od czwartego dnia - niewielkiej ilości 
paszy stałej o dużej zawartości skrobi (np. 
startery - pełne ziarno kukurydzy lub owsa, 
które stymulują rozwój żwacza). Całe ziar-
no przestajemy podawać, jeśli znajdziemy 
je w kale. Cielęta niechętnie jedzą paszę 

drobno zmieloną i pylącą, dlatego ziarno 
zbóż powinno być gniecione, a ziarno kuku-
rydzy podawane w całości. Przy pobieraniu 
dziennym 1-1,5 kg paszy treściwej można 
zaprzestać podawania preparatów mleko-
zastepczych. 

Bardzo często dobrej jakości siano łąko-
we, lub z lucerny, jest pierwszą paszą ob-
jętościową podawaną cielętom. Mogą je 
skubać już od piątego dnia życia, ale po-
dawać je w większych ilościach powinniśmy 
od 8 - 10 tygodnia. Z kolei od czwartego 
miesiąca dajemy siano do woli, odpowied-
nią sianokiszonkę i bardzo wskazaną w die-
cie marchew, plus pasze treściwe w ilości. 
2 - 2,5 kg

W czwartym miesiącu życia zaczyna się 
okres krytyczny w rozwoju cieliczki - wów-
czas żywienie jej ma istotny wpływ na 
późniejszą mleczność. Zbyt intensywne 
karmienie w tym okresie może spowo-
dować rozwój większej ilości komórek 
tkanki tłuszczowej wymienia, co może 
skutkować w przyszłości niższą wydaj-
nością mleka. W tym okresie optymalny 
przyrost dobowy to ok. 800 g.
 
O czym jeszcze należy pamiętać?

Na zdrowotność cieląt, obok prawidło-
wego żywienia, znaczący wpływ ma sposób 
ich utrzymania, gdyż decyduje o zapewnie-
niu młodemu zwierzęciu jak najkorzystniej-
szych warunków wzrostu i rozwoju. Nie na-
leży zapominać o zarejestrowaniu w ARiMR 
nowo narodzonego cielęcia oraz zakolczy-
kowania go w ciągu siedmiu dni.

Już od pierwszej doby cielę powinno być 
umieszczone w indywidualnym kojcu, obfi-
cie wyścielonym słomą. Może być również 
utrzymywane na świeżym powietrzu pod 
zadaszeniem lub w specjalnych budkach. 
Należy jednak pamiętać, aby nie były nara-
żone na przeciągi. Cielęta są jak małe dzie-
ci: radość sprawiają, kiedy dużo jedzą i piją, 
a przy tym są zdrowe i osiągają duże przyro-
sty. Droga do posiadania wysoko wydajne-
go stada zawsze wiedzie przez prawidłowy 
odchów.  n

Źródła: 
1. Poradnik rolniczy, Poznań 1988 r.- opracowanie 
zbiorowe
2. Metody chowu i hodowli bydła, Grodzki Henryk 
wyd. SGGW 2011 r.
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Beata Samsel
Oddział Ostrołęka

Nauka i genetyka idą do przodu, 
ale muszą opierać się na solid-
nych podstawach. Do takich 

podstaw zaliczamy środowisko i na-
turalnie w nim żyjące gatunki, odmia-
ny i rasy. To właśnie w starych rasach 
zwierząt gospodarskich zachowany 
został dobry genotyp sprawiający, że 
może nie są one szczególnie wydajne 
pod względem produkcyjnym, ale za 
to zdrowe, odporne na trudne warun-
ki hodowlane, choroby i mają smaczne 
mięso. Spośród świń do ras rodzimych 
zaliczamy przede wszystkim zwierzęta 
ras puławskiej i złotnickiej. Zajmijmy 
się jednak tą pierwszą.

Świnia puławska, początkowo była zwa-
na świnią gołębską. To rasa wyhodowana 
w Polsce, w XX w. z okolic Puław i Lubarto-
wa powstała w wyniku krzyżowania miej-
scowych, prymitywnych świń ostrouchych 
ze świniami rasy berkshire. Największe za-
interesowanie hodowców rasą puławską 
przypadło na lata 50. i 60-te XX wieku. Na 
początku lat 90. XX w. nastąpiło jednak dra-
styczne załamanie hodowli, spowodowa-
ne masowym wykorzystaniem nowych ras 
o wysokiej mięsności. Aby zapobiec wygi-
nięciu puławskiej, podjęto działania mające 
ochronić zasoby genetyczne tradycyjnych 
ras. W roku 2009 roku świnia rasy puław-
skiej została wpisana na Listę Produktów 
Tradycyjnych, prowadzoną przez Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działania te 
sprawiły, że populacja odbudowała się, ale 
głównie w pierwotnym miejscu występowa-
nia, tj. na Lubelszczyźnie oraz w wojewódz-
twie mazowieckim.

Charakterystyka rasy

Rasa puławska wykazuje korzystne dla 
hodowli cechy ras świń, z których powsta-
ła, czyli wczesne dojrzewanie, szybki wzrost 
masy ciała, doskonałą wydajność rzeźną 
i żywotność. Obecnie świnia puławska jest 
formą przejściową pomiędzy typem tłusz-
czowo-mięsnym a mięsnym, o krótkich no-
gach i łaciatym czarno-białym umaszczeniu 

z przewagą barwy czarnej nawet do 70% 
powierzchni skóry. 

Rasę charakteryzuje wczesne dojrzewanie 
rozpłodowe, dobre przystosowanie do trud-
nych warunków utrzymania, długowiecz-
ność oraz wysoka odporność na choroby. 
W odniesieniu do cech użytkowych świnie 
puławskie spełniają kryteria standardu ho-
dowlanego komponentu matczynego (wy-
kazują wysoką płodność, plenność, posiada-
ją dobre cechy macierzyńskie oraz łagodne 
usposobienie). Cechą użytkowości tucznej 
jest efektywne wykorzystanie składników od-
żywczych dawki pokarmowej, przy wyższej 
sprawności przetwarzania ich na składniki 
ciała, głównie tłuszcz. Tuczniki tej rasy do-
brze przyrastają nawet w mniej sprzyjających 
warunkach żywienia i utrzymania.

Właściwości kulinarne mięsa

Świnie rasy puławskiej wyróżniają się 
spośród obecnie utrzymywanych w Polsce 
ras bardzo dobrą jakością pozyskiwanego 
z nich mięsa, które nawet po obróbce ter-
micznej nie traci aromatu i ma charakte-
rystyczny, marmurkowaty wygląd, warun-
kowany przez odpowiedni udział tłuszczu 
śródmięśniowego. Ponadto jest kruche 
i przede wszystkim bardzo soczyste, co pod-
kreśla jego walory smakowe. Obecnie uwa-
ga konsumentów kieruje się w stronę wyro-
bów regionalnych, wytwarzanych według 
starych receptur, przekazywanych z poko-
lenia na pokolenie. Powrót do tradycyjnych 
metod uprawy oraz hodowli staje się szansą 
dla rozwoju rodzimych ras zwierząt, między 
innymi świni puławskiej.

Hodowla z dopłatami

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powie-
rzyło Polskiemu Związkowi Hodowców i Pro-
ducentów Trzody Chlewnej „Polsus” w War-
szawie wykonywanie zadań z zakresu realizacji 
Programu Ochrony Zasobów Genetycznych. 
Program dotowania hodowli świń polskich 
ras jest skierowany do drobnych i średnich ho-
dowców. Jego celem jest zachęcanie rolników, 
aby nie pozbywali się rodzimych ras zwierząt. 
Rolnicy, którzy chcą uczestniczyć w programie, 
muszą wpisać zwierzęta do księgi zwierząt ho-
dowlanych danej rasy, muszą też prowadzić 
odpowiednią dokumentację hodowlaną i pro-
gram hodowlany właściwy dla danej rasy. 

Dotacje są wypłacane w ramach programu 
rolnośrodowiskowego na rzecz „Zachowania 
zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”. 
Pakiet ma na celu ochronę szczególnie cen-
nych ras zwierząt gospodarskich, w przypad-
ku których niska liczebność zwierząt hodow-
lanych stwarza zagrożenie ich wyginięcia. Aby 
rolnik mógł otrzymać dotację do hodowli rasy 
puławskiej, minimalna liczebność jego stada 
loch powinna wynieść 10 sztuk. Jednocześnie 
liczebność stada podstawowego nie może 
wynieść więcej niż 70 sztuk.

Miejmy zatem nadzieję, że program przy-
niesie wymierny efekt i nasze rodzime rasy 
znów zaczną wieść prym w polskich gospo-
darstwach. To niewątpliwie duża szansa 
zwłaszcza dla gospodarstw ekologicznych.

„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami 
nie wiecie co posiadacie” - słyszymy o nas 
samych. Ale czy koniecznie tak musi być? n

Źródła:      
1. http://www.wieprzowinaregionalna.pl/
2. http://www.ppr.pl/

Rodzime rasy zwierząt - świnia puławska
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Andrzej Wójcik
Oddział Ostrołęka

Wartość pokarmowa pasz objętościowych dla bydła 
zależy od całego procesu uprawy roślin, terminu 
zbioru i sposobu ich konserwacji. Na jakość tych pasz 

składa się więc kilka czynników. Są to: prawidłowa agrotech-
nika, skład botaniczny runi, termin zbioru roślin na kiszonki, 
sposób przygotowania kiszonek czy sianokiszonek oraz odpo-
wiednie przechowywanie i wybieranie kiszonek z silosu.

Same pasze objętościowe wystarczą krowom do zapewnienia 
produkcji na poziomie około 3,5 tysięcy litrów. Chcąc osiągnąć wyż-
sze wydajności, określone cechami genetycznymi zwierząt, musimy 
zapewnić zwierzętom dodatkowe ilości białka, energii, składników 
mineralnych i witamin. 

W tym celu stosujemy…

…pasze treściwe, dodatki paszowe i premiksy, a dla krów o wy-
dajności powyżej 8 tys. litrów w większym stopniu białko i tłuszcz 
osłonowy, chelaty oraz witaminy powlekane lipidową osłoną w celu 
zwiększenia ich dostępności w jelicie cienkim, a poza tym enzymy 
i substancje poprawiające smak (np. zioła). 

Przy samodzielnym sporządzaniu pasz hodowca musi zwracać 
uwagę na odpowiedni dobór komponentów sporządzanej paszy. 
Jednym z elementów prawidłowej dawki pokarmowej jest pokrycie 
zapotrzebowania zwierząt na witaminy, które są związkami orga-
nicznymi stymulującymi prawidłowy przebieg procesów życiowych, 
takich jak rozwój i wzrost, osiągnięcie i utrzymanie produkcji, np. 
mleka na spodziewanym poziomie czy uzyskiwanie dobrych wyni-
ków rozrodu w stadzie.

Rola poszczególnych witamin 

Karoten i witamina A - powstająca z karotenu przy udziale wi-
taminy C - wpływa na rozwój, prawidłowe działanie układu rozrod-
czego, zmniejsza częstotliwość występowania zatrzymania łożyska 
i zapaleń wymion po ocieleniu. Poprawia też wzrok i odporność or-
ganizmu na choroby zakaźne.

Witamina D - wpływa na rozwój układu kostnego młodych zwie-
rząt poprzez stymulację przyswajania wapnia i fosforu z pasz (podsta-
wowe minerały budowy kości). Pasze roślinne zawierają prowitami-
nę, która pod wpływem promieni słonecznych przekształca się w wi-
taminę D. Z tego względu ważne jest zapewnienie w okresie jesienno 
zimowym młodym zwierzętom dostępu do wybiegów, a w okresie 
letnim do korzystania z pastwisk. Niedobory witamin D i A można 
uzupełnić podając zwierzętom tran.

Witamina C - wpływa na prawidłowy rozwój młodych zwierząt 
oraz wspomaga działanie systemu odpornościowego. Podanie jej 
krowom przed wycieleniem zmniejsza ilość komórek somatycznych 
w mleku.

Witamina E (tokoferol) - rozpuszczalna w tłuszczach, jest głów-
nym przeciwutleniaczem w komórkach, bo stabilizuje podatne na 
utlenianie nienasycone kwasy tłuszczowe. Poza tym obniża pod-
wyższony poziom fosfolipidów w surowicy krwi, chroni komórki 
przed stłuszczeniem, podtrzymuje czynności układu mięśniowego, 
ułatwia przyswajanie tlenu przez erytrocyty, reguluje prace gruczo-
łów płciowych, wpływa na ochronę ciąży. Zwiększa też odporność 
zwierząt na stres cieplny. W chowie bydła mlecznego należy podkre-
ślić jej rolę w zapobieganiu zapaleniom wymion, dzięki wpływowi 
na szybkość przemieszczania się i zdolność zwalczania patogenów 
mastitis przez białe krwinki. Niedobory witaminy E i selenu sprzy-
jają występowaniu zatrzymania łożyska po wycieleniu, obniżeniu 
produkcji mleka oraz zwiększeniu podatności krów na zapalenia 
wymion.

Witaminy z grupy B - rozpuszczalne w wodzie, nie są magazyno-
wane w organizmie zwierząt (jedynie witamina B12 jest gromadzona 
w wątrobie). Stymulują przebieg procesów metabolicznych w organi-
zmie zapobiegając niedoborowi energii. Przeżuwacze, dzięki mikro-
florze żwacza, mogą syntetyzować witaminy z grupy B, pobierają je 
też wraz z paszą pochodzenia roślinnego.

Podsumowanie

Zapewnienie zwierzętom pełnego pokrycia zapotrzebowania na 
witaminy przyczynia się do wzrostu efektywności chowu poprzez 
poprawę ich zdrowotności, płodności oraz uzyskiwanych wyników 
produkcyjnych w postaci większych przyrostów, czy wyższej pro-
dukcji mleka. n

Ro l a  w i t am i n  w  żyw i en i u  byd ł a

Jacek Mroczkowski
Oddział Ostrołęka

Chów bydła jest najpopularniejszym kierunkiem pro-
dukcji zwierzęcej w regionie ostrołęckim. Duży udział 
trwałych użytków zielonych w strukturze użytkowa-

nia gruntów, źródło cennej, taniej paszy z łąk i pastwisk wy-

znacza ten kierunek. Dotychczas produkcja mleka była naj-
bardziej opłacalną profesją wielu gospodarstw, co wynikało 
w dużej części z uregulowanego rynku mleka. W przyszłym 
roku kwoty mleczne zostaną zniesione i wielu rolników bę-
dzie miało dylemat czy dalej rozwijać bardzo pracochłonną 
produkcję mleka, czy też stopniowo zmieniać profil produk-
cji, np. w kierunku chowu bydła mięsnego? 

Rasy byd ła  mięsnego

dokończenie na str. 26
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W regionie ostrołęckim hodowla bydła 
mięsnego intensywnie zaczęła rozwijać się 
już w latach 90-tych ubiegłego stulecia, jed-
nak wybuch epidemii choroby szalonych 
krów - BSE na zachodzie Europy wpłynął 
na zmniejszenie zainteresowania wołowiną. 
W Polsce chociaż choroba szalonych krów 
nie miała znamion epidemii, to ze względu 
na niską opłacalność produkcji zlikwidowa-
no wiele stad czystorasowych bydła mię-
snego. W ostatnim okresie zainteresowanie 
polską wołowiną jednak wzrasta i wielu rol-
ników przestawia swój profil produkcji na 
bydło mięsne. Gospodarz decydujący się na 
hodowlę bydła mięsnego ze względu na po-
siadaną bazę paszową, warunki utrzymania 
i planowany system chowu, powinien wybrać 
najbardziej odpowiednią dla siebie rasę.

W Polsce mamy następujące rasy bydła 
mięsnego, dla których Polski Związek Ho-
dowców i Producentów Bydła Mięsnego 
opracował programy hodowlane.

ANGUS - rasa o umaszczeniu czarnym 
lub jednolicie czerwonym, pochodząca ze 
Szkocji. Krowy osiągają wagę 550 - 600kg, 
buhaje 900 kg, a cielęta po urodzeniu 26 - 
35kg. Jest to rasa wcześnie dojrzewająca 
i szybko rosnąca, krowy cechują doskonałe 
cechy macierzyńskie, łatwe porody i duża 
troskliwość o potomstwo. Zwierzęta bardzo 
dobrze wykorzystują pasze gorszej jakości 
i są odporne na trudne warunki środowi-
skowe. Zaletą jej jest ich bezrożność - waż-
na cecha przy ekstensywnym chowie bydła. 

BLOND D’AQUITAINE - to rasa dużego kali-
bru, pochodząca z rejonów południowo-za-
chodniej Francji o umaszczeniu od białego, 
poprzez beż, do brązowego, późno dojrze-
wająca. Krowy osiągają wielkość 700 - 1000 
kg, byki 1000 - 1400 kg, a cielęta po urodze-
niu 35 - 55 kg. Pomimo dużych cieląt nie ma 
większych problemów z porodami. Matki są 
opiekuńcze i posiadają bardzo silny instynkt 
stadny. Rasa osiąga bardzo dobre przyrosty, 
ale wymaga intensywnego żywienia.

CHAROLAISE - rasa pochodząca z central-
nej Francji. Zwierzęta są dużego kalibru, 
białe lub beżowe. Krowy ważą 750 - 950 kg, 
a dorosłe buhaje 1000 - 1400 kg. Cielęta ro-
dzą się w przedziale 40 - 45  kg, ale są przy-
padki, że osiągają wagę ponad 60 kg i wtedy 
są trudne porody. Bydło Charolaise późno 
dojrzewa, nadaje się do intensywnego cho-
wu, ale jest wrażliwe na warunki atmosfe-
ryczne, dlatego zimą powinno być przetrzy-

mywane w pomieszczeniach. Ma spokojny 
temperament i jest łatwe w obsłudze.

CHIANINA - to jedna z największych ras 
bydła mięsnego, pochodząca z centralno-
zachodnich Włoch, późno dojrzewająca 
o umaszczeniu od białego do stalowo-szare-
go. Krowy są wysokie - nawet 160 cm w kłę-
bie, ważą 800 - 1000 kg, byki osiągają 180 cm 
i ważą 1150 - 1280 kg, a cielęta po urodzeniu 
45 - 50 kg. Porody są łatwe z uwagi na małe 
głowy cieląt. Bydło jest wysokie, bardzo do-
brze umięśnione, o dużych przyrostach do-
bowych - nawet 1500 g. Ma małe rogi. Krowy 
charakteryzują się niską mlecznością.

GALLOWAY - rasa małego lub średniego kali-
bru, pochodząca ze Szkocji, z umaszczeniem 
czarnym, ciemnobrązowym lub czerwonym 
z charakterystycznym białym pasem wokół 
ciała. Krowy ważą 450 - 650 kg, byki 800 - 
1000 kg a cielęta rodzą się w wadze 30 - 35 kg, 
porody są łatwe. Bydło Galloway ma małe 
wymagania pokarmowe, może być utrzymy-
wane przez cały rok poza budynkami.

HEREFORD - rasa średniego kalibru, po-
chodząca z centralno-zachodniej Anglii, 
szybko dojrzewająca. Umaszczenie jest 
czerwone, z charakterystyczną białą głową 
i podbrzuszem. Krowy osiągają wagę 600 
- 700 kg, a buhaje 900 - 1300 kg. Herefordy 
mają spokojny temperament, łatwe wycie-
lenia, dobrze wykorzystują pasze. Szybko 
przystosowują się do nowych warunków 
bytowania. Przy opasaniu do wysokich wag 
tusza szybko otłuszcza się.

HIGHLAND - to rasa małego kalibru, pocho-
dząca z górzystych terenów północnej i za-
chodniej Szkocji. Bydło ma dość długą sierść, 
duże rogi i krótkie nogi. Umaszczenie jest 
różnorakie - od czarnego, brązowego, czer-
wonego po szare i siwe. Krowy osiągają wagę 
do 450 kg, byki do 650 kg, a cielęta rodzą się 
w wadze 25 - 35 kg bez pomocy rolnika. Rasa 
szybko dojrzewająca, jałówki można wpro-
wadzać do rozrodu już w wieku 15 miesięcy. 
Zwierzęta są bardzo odporne na niekorzystne 
warunki atmosferyczne i na pastwisku mogą 
przebywać cały rok. Są też łatwe w obsłudze 
i nie mają dużych wymagań pokarmowych.
 
LIMOUSINE - rasa średniego do dużego ka-
libru, pochodząca z centralnej i południowo-
zachodniej Francji. Zwierzęta o umaszczeniu 
w różnych odcieniach czerwieni. Krowy ważą 
średnio około 650 kg, byki ponad 900 kg, a cie-
lęta rodzą się małe zazwyczaj bez pomocy 

rolnika. Jest to rasa wcześnie dojrzewająca. 
Zwierzęta są odporne na niekorzystne warun-
ki atmosferyczne. Bardzo dobrze wykorzystują 
pasze w gospodarstwie, mogą być użytkowane 
ekstensywnie i intensywnie. Mają duży tempe-
rament i silny instynkt stadny. Charakteryzują 
się dużą ilością mięśni mało otłuszczonych, co 
daje bardzo dobrą wydajność rzeźną.

MARCHIGIANA - rasa pochodzi z Włoch, 
dawniej użytkowana była jako zwierzęta mię-
sne i pociągowe. Zwierzęta charakteryzują się 
podwójną pośladkowością, mają bardzo mu-
skularny zad i szerokie wypukłe uda oraz po-
śladki. Krowy ważą 750 - 850 kg, buhaje 1200 
- 1400 kg, a cielęta rodzą się w wadze 37 - 45 
kg. Bydło białe, z szarymi odbarwieniami.

PIEMONTESE - rasa średniego kalibru, 
pochodzi z północno-zachodnich Włoch, 
z Piemontu - regionu otoczonego przez Alpy. 
Jest to bydło białe lub szare z charaktery-
stycznymi ciemnymi pigmentami w oko-
licach oczu, uszów i ogona. Krowy ważą 
około 600 kg, byki 850 - 1000 kg, a cielęta są 
małe, chociaż porody bywają trudne z uwa-
gi na duże umięśnienie. Rasa charakteryzuje 
się tzw. „podwójną pośladkowością”. Mięso 
ma duże walory smakowe, jest dietetyczne, 
o małej zawartości tłuszczu i cholesterolu. 
Część populacji rasy Piemontese jest dojo-
na, a mleko wykorzystywane do produkcji 
serów regionalnych. Rasa wcześnie dojrze-
wająca, cielęta są trudne w odchowie.

SALERS - to bydło dużego kalibru. Rasa po-
chodzi z centralnej Francji. Zwierzęta są bru-
natno-czerwone, ale niekiedy również czarne. 
W większości mają jasne rogi. Krowy ważą 650 
- 850 kg, a nawet 950 kg, byki 1000 - 1200 kg, 
natomiast cielęta rodzą się w wadze 35 - 40 kg 
(są długie i chude dlatego nie ma problemów 
z porodami). Zwierzęta szybko dojrzewają, są 
płodne, charakteryzują się długowiecznością, 
krowy dożywają 15 lat. Dobrze wykorzystują 
pasze, cielęta są bardzo żywotne.

SIMENTAL - w tej rasie występuje typ 
mleczny i mięsny, zwierzęta są dużego kali-
bru. Rasa pochodzi ze Szwajcarii i południo-
wych Niemiec. Głowa, podbrzusze i nogi 
są białe, a reszta ciała od brązów, poprzez 
czerwień do beżu. Krowy ważą 700 - 900 
kg, byki do 1300 kg, a cielęta są dość duże 
i dlatego mogą wystąpić problemy przy po-
rodach. Dojrzałość płciową osiągają dość 
szybko, a cielęta przyrastają bardzo szybko 
z uwagi na bardzo dobrą mleczność ma-

dokończenie ze str. 25
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tek. Rasa Simental jest bardzo popularna 
z uwagi na dużą płodność, długowieczność 
i odporność na warunki atmosferyczne. 

WELSH BLACK - to rasa średniego do duże-
go kalibru, pochodząca z górzystych terenów 
Walii, zwierzęta są w większości czarne. By-
dło posiada rogi, ale jest również bezrożne. 
Krowy ważą 600 - 800 kg, buhaje 950 - 1150 
kg, ale są sztuki dochodzące do 1400 kg. Nie 
ma problemów z wycieleniami. Bydło nadaje 
się do chowu ekstensywnego, bo jest odpor-
ne na ciężkie warunki klimatyczne. Wcześnie 
dojrzewa, a tusza jest znacznie otłuszczona.

Analizując dane z Polskiego Związku Ho-
dowców I Producentów Bydła Mięsnego oraz 
informacje z opracowań w wydawnictwach 
naukowych, dochodzimy do wniosku, że 
w Polsce najbardziej popularną rasą bydła 
mięsnego jest Limusine. Stada czystorasowe 
Limusine {LM} stanowią około 70% populacji 
krajowej. W dalszej kolejności są rasy Charo-
laise {CH} - około 14%, Hereford {HH} - 5%, Si-
mental typ mięsny {SM} - 4%, Angus Czerwony 
{AR} - 3%, Angus Czarny {AN} - 2%. Pozostałe 
rasy zajmują około 1 i poniżej procenta.

Produkcja bydła mięsnego może być alter-
natywą dla gospodarstw mlecznych, przesta-

wiających produkcję na chów ekstensywny, 
ekologiczny. To dobra perspektywa dla pol-
skich rolników, jeżeli poprawi się jakość pol-
skiej wołowiny, organizację produkcji i skupu, 
a przede wszystkim opłacalność. Problemy te 
omawiane były na Konferencji zorganizowa-
nej dla rolników przez Mazowiecki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego Oddział Ostrołęka 
w październiku bieżącego roku. n

Źródło: Opracowano na podstawie informacji z Polskie-
go Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, 
a także wydawnictw naukowych publikowanych prasie 
i Internecie.

Anna Śniadach
Oddział Ostrołęka

Często zdarza się, że gleba jest bar-
dzo uboga w składniki pokarmo-
we, a ponadto wykazuje bardzo 

niski odczyn pH - poniżej 4. Wtedy rodzi 
się pytanie: Jak gospodarować na takiej 
glebie, aby uzyskując w miarę satysfak-
cjonujące plony doprowadzić jednocze-
śnie do jej agrochemicznej rekultywacji, 
a koszty tego nie byłyby zbyt wysokie?

Główną przyczyną zmęczenia gleby jest roz-
przestrzenianie się patogenów i szkodników 
roślin uprawnych, w tym także bakteriofagów 
niszczących pożyteczne mikroorganizmy sym-
biotyczne wiążące azot atmosferyczny. Ponad-
to w glebie następuje kumulacja specyficznych 
związków chemicznych wydzielanych przez 
rośliny danego gatunku, jednocześnie wpływa-
jących na ten gatunek niekorzystnie. 

Zmęczenie gleby łatwo zauważyć w przypad-
ku ciągłej uprawy takich roślin motylkowatych 
jak: koniczyny (wykoniczynienie), łubiny (wyłu-
binienie), buraki (wyburaczenie) czy pszenica. 
Jak można przywrócić jej dobry stan? 

Właściwy odczyn 
Jeżeli ocena agrochemiczna gleby wyka-

że, że jest ona zdegradowana - zarówno jeżeli 
chodzi o odczyn, jak i zasobność w składniki 
pokarmowe - to nasze działania w pierwszej 
kolejności musimy skupić na regulacji odczynu 
będącego jednym z najważniejszych wskaźni-
ków żyzności gleby. Od wartości pH zależą jej 
właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. 

Jednym z podstawowych i wymaganych za-
biegów przy niskim pH jest wapnowanie. Wapń 

ma bardzo pozytywny wpływ na strukturę gleby, 
gdyż stymuluje powstawanie agregatów glebo-
wych i stanowi ich lepiszcze. Jak wiadomo, od-
czyn gleby ma decydujący wpływ na zawartość 
w glebie przyswajalnych dla roślin form składni-
ków pokarmowych. Dlatego też w środowisku 
bardzo kwaśnym czy kwaśnym nawet bardzo 
wysokie nawożenie mineralne nie zaspokoi 
potrzeb pokarmowych roślin, gdyż nie są one 
w stanie pobrać składników z gleby. Nasuwa się 
zatem wniosek, że nawożenie bez wapnowa-
nia przy niskim pH to w dużej mierze wy-
rzucanie pieniędzy „w błoto”!

Odpowiednie nawożenie
Po zwapnowaniu kolejnym etapem jest za-

planowanie odpowiedniego nawożenia. Powin-
niśmy uwzględnić przy tym zarówno potrzeby 
pokarmowe uprawianych roślin, jak i ilość skład-
ników niezbędnych do odbudowy zasobności 
gleby. Regeneracja zasobu składników wymaga 
czasu i jest kosztowna, gdyż zazwyczaj wyczer-
pana jest nie tylko warstwa orna, ale i podglebie. 
Naszym długoterminowym celem powinno być 
jednak doprowadzenie warstwy ornej oraz pod-
glebia do średniej zasobności w przyswajalne 
składniki pokarmowe. 

Na przykład, jeżeli zasobność gleby średniej 
w przyswajalny potas wynosiła 5 mg K2O/100 g 
gleby- niska zasobność, to chcąc podnieść ją do 
średniej, musimy glebę wzbogacić o co najmniej 
7,6 mg K2O/100g gleby. Należy przypomnieć, 
że każdy mg składnika na 100 g gleby = 30kg 
tego składnika w 20 cm warstwie gleby. Gdy-
byśmy chcieli wzbogacić glebę o 10 mg K2O
/100g gleby o głębokości 60cm, to musimy 
dostarczyć jej aż 900 kg K2O/ha. Jak widać na 
tym przykładzie, gleby wyczerpane wymaga-
ją bardzo intensywnego nawożenia. Dlatego 

z przyczyn ekonomicznych i praktycznych 
zasobność gleby - w zależności od jej wyczer-
pania - powinno odbudowywać się przez kilka 
lat. Jednorazowe zastosowanie dużej dawki 
składnika spowodowałoby duże starty w wy-
niku wymycia i lokalnego zasolenia.

Trzeba również zastanowić się nad tym czy 
glebę nawozić wszystkimi składnikami „po 
równo”, czy stopniowo odbudowywać jej zasob-
ność w każdy składnik, a może zdecydować się 
na jeden lub dwa wybrane składniki pokarmo-
we? Zgodnie z prawem minimum, o wysokości 
plonu uprawianej rośliny decyduje ten składnik, 
który znajduje się w minimum potrzeb uprawia-
nej rośliny. Wskazane jest również, aby w miarę 
możliwości (przynajmniej w pierwszych kilku 
latach), zrezygnować z uprawy roślin o najwięk-
szych wymaganiach pokarmowych oraz mają-
cych duże wymagania co do odczynu gleby.

Podsumowanie
Regeneracja gleb wyczerpanych nie powin-

na opierać się wyłącznie na stosowaniu wy-
sokich dawek nawozów mineralnych. Wska-
zane jest również wykorzystanie nawozów 
naturalnych (obornik, gnojówka, gnojowica) 
czy organicznych (słoma, liście buraczane 
itp.). Podanie ich wzbogaca glebę w składniki 
pokarmowe oraz materię organiczną. Warto 
przypomnieć, że próchnica glebowa, podob-
nie jak pH gleby, zalicza się podstawowych 
czynników odpowiedzialnych za jej żyzność. 

Gospodarowanie na glebach „wyczerpanych” 
nie jest łatwe i wymaga dużych nakładów, dlate-
go wskazane jest, aby nasze postępowanie było 
szczegółowo przemyślane i ukierunkowane na 
zwiększenie dostępności składników pokarmo-
wych znajdujących się w glebie, a także składni-
ków nowo stosowanych. n

Jak  up rawia ć  g l eby  „wycze rpane”? 
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Anna Matyszczak
Oddział Siedlce

Mija sezon wegetacyjny i czas 
pomyśleć o zimowym zabez-
pieczeniu roślin. Silne mrozy, 

potęgowane wysuszającymi wiatrami 
oraz wahania temperatur na przedwio-
śniu, są dużym zagrożeniem nie tylko 
dla młodych roślin, ale nawet dorod-
nych, wieloletnich okazów. Późna je-
sień jest więc porą, kiedy należy tro-
skliwie pomyśleć o bardziej wrażliwych 
roślinach ogrodowych.

Aby zostały dobrze przygotowane do 
zimy, powinny odpowiednio wcześnie za-
kończyć wegetację i wytworzyć zdrewniałe 
pędy. Dlatego już w sierpniu powinniśmy 
przestać podawać im nawozy azotowe sty-
mulujące wzrost (nawozy potasowe wpły-
wają na drewnienie pędów). Pamiętajmy 
też, że zbyt późne przycinanie krzewów 
może spowodować wyrastanie młodych, 
wrażliwych na niskie temperatury pędów. 

W trakcie ostatnich jesiennych porząd-
ków na rabatach bylinowych warto pozo-
stawić trochę suchych łodyg i liści, które 
będą naturalnie zatrzymywały śnieg będący 
bardzo dobrą i naturalną okrywą. 

Rośliny najlepiej hartują się, gdy jesień 
jest długa, a temperatury stopniowo się ob-
niżają. Do ich okrywania powinniśmy przy-
stąpić dopiero po kilku dniach z przymroz-
kami. W zależności od przebiegu pogody, 
najczęściej jest to listopad lub początek 
grudnia.

Czym okrywać?

Najważniejsza zasada mówi, że roślina 
- mimo okrycia - powinna mieć dostęp-
powietrza, a warstwa zabezpieczająca nie 
może chłonąć zbyt dużej ilości wilgoci. 
Do okrywania nie nadają się więc folie lub 
inne materiały nie przepuszczające powie-
trza.

Doskonałym, naturalnym surowcem są za 
to liście – ważne, aby były zdrowe i wysu-
szone. Okrycie musimy zabezpieczyć przed 
rozwiewaniem go przez wiatr, np. przy po-
mocy gałązek roślin iglastych (tzw. 
stroisz), tekturowych pudeł lub ażurowych 
koszy. Okrywą z liści możemy zabezpieczyć 

rabaty z roślinami dwuletnimi, bylinami 
oraz niskimi krzewami. Można do tego celu 
wykorzystać również korę sosnową, której 
grubsza warstwa świetnie chroni korzenie 
i dodatkowo zatrzymuje wilgoć w podłożu 
(doskonale nadaje się do zabezpieczania 
wrzosowisk). Do ściółkowania roślin przed 
zima nadają się również trociny i torf.

Z kolei do zabezpieczenia drzewek i ni-
skich krzewów możemy wykorzystać sło-
mę tworząc z niej chochoły lub wykorzy-
stując gotowe maty słomiane (dostępne 
w sprzedaży są również maty trzcinowe). 
Dobrym materiałem osłaniającym przed 
wiatrem, mrozem oraz zwierzętami jest pa-
pier. Należy jednak pamiętać, że papieru 
i słomy nie można wykorzystywać do okry-
wania roślin zimozielonych, ponieważ nie 
przepuszczają one światła niezbędnego 
w procesie fotosyntezy.

Materiałami, które można zakupić w skle-
pach ogrodniczych są agrowłókniny o gra-
maturze 50 g/m2 przeznaczone głównie do 
zimowego okrywania roślin. Nałożone na 
rośliny rozpraszają światło słoneczne, nie 
dopuszczając do nadmiernego nagrzania, 
a w nocy zabezpieczają przed nadmiernym 
spadkiem temperatury.

Cieniowanie i podlewanie

Zimozielone krzewy liściaste, jak i wraż-
liwsze odmiany iglaków, wymagają zabez-
pieczenia przed najbardziej szkodliwymi 
dla nich mroźnymi, suchymi wiatrami oraz 
słońcem - takie warunki często występują 
w lutym i marcu. Duże wahania temperatur 
między dniem i nocą oraz brak możliwości 
pobrania wody z jeszcze zamarzniętego 
podłoża, powodują powstanie, tzw. suszy 
fizjologicznej, która jest powodem zamie-
rania całych roślin. Aby uniknąć takich strat, 
rośliny należy cieniować. Świetnie nadaje 
się do tego tkanina cieniująca, tzw. cie-
niówka. Natomiast niższe krzewy należy 
osłaniać stroiszem. Ważną zasadą przy 
pielęgnacji roślin zimozielonych jest obfite 
podlanie ich przed zimą, oczywiście wte-
dy, gdy jest sucho.

Które rośliny okrywamy?

Ochrony zimą wymagają przede wszyst-
kim drzewa i krzewy pochodzące z cieplej-

szych stref klimatycznych oraz okazy młode, 
które posadziliśmy w danym roku.
Gatunki, które należy osłaniać to:

  Róże – krzewy kopczykujemy przy po-
mocy ziemi ogrodowej, kompostowej, torfu 
lub trocin do wysokości około 20 cm; róże 
sztamowe (szczepione na pniu) w młod-
szym wieku odczepiamy od palika, przy-
ginamy i mocujemy do ziemi, okrywamy 
koronę zasypując ziemią, kompostem, korą 
lub trocinami, grubość okrywy powinna wy-
nosić ok. 20 cm; dobrze jest osłonić również 
pień; róże pienne okrywamy również „na 
stojąco” przy pomocy papieru, słomy, juty 
lub agrowłókniny; młode róże pnące zdej-
muje się z podpór, pędy układa na ziemi 
i okrywa słomą, stroiszem lub suchymi li-
śćmi, a ich podstawę – kopczykuje; większe 
okazy można zabezpieczyć bez zdejmowa-
nia z podpór, przywiązując do pędów sło-
miane maty.
  Różaneczniki – podłoże wokół krze-
wów okrywamy grubą warstwą ściółki, pędy 
należy zabezpieczyć tkaniną cieniującą, lub 
agrowłókniną.
  Budleje, hortensje bukietowe, pi-
wonie drzewiaste, ketmie i lawendę 
– u podstawy krzewów należy usypać kop-
czyki z ziemi, torfu lub kory i dodatkowo po-
łożyć na wierzchu stroisz.
  Wrzosy i wrzośce - najlepiej okryć agrow-
łókniną lub gałązkami roślin iglastych - gruba 
warstwa ściółki dobrze zabezpieczy korzenie.
  Magnolie, klon palmowy - wymaga-
ją okrycia, szczególnie w młodym wieku; 
wskazane jest okrycie nasady krzewu, co 
najmniej do 30 cm wysokości przy pomo-
cy trocin, kory, ziemi lub liści. W wypadku 
przemarznięcia w czasie surowej zimy, gór-
nej części rośliny, ze śpiących pąków wybiją 
nowe pędy i szybko odbudują krzew. 
  Hortensje ogrodowe – szczególnie lu-
biane, ale w warunkach wschodniej Polski 
wrażliwe na niskie temperatury (zwłasz-
cza pąki kwiatowe), należy zabezpieczyć 
przy pomocy agrowłókniny okrywając cały 
krzew lub „obstawić” tekturowym pudłem 
i zasypać suchymi liśćmi. Jeśli zdarzy się, 
że hortensja przemarznie, wiosną należy ją 
nisko przyciąć, aby pobudzić wybijanie no-
wych pędów, niestety rośliny zakwitną do-
piero w następnym roku.

Zabezpieczamy roś l iny przed z imą
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  Powojniki, wisterie (glicynie), mili-
ny - nasady pędów obsypuje się kopczyka-
mi ziemi lub okrywa stroiszem; górne pędy 
u młodych okazów wisterii i milinu dodat-
kowo można zabezpieczyć matą słomianą, 
workiem jutowym lub agrowłókniną.
  Iglaki w formie kolumnowej (zwłasz-
cza cyprysiki i jałowce) należy zabezpieczać 
przed wyłamywaniem pędów pod ciężarem 
śniegu, owijając spiralnie sznurkiem (trzeba 

pamiętać, aby nie ściągać roślin zbyt moc-
no).
  Rośliny wieloletnie uprawiane w po-
jemnikach na balkonach i tarasach – na-
leży okryć całą roślinę wraz z pojemnikiem, 
w którym ją uprawiamy. Donicę trzeba usta-
wić na styropianie lub grubej drewnianej 
płycie, ponieważ najważniejsze jest zabez-
pieczenie korzeni. W sklepach ogrodniczych 
można zakupić gotowe pojemniki z dodat-

kowo ocieplonymi ściankami. Górną część 
roślin obwiązuje się agrowłókniną, jutą lub 
okrywa chochołem słomianym. Gatunki 
bardziej wrażliwe jak, np. bieluń (datura), 
czy fuksje musimy przenieść do chłodnych 
pomieszczeń o temperaturze 2-8oC i znacz-
nie ograniczyć podlewanie.
  Trawnik - przed nastaniem zimy nale-
ży zadbać, aby trawa nie była zbyt wysoka 
i sukcesywnie usuwać opadłe liście. n

Zbigniew Piper
MODR Warszawa

Przystępując do cięcia krzewów 
ozdobnych warto pamiętać 
o podstawowych regułach, któ-

rych znajomość może pomóc w utrzy-
maniu efektownego wyglądu naszych 
roślin. Poniżej przedstawiam najważ-
niejsze różnice w sposobie cięcia róż-
nych grup krzewów ozdobnych.

Przycinanie krzewów po posadze-
niu: Krzewy wysadzane z pojemników lub 
z bryłą ziemi wymagają zwykle niewiel-
kiego cięcia, polegającego na usunięciu 
najsłabszych cienkich pędów oraz pędów 
uszkodzonych. Rośliny iglaste oraz liściaste 
zimozielone sadzone z bryłą korzeniową 
nie wymagają przycinania. Inaczej postę-
puje się z krzewami sadzonymi, z gołymi 
korzeniami, ponieważ ich korzenie zostały 
zredukowane i uszkodzone podczas wy-
kopywania w szkółce, a jednocześnie pędy 
nadziemne pozostały w całości. Poprzez 
cięcie staramy się wyrównać dysproporcje 
powstałe między uszkodzonymi korzeniami 
i częścią nadziemną. Pędy cienkie, najsłab-
sze, usuwamy całkowicie, natomiast po-
zostałe należy skrócić pozostawiając 3 do 
5 pąków na każdym z nich. Cięcie wykonuje 
się około 0,5 cm nad pąkiem skierowanym 
na zewnątrz krzewu.

Przycinanie iglaków: rośliny iglaste 
w zasadzie nie wymagają cięcia, przycinane 
są tylko pędy uszkodzone lub deformujące 
ich kształt. Niektóre gatunki roślin iglastych 
(na przykład cisy i tuje) dobrze znoszą cię-
cie mające na celu nadanie im określo-
nych kształtów. Tego typu cięcie wykonuje 
się wczesną wiosną, a w czerwcu lub lipcu 

można w miarę potrzeby zastosować cięcie 
korygujące kształt roślin.

Przycinanie krzewów liściastych 
kwitnących wczesną wiosną na pędach 
ubiegłorocznych: do wymienionej grupy 
krzewów należą między innymi: forsycja, 
wiciokrzew, jaśminowiec, pęcherznica, po-
rzeczka ozdobna, tawuły kwitnące wiosną, 
śnieguliczka, krzewuszka, trzmielina, złotlin 
oraz lilaki. Krzewy kwitnące wiosną należy 
przycinać po okresie kwitnienia, skracając 
pędy o około 1/3 długości. Jednocześnie 
w celu rozluźnienia krzewu powinny być 
usunięte pędy rosnące do wewnątrz rośliny, 
krzyżujące się i rosnące zbyt blisko siebie. 

Przycinanie krzewów liściastych 
kwitnących późną wiosną i latem na 
pędach tegorocznych: wymienioną gru-
pę krzewów reprezentują między innymi: 
budleja Dawida, hortensja drzewkowata 
i bukietowa, pięciornik krzewiasty, róże ra-
batowe i wielkokwiatowe. Krzewy kwitnące 
w miesiącach późnowiosennych oraz latem 
wymagają cięcia wczesną wiosną, gdy mi-
nie niebezpieczeństwo wystąpienia mrozu. 
Wszystkie ubiegłoroczne pędy można skró-
cić na dwa pąki, z których wyrosną nowe 
pędy - na tych pędach późną wiosną lub 
latem rozwiną się kwiaty.

Przycinanie żywopłotów: 
Żywopłoty nieformowane, których 

cechą jest naturalny, swobodny wzrost 
krzewów, nie wymagają regularnego, cza-
sochłonnego cięcia. Przycinanie ogranicza 
się do usuwania pędów uszkodzonych lub 
zamierających, nadmiernie zagęszczają-
cych krzew oraz w miarę potrzeby ( jeżeli 
występuje duża ilość martwych pędów 
wewnątrz krzewu oraz coraz słabsze kwit-
nienie) do wykonania na przedwiośniu 
cięcia odmładzającego. Pozostawia się 

wówczas 3-4 zdrowe pędy, które skraca się  
10-15 cm nad ziemią. Na każdym z przycię-
tych pędów, wyrośnie kilka nowych, z któ-
rych wiosną następnego roku pozostawia 
się 1-2 najsilniejsze. 

Żywopłoty formowane z roślin igla-
stych i liściastych zimozielonych - przy-
cina się corocznie, zwykle od drugiego lub 
trzeciego roku po posadzeniu (w wyniku 
cięcia pojawiają się krótkie nowe przyrosty 
zagęszczające żywopłot). Cięcie wiosenne 
wykonuje się przed rozpoczęciem wegeta-
cji, a w czerwcu lub lipcu można wykonać 
cięcie korygujące, poprawiające kształt ży-
wopłotu. 

Żywopłoty formowane z roślin li-
ściastych zrzucających liście na zimę 
- wymagają regularnego przycinania już od 
pierwszej wiosny po posadzeniu. Pierwsze 
wiosenne cięcie wykonuje się na wysokości  
10-15 cm od ziemi, w celu uzyskania nowych 
licznych pędów i uzyskania gęstego żywopło-
tu nisko nad ziemią. W kolejnych latach sto-
suje się cięcie wczesnowiosenne (w okresie 
bezlistnym) i kolejne 2-3 cięcia w roku, zależ-
nie od siły wzrostu danego gatunku krzewów,  
15-25 cm nad poprzednim cięciem. Po uzy-
skaniu żądanej wysokości, w kolejnych la-
tach przeprowadza się cięcie mające na celu 
utrzymanie nadanego kształtu żywopłotu.

Grupa krzewów źle znoszących przy-
cinanie pędów: należą do niej, między 
innymi tak cenione gatunki jak: magno-
lia, złotokap, kalina wonna i różanecznik. 
Wymienione krzewy wykazują słabszą zdol-
ność do regeneracji po cięciu. W miarę po-
trzeby wymagają tylko usuwania uszkodzo-
nych lub obumarłych gałązek.

Znając powyższe reguły możemy „uzbroić” 
się w sekator i przystąpić do pracy. n
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Małgorzata Florczak – Umiastowska
Oddział Bielice

Zakres i obszar produkcji, a także wielkość 
dostaw produktów pochodzenia zwierzęce-
go pozwalające na uznanie działalności za 
marginalną, lokalną i ograniczoną, określa 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z 8 czerwca 2010 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków uznania działalności 
marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. 
Nr 113, poz. 753).

Co zawiera rozporządzenie? 
Działalność uznaje się za marginalną, lo-

kalną i ograniczoną, jeżeli zakład prowadzi:
a) rozbiór świeżego mięsa wołowego, wie-
przowego, baraniego, koziego, końskiego, 
lub produkcję z tego mięsa. Dostawy tych 
produktów nie mogą przekraczać wagowo 
1 tony tygodniowo;
b) rozbiór świeżego mięsa drobiowego lub 
zajęczaków, lub produkcję z tego mięsa. Do-
stawy tych produktów nie mogą przekraczać 
wagowo 0,5 tony tygodniowo;
c) rozbiór świeżego mięsa zwierząt łownych, 
odstrzelonych zgodnie z przepisami prawa 
łowieckiego lub produkcję z tego mięsa. Do-
stawy takiego rodzaju produktów nie mogą 
przekraczać wagowo 0,5 tony miesięcznie;
d) rozbiór świeżego mięsa zwierząt dzikich 
utrzymywanych w warunkach fermowych lub 
produkcję z tego mięsa. Dostawy nie mogą 
przekraczać wagowo 0,5 tony miesięcznie;
e) produkcję produktów mięsnych (np. kieł-
bas, czy wędlin), w tym gotowych potraw 
wyprodukowanych z mięsa. Dostawy tego 
rodzaju produktów nie mogą przekraczać 
wagowo 1,5 tony tygodniowo;
f) produkcję obrobionych lub przetworzo-
nych produktów rybołówstwa. Dostawy 
tego rodzaju produktów nie mogą przekra-
czać wagowo 0,15 tony tygodniowo;
g) produkcję produktów mlecznych wypro-
dukowanych z mleka pozyskanego w gospo-
darstwie, które spełnia wymagania umożli-
wiające dostarczanie mleka do zakładu prze-
twórstwa mleka. Dostawy nie mogą przekra-
czać wagowo 0,3 tony tygodniowo.
Miejsca sprzedaży produktów pochodzenia 

zwierzęcego oraz zakłady prowadzące handel 
detaliczny - do których następuje dostawa - 
muszą znajdować się na obszarze jednego 
województwa lub na obszarze sąsiadujących 
z nim powiatów, w odniesieniu do zakładu, 
w którym prowadzona jest produkcja.

Projekt technologiczny zakładu
Podmiot planujący prowadzenie działal-

ności - przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowę zakładu lub przed rozpoczęciem 
dostosowania istniejących budynków lub 
pomieszczeń - musi sporządzić projekt 
technologiczny zakładu. Projekt ten, wraz 
z wnioskiem o jego zatwierdzenie, należy 
przesłać powiatowemu lekarzowi wetery-
narii właściwemu ze względu na planowane 
miejsce prowadzenia działalności. Powiato-
wego lekarza weterynarii należy powiado-
mić również o zakresie i wielkości produkcji 
oraz rodzaju produktów pochodzenia zwie-
rzęcego, które mają być produkowane w za-
kładzie.

Wymagania jakie powinien spełniać pro-
jekt technologiczny zakładu zostały okre-
ślone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z 8 kwietnia 2013 r. w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt 
technologiczny zakładu, w którym ma być 
prowadzona działalność w zakresie produk-
cji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 434).

 W przypadku działalności marginalnej, lo-
kalnej i ograniczonej wymagana jest uprosz-
czona wersja projektu technologicznego.

Decyzja administracyjna 
i rejestracja firmy

Producent obowiązkowo rejestruje swo-
ją działalność w gminie, która zgłasza go do 
Centralnej Ewidencji Informacji o Działal-
ności Gospodarczej - CEIDG. Następnie - po 
uzyskaniu decyzji zatwierdzającej projekt 
technologiczny zakładu - na co najmniej 30 
dni przed rozpoczęciem planowanej dzia-
łalności podmiot składa wniosek o wpisa-
nie go do rejestru zakładów, prowadzonego 
przez powiatowego lekarza weterynarii, wła-
ściwego ze względu na planowane miejsce 

Przetwórstwo w gospodarstwie 
(działalność marginalna, lokalna i ograniczona)

Rolnik może rozpocząć przetwórstwo artykułów pochodzenia zwierzęcego na niewielką skalę w formie działalności marginalnej, lokalnej i ogra-
niczonej. Poszerzenie funkcji gospodarstwa o przetwórstwo zwiększa jego stabilność i odporność na zmieniające się warunki produkcyjne. 
Oto opis wymogów prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. 

prowadzenia tej działalności. Po nadaniu 
zakładowi weterynaryjnego numeru identyfi-
kacyjnego, możliwe jest rozpoczęcie prowa-
dzenia działalności. Trzeba jeszcze pamiętać, 
żeby nie później niż w dniu przystąpienia do 
produkcji dokonać zgłoszenia do WIJHARS 
(Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno – Spożywczych).

Zarejestrowanie pozarolniczej działal-
ności gospodarczej powoduje, że z rolnika 
stajemy się przedsiębiorcą i obowiązuje 
nas ewidencjonowanie przychodów z dzia-
łalności w celu naliczenia należnych po-
datków (warto pamiętać o ewentualnych 
zwolnieniach przedmiotowych od podatku, 
co nie jest równoznaczne ze zwolnieniem 
od ich rejestrowania). W ubezpieczeniu 
społecznym zmianie ulega wysokość ubez-
pieczenia społecznego, albo przetwórca po-
dwójnie opłaca składkę KRUS, albo też musi 
ubezpieczyć się w ZUS. 

Wymagania dla budynków 
i pomieszczeń produkcyjnych 

Miejsce, w którym prowadzona jest dzia-
łalność przetwórcza, musi spełniać okre-
ślone wymagania. W przypadku żywności 
pochodzenia zwierzęcego organem nadzo-
rującym jest powiatowy lekarz weterynarii, 
a w przypadku produktów pochodzenia 
roślinnego powiatowy inspektor sanitar-
ny. Ogólne wymogi higieny dla wszystkich 
przedsiębiorstw sektora spożywczego 
określają przepisy rozporządzenia (WE) Nr 
852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środ-
ków spożywczych.

Pomieszczenia produkcyjne powinny 
przede wszystkim:
• pozwalać na higieniczne wykonywanie 
wszystkich czynności, być utrzymywane 
w czystości i dobrym stanie technicznym;
• być zabezpieczone przed dostępem szkod-
ników;
• posiadać odpowiednią liczbę umywalek, 
właściwie usytuowanych;
• mieć wystarczające systemy wentylacji;
• posiadać odpowiednie powierzchnie, np. 
podłóg, ścian, sufitów, drzwi czy stołów - ła-
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twe do czyszczenia i dezynfekcji, skonstru-
owane z materiałów nieprzepuszczalnych, 
zmywalnych, nietoksycznych, itd.

Na podstawie zasad systemu HACCP, 
w zakładzie powinna zostać opracowana 
instrukcja opisująca, m.in. procedury mycia 
i dezynfekcji, usuwania odpadów, zabezpie-
czenia przed szkodnikami, itd. Procedury te 
powinny gwarantować, że proces produkcji 
żywności prowadzony jest z zachowaniem 
higieny, w sposób bezpieczny i łatwy do 
skontrolowania. Należy jednak podkre-

ślić, że dokumentacja dotycząca systemu 
HACCP i dobrych praktyk powinna być pro-
porcjonalna do rozmiaru danego zakładu 
oraz wielkości produkcji.

Ponadto, każda osoba pracująca w stycz-
ności z żywnością powinna utrzymywać wy-
soki stopień higieny osobistej i nosić odpo-
wiednie, czyste, ochronne okrycie wierzchnie.

Postępowanie z odpadami 
żywnościowymi 

Odpady żywnościowe, uboczne produkty po-

chodzenia zwierzęcego i inne odpady muszą być 
jak najszybciej usuwane z pomieszczeń, gdzie 
znajduje się żywność. Powinny być składowane 
w szczelnych pojemnikach oraz usuwane w spo-
sób higieniczny i przyjazny dla środowiska, zgod-
nie z właściwymi przepisami prawa. n
Źródła:
1. www.minrol.gov.pl.
2. Praca zbiorowa pod red. Zofii Winwer Produkty tradycyj-
ne i regionalne w krótkich łańcuchach żywności, Warszawa 
2013, wyd. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
3. Barbara Sałata Produkcja i sprzedaż żywności pochodzenia 
zwierzęcego w gospodarstwie w ramach działalności MLO – moż-
liwości i problemy, Radom 2012, wyd. CDR W Brwinowie O/Radom.

Renata Rejmentowska
Oddział Ostrołęka

Zadaniem racjonalnego żywienia 
jest dostarczenie organizmowi 
wszystkich składników odżyw-

czych w odpowiednich ilościach i pro-
porcjach. Do prawidłowego wzrostu 
i funkcjonowania potrzebuje on pokar-
mów będących źródłem energii, białek, 
tłuszczów, cukrów i witamin. Wymie-
nione składniki pełnią różne funkcje - 
tłuszcze to materiał zapasowy, białko 
jest głównie składnikiem budulcowym 
komórek ciała, a sole mineralne i wita-
miny regulują procesy życiowe. 

Dzieci w wieku szkolnym znajdują się 
w okresie kształtowanie prawidłowych na-
wyków żywieniowych, które w dużej mierze 
zdecydująo ich zdrowiu jako ludzi dorosłych. 
Szczególną uwagę należy zwracać na kom-
pozycję posiłków, które powinny dostarczać 
im wszystkich niezbędnych składników od-
żywczych, witamin i składników mineralnych. 
Istotne jest, aby proporcje podstawowych 
składników odżywczych, czyli węglowoda-
nów, tłuszczów i białek, były zgodne z zapo-
trzebowaniem dziecka, a zatem nie stanowiły 
zagrożenia jego zdrowia obecnie i w przyszło-
ści.

Na podstawie badań przeprowadzonych 
w ostatnich latach stwierdzono u dzieci nie-
dobory witamin C, B12 oraz soli i substancji mi-
neralnych, takich jak wapń i żelazo. Groźnym 
zjawiskiem jest wzrastająca tendencja udziału 
dostaw energii z tłuszczu (ok. 39%) kosztem 
węglowodanów złożonych, których spożycie 
stale spada. W ostatnich latach stale maleje 
konsumpcja mleka i jego przetworów, warzyw 
i owoców, nasion roślin strączkowych i ziem-
niaków. Niestety, rośnie spożycie masła i innych 
tłuszczów, mięsa i wędlin oraz cukru i słodyczy.

To dorośli decydują 
Odrębnym, bardzo istotnym zagadnieniem 

w żywieniu dzieci, jest przestrzeganie pór 
posiłków. Przerwy między posiłkami nie 
powinny być dłuższe niż 3-4 godz. Ponie-
waż dzieci przebywają w szkole zwykle przez 
dłuższy czas, należy stworzyć im możliwości 
i odpowiednie warunki do przestrzegania 
tych zasad (np. długie przerwy, stołówki). 

Częstym zjawiskiem jest brak drugiego 
śniadania. Szczególną odpowiedzialność po-
nosi za to dom. Uczniowie, jeśli mogą, kupują 
produkty spożywcze na terenie szkoły, lub w po-
bliskich kioskach czy sklepach. W efekcie jedzą 
produkty wyraźnie odbiegające od zaleceń, 
a ich wartość jest dyskusyjna. Sklepy spożywcze 
oferują im głównie chrupki, frytki, słodycze w róż-
nych postaciach (pączki, ciastka), natomiast nie 
ma zalecanych kanapek (najlepiej z pieczywa 
razowego), produktów mlecznych, a przede 
wszystkim warzyw i owoców (lub są w bardzo 
ograniczonej ilości i stosunkowo drogie). W więk-
szości szkół nie ma możliwości napicia się mleka 
czy jego przetworów, soków owocowych, wód 
mineralnych, czy napojów gorących. 

Twórzmy dobre nawyki 
Należy eliminować z żywienia różne-

go rodzaju napoje gazowane, zawierające 
ogromne ilości cukru, sztucznych aromatów, 
barwników i konserwantów. Pączek, lub 
inne „słodkości” popijane colą, czy oran-
żadą powinny zniknąć z menu dziecka.

Należy starać się kontrolować spożycie 
tłuszczów, szczególnie pochodzenia zwie-
rzęcego i przygotowywać potrawy nie sma-
żone, używając mięsa chudego, bogatego 
w białko oraz ograniczyć spożycie sera żół-
tego i nadmiernych ilości masła i margaryny.

Uczniom powinno się podawać niesłodzone 
soki owocowo-warzywne, odpowiednie ilości 
mleka (4-5 szklanek dziennie) lub jego odpowied-
ników. Ograniczyć trzeba podjadanie między po-

siłkami produktów słodkich i tłustych, natomiast 
trzeba znacznie zwiększyć udział warzyw i owoców 
w codziennym żywieniu. Jeśli do tego stworzymy 
nawyki jadania posiłków w ilościach odpowiednich 
dla ucznia i o odpowiednich porach, w miłej i przy-
jemnej atmosferze, czy to w domu, czy w szkole, to 
możemy być pewni, że uczeń ma szansę uniknięcia 
wielu chorób teraz i w późniejszym wieku.

Oprócz tego, co jemy, w zdrowej diecie 
ważne jest też, w jaki sposób jemy. Posiłki 
powinnyśmy spożywać wolno, dokład-
nie przeżuwając. Dobrze jest jeść regu-
larnie, o tych samych godzinach. Kola-
cja powinna być spożywana najpóźniej na 
dwie godziny przed snem, a rano – przed 
wyjściem z domu - koniecznie jest pełno-
wartościowe śniadanie.

Pamiętajmy o tym! 
Codziennie jedz co najmniej pięć pro-

duktów zbożowych. Zawarta w nich skrobia 
dostarcza energii mięśniom, a błonnik uregu-
luje pracę jelit. Cztery porcje warzyw i trzy 
owoców zaopatrzą Twój organizm w wystar-
czające ilości witamin i składników mineral-
nych, a także błonnika. Dwie szklanki mleka 
dziennie, z których jedną można zastąpić 
serem, zapewniają odpowiednią ilość wapnia 
oraz dużo białka. Pozostałą ilość potrzebnego 
białka dostarczy jedna porcja ryby, drobiu, 
grochu, fasoli lub mięsa. Ograniczaj słody-
cze, podroby, jaja i tłuszcze zwierzęce. Za-
lecane są oleje roślinne i miękkie margaryny. 
Warzywa i owoce wolno jeść niemal bez 
ograniczeń (800 g do 1 kg dziennie), zwłasz-
cza warzywa. Trzeba jednak uważać na figi, 
winogrona, banany, śliwki i owoce suszone. 
Ogólna zasada jest taka: w każdym posił-
ku powinno się znaleźć białko zwierzęce 
- mleko, sery, mięso, wędliny, ryby, jaja - 
oraz jakiś owoc lub warzywo. n

Źródło: www.wsse.gorzow.pl

cz.2
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Aleksandra Kołakowska
Oddział Poświętne

Główny sezon na gęsinę rozpoczy-
na się już we wrześniu i trwa do 
grudnia. Na 11 listopada przy-

pada dzień Św. Marcina, który niesie ze 
sobą długą tradycję spożywania tego 
mięsa. Coraz częściej pojawia się ono 
również na polskich stołach podczas 
Bożego Narodzenia, wzbogacając świą-
teczne menu wykwintnym smakiem, 
zakorzenionym w polskiej tradycji ku-
linarnej.

Już w XVII wieku Polacy hodowali gęsi 
i delektowali się ich smacznym mięsem. Do 
dziś nasz kraj jest największym producen-
tem gęsiny w Europie. Mięso to odznacza 
się wysoką zawartością witamin z grupy B, 
minerałów takich jak fosfor, czy wapń oraz 
kwasów omega 3 i 6. Gęsina, w porównaniu 
z innym mięsem, ma zdecydowanie ko-
rzystniejszy skład tłuszczów, gdyż zawiera 
dużo więcej jedno- i wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych niż kwasów nasyco-
nych. Poza tym mięso młodych polskich 
gęsi jest źródłem pełnowartościowego biał-
ka i smacznego tłuszczu. Szefowie kuchni 
i znawcy staropolskich smaków od lat za-
chęcają do sięgania po ten przysmak. Oto 
przepisy na kilka potraw z gęsiny:

Gęś pieczona z jabłkami, 
cebulą i majerankiem

Składniki: 1 gęsia tuszka (ok.5 kg), 6 małych 
kwaśnych jabłek, 2 duże cebule, 1 łyżeczka 
mąki ziemniaczanej, 1-2 łyżki suszonego ma-
jeranku, sól, świeżo zmielony pieprz.

Sposób przygotowania: Odkroić z tuszki 
warstwy tłuszczu, a następnie dokładnie 
opłukać i osuszyć mięso. Z zewnątrz i we-
wnątrz natrzeć solą, pieprzem i majeran-
kiem. Jabłka opłukać, osuszyć i w całości 
włożyć do środka tuszki. Zszyć lnianą nitką 
i związać razem nóżki. Włożyć do brytfan-
ny i zalać szklanką wody. Piec przez 2,5-3 
godziny w piekarniku nagrzanym do tem-
peratury 180°C. W trakcie pieczenia należy 
gęś polewać wodą, a później wytopionym 
tłuszczem. Podawać ze smażonymi ziem-
niakami i czerwoną kapustą.

Udka gęsie w sosie grzybowym

Składniki: 2 udka gęsie, 200 g podgrzyb-
ków, 1 łyżka tłuszczu gęsiego, 100 ml śmieta-
ny lub jogurtu, 4 ząbki czosnku, 1 marchew-
ka, 1 pietruszka (korzeń z natką), przyprawy 
(pieprz, sól, ziele angielskie, 2 listki laurowe).

Sposób przygotowania: Udka gęsie na-
trzeć solą, pieprzem, zmiażdżonym czosn-
kiem i odstawić na kilka godzin w chłodne 
miejsce. Rozgrzać tłuszcz w brytfannie, ob-
smażyć udka z obu stron, a następnie pod-
lać wodą. Dodać obgotowane podgrzybki 
i pokrojone w kostkę warzywa oraz kilka zia-
ren ziela angielskiego i listki laurowe. Dusić 
pod przykryciem ok. godziny do uzyskania 
miękkiego mięsa. W miarę potrzeby uzupeł-
niać wodę. Przed podaniem dodać posie-
kaną zieloną pietruszkę i zaprawić śmietaną 
lub jogurtem.

Pierś gęsi z grochem

Składniki: 1 pierś z gęsi (ok. 1 kg), 1 szklanka 
grochu, ½ szklanki ryżu, 1 cebula.

Sposób przygotowania: Groch namoczyć 
na noc. Pierś ugotować w osolonej wodzie. 
Po ugotowaniu mięso pokroić w kostkę 
i usmażyć na tłuszczu z gęsi z cebulą. Po 
usmażeniu łączymy pierś z grochem i ry-
żem. Następnie wkładamy całość do naczy-
nia żaroodpornego i zapiekamy w piecyku 
przez około 1,5 godziny. Potrawę najlepiej 
podawać z ogórkiem kiszonym.

Szyjki gęsie faszerowane 
wątróbkami

Składniki: 2 szyjki gęsie, mięso gęsie, 2 jaj-
ka, 2 wątróbki, 1 czerstwa bułka, przyprawy 
(sól, pieprz, majeranek).

Sposób przygotowania: Z szyjek gęsich 
zdjąć ostrożnie skórę. Posolić ją, posypać 
pieprzem i odstawić. Następnie przygo-
tować farsz. Mięso gęsie należy ugotować 
w niewielkiej ilości wody z dodatkiem przy-
praw i obrać z kości. Wątróbkę sparzyć, buł-
kę namoczyć. Wszystko przepuścić przez 
maszynkę do mięsa, dodać jajka, dopra-
wić do smaku, wyrobić na jednolitą masę. 
Szyjkę zszyć z węższej strony, a z szerszej 

napełnić (niezbyt ciasno) farszem i zszyć. 
Piec w piekarniku o temperaturze ok. 180°C 
przez godzinę. Ostudzić. Pokroić w cienkie 
plasterki.

Pasztet z gęsi z suszonymi 
grzybami

Składniki: mięso gęsi (szyja, skrzydła, ka-
dłub), 250 g wołowiny, dziczyzny lub wieprzo-
winy, 200 g świeżego boczku, 250 g wątróbki 
gęsiej, 2 cebule, 4 suszone grzyby, 2 czerstwe 
bułki, 4 jajka, włoszczyzna (1 marchew, 1 pie-
truszka, 1 seler), przyprawy (sól, pieprz, gałka 
muszkatołowa).

Sposób przygotowania: Ugotować gęsi-
nę oraz mięso, boczek, warzywa i suszone 
grzyby. Wyjąć wszystkie składniki z wywaru, 
ostudzić i usunąć kości. Wątróbki sparzyć 
w gorącym wywarze przez 10 minut. Na-
stępnie wywar ostudzić, namoczyć w nim 
bułki, a po napęcznieniu odcisnąć. Wszyst-
kie składniki przepuścić kilkakrotnie przez 
maszynkę do mielenia mięsa z drobnym 
sitkiem, dodać jajka, przyprawy, wyrobić 
na jednolitą masę. Foremkę wysmarować 
tłuszczem, wysypać tartą bułką, wypełnić 
przygotowaną masą, piec przez ok. godzi-
nę w temperaturze 200°C. Wierzch pasztetu 
przed pieczeniem posmarować tłuszczem 
gęsim lub skropić wodą, aby zapobiec nad-
miernemu wysychaniu. n

 Na  Św.  Marc ina  dobra  gęs ina ! 

foto: www.twardyszparag.pl
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konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie: Smaczne i zdrowe potrawy
Prosimy o przesyłanie na adres Redakcji wypróbowanych przepisów na różne potrawy. Każdy list wydrukujemy. Oceny 
najciekawszego przepisu kulinarnego dokonają pod koniec 2014 r. specjalistki gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki.

Przepisy naszych Czytelników
Karkówka w kapuście

Składniki: 1 mała główka kapusty białej, 
1 kg karkówki, pół szklanki oleju, 1 szklanka 
keczupu o smaku ostrym. 
Składniki marynaty: kilka łyżek oleju, 
zgnieciony ząbek czosnku, sól, pieprz, maje-
ranek, przyprawa do karkówki.

Wykonanie: Składniki marynaty dokład-
nie w misce wymieszać. Karkówkę pokroić 
w plastry, rozbić tłuczkiem, zostawić w ma-
rynacie na 2-3 godziny. Kapustę poszatko-
wać. Do brytfanny wsypać warstwę kapusty, 
przełożyć połowę plastrów mięsa, znów 
kapustę i mięso, na wierzch kapustę – ca-
łość polać keczupem i olejem, wstawić pod 
przykryciem na 2 godziny do piekarnika roz-
grzanego do 1700 C. Podawać z ziemniaka-
mi lub chlebem.

Urszula Ostrowska,
 zam. Raki, gmina Krasnosielc

Surówka z białej kapusty

Składniki: 1 średnia główka białej kapusty, 
6 marchwi, 1 główka czosnku.
Zalewa: 1 szkl. octu, 2 szkl. wody 1,5 szkl. 
oleju. 1,5 szkl. cukru, 1 łyżka soli. Zagotować.

Wykonanie: Kapustę poszatkować, mar-
chew umyć, obrać, zetrzeć na tarce, czosnek 
przecisnąć przez praskę. Wszystko zalać go-
rącą zalewą. 

Surówka nadaje się do bezpośredniego 
spożycia, można ją przechowywać dłużej 
w lodówce i nie traci na smaku i wyglądzie.

Nadaje się również do słoików na zimę, 
ale do niezbyt długiego przechowywania 
(gdyż kapusta może zbytnio się ukisić). Go-
tową surówkę nakładamy do słoików i pa-
steryzujemy ok. 10-15 minut. Przechowuje-
my około 1 miesiąca. 

Udka kurczaka zapiekane 
w sosie pomidorowym

Składniki: 8 udek kurczaka, 20 dag piecza-
rek, 2 cebule, 2 papryki.

Sos: 8 łyżek wody, 8 łyżek cukru, 8 łyżek przy-
prawy w płynie, 8 łyżek octu winnego, 1 słoik 
(średni) przecieru pomidorowego. Wymie-
szać i zagotować składniki.

Wykonanie: Udka podsmażyć i ułożyć 
w brytfannie, na nie wyłożyć podsmażone 
na oleju: cebulę, paprykę i pieczarki. Całość 
zalać sosem i piec ok. 1 godz. w temp. 2000 C.

Ciasto „Wiewióra”

Składniki: 5 jaj całych, 1,5 szklanki cukru, 1 cu-
kier waniliowy, 0,5 szklanki oleju, 2 szkl. mąki, 
1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 łyżeczki sody, 
1 szkl. orzechów włoskich, 5 dużych jabłek.

Wykonanie: Jaja, cukier i cukier waniliowy 
ukręcić na puch. Dodać olej, mąkę, proszek 
do pieczenia, 1 łyżeczkę sody – wymieszać. 
Dodać rozdrobnione orzechy oraz obrane 
i pokrojone w kostkę jabłka. Wymieszać łyż-
ką, piec ok. 1 godz. w temp. 180oC.

                                           Grażyna Przychodzka, 
zam. Ostrów Mazowiecka

Rogaliki z czekoladą

Składniki: 50 dag mąki, pół kostki ( 5 dag) 
drożdży, szklanka ciepłego mleka, 3 jajka, 
2 żółtka, 6-7 łyżek cukru, 8 łyżek masła, sól, 
po łyżce skórki otartej z cytryny i pomarań-
czy, mąka do posypania stolnicy, masło do 
posmarowania blachy, 15 kostek czekolady 
deserowej.

Wykonanie: Drożdże rozmieszać z 1 łyżką 
mąki i 3-4 łyżkami mleka. Rozczyn powi-
nien mieć konsystencję gęstej śmietany. 
Odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. 
Dwa jajka i dwa żółtka utrzeć na jasnokre-
mową masę z cukrem. Dodać do rozczynu 
drożdżowego razem ze skórką pomarańczo-
wą i cytrynową, pozostałą przesianą mąką 
i resztą ciepłego mleka. Ciasto zagnieść 
i dokładnie wyrobić. Gdy zacznie „odcho-
dzić” od ręki, wlać stopione ciepłe masło 
i dodać szczyptę soli. Ciasto przełożyć do 
miski, przykryć ściereczką i odłożyć do wy-

rośnięcia w ciepłe miejsce (na 30 minut). 
Stolnicę oprószyć mąką, rozwałkować cia-
sto do grubości 5 mm. Pokroić na kwadraty 
o boku 10 cm, każdy przeciąć po przekątnej 
na 2 trójkąty. Na każdym trójkącie ułożyć 
kostkę czekolady, zwinąć, formując roga-
liki. Ułożyć je na blaszce wysmarowanej 
masłem, odłożyć do wyrośnięcia na 15-20 
minut. Posmarować rozmąconym jajkiem, 
piec 15 minut w temp. 1800 C. 

Władysława Milczarczyk
zam. Wola Mystkowska, gm. Somianka

Kopytka serowe

Składniki: ok. 1 kg ziemniaków, 25 dag sera 
białego lub tłustego twarogu, 1,5 szklanki 
mąki pszennej, 3 łyżki mąki ziemniaczanej, 
1 jajko, szczypta soli.

Wykonanie: Ziemniaki obrać, umyć, ugoto-
wać w osolonej wodzie. Odcedzić i ostudzić. 
Razem z białym serem przepuść przez pra-
skę. Dodaj jajko, sól, mąkę pszenną i ziem-
niaczaną, zagnieć ciasto. Jeżeli ciasto będzie 
się kleić, dodać mąki. Na oprószonym mąką 
blacie z ciasta uformować 2-3 wałki, następ-
nie pokroić je na ukos. Wrzucić do wrzącej, 
osolonej wody. Gdy wypłyną, gotować 1 mi-
nutę. Wyjąć łyżką cedzakową. Polać lekko 
stopionym masłem z bułką tartą. 

Jadwiga Piotrak, zam. Nowa Wieś

Pasztet z selera i pieczarek

Składniki: ½ kg selera, ½ kg pieczarek, 5 ce-
bul, ½ kostki masła, ½ szklanki bułki tartej, 3 jaj-
ka, 1 szklanka bulionu, sól, pieprz, majeranek.

Wykonanie: Seler i cebulę obrać, pokro-
ić i ugotować w bulionie do miękkości. 
Pieczarki lekko podsmażyć na maśle. Seler, 
cebulę i pieczarki zmielić, dodać jajka, tar-
tą bułkę, doprawić do smaku przyprawa-
mi. Włożyć do foremek i piec około 1 godz. 
w temperaturze 1800 C.

Honorata Piórkowska
zam. Gołystok, gm. Rząśnik
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rek lama

Do Twojej dyspozycji są Pośrednicy, Przedstawicielstwa oraz Oddziały Concordii, 
do których kontakt znajduje się na www.concordiaubezpieczenia.pl

CONCORDIA zapewnia:
 • wypłatę odszkodowania wg sum określonych na polisie – 
nawet w przypadku spadku cen płodów rolnych

 • brak udziałów własnych
 • wypłatę odszkodowania do 95% sumy 
ubezpieczenia w określonych ryzykach

 • likwidację szkód przez wykwalifi kowanych 
ekspertów z branży AGRO

 • likwidację szkód na polu i jego części

Czy wiesz 
co grozi Twoim 

uprawom? 

Nie zastanawiaj się dłużej...
Ubezpiecz solidnie swoje uprawy!

Czy wiesz 
co grozi Twoim 

uprawom? 

Nie zwlekaj!

Nie zwlekaj!

Nie zwlekaj!

Nie zwlekaj!

Skorzystaj Z dopłaty 

Skorzystaj Z dopłaty 

Skorzystaj Z dopłaty 

Skorzystaj Z dopłaty 

Skorzystaj Z dopłaty 

Skorzystaj Z dopłaty 

Skorzystaj Z dopłaty 

z budżetu Państwa  

z budżetu Państwa  

z budżetu Państwa  

nawet do 50%

nawet do 50%

nawet do 50%
Nie zwlekaj!

Skorzystaj Z dopłaty 
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Andrzej Rosa 
Oddział Ostrołęka

Gmina Czernice Borowe jest 
położona w południowo-za-
chodniej części powiatu prza-

snyskiego. Zajmuje ona powierzch-
nię 120 km2, z czego 86.7 % stano-
wią użytki rolne. W granicach ad-
ministracyjnych gminy znajduje się 
31 miejscowości (25 sołectw). Ob-
szar gminy zamieszkuje 4.013 osób. 
Geograficznie usytuowana jest na gra-
nicy dwóch mezoregionów: Wzniesień 
Mławskich i Wysoczyzny Ciechanow-
skiej. W zachodniej części gminy znaj-
duje się fragment Krośnicko-Kosmow-
skiego Obszaru Chronionego Krajobra-
zu. Cała gmina znajduje się w granicach 
obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca 
Polski”. Teren gminy jest równinny, 
lekko pofałdowany, tylko w północno-
wschodniej części lekko pagórkowaty. 
Dominujący składnik krajobrazu gminy 
stanowią pola uprawne z roślinnością 
śródpolną.

Gmina ma charakter typowo rolniczy - 
87% powierzchni to użytki rolne wysokich 
klas bonitacyjnych z przewagą upraw psze-
nicy, jęczmienia, pszenżyta, żyta, rzepaku 
i buraka cukrowego. Z północnego zacho-
du na południowy wschód przepływa rzeka 
Węgierka.

Główne szlaki komunikacyjne to linia 
kolei wąskotorowej (obecnie nieczynna), 
biegnąca z zachodu na wschód, droga 
wojewódzka Mława-Przasnysz oraz na po-
łudniowym jej krańcu droga wojewódzka 
Ciechanów-Przasnysz i droga powiatowa 
Przasnysz-Dzierzgowo. Po ostatniej refor-
mie administracyjnej gmina stała się inte-
gralną częścią powiatu przasnyskiego.

O ciekawej i często burzliwej historii tego 
terenu świadczą pieczołowicie pielęgnowa-
ne zabytki.

Czernice Borowe
Pierwsza wzmianka o Czernicach po-

chodzi z 1398 r. i związana jest z erekcją 
kościoła. Fundatorem świątyni był dziedzic 
Czernic, Jakub Poczta h. Lubicz, podsędek 
później sędzia i kasztelan ciechanowski. Po-

danie niesie jakoby „Jakub Poczta, polując 
w tem miejscu gdzie teraźniejszy kościół, za-
bił jelenia i między rogami znalazł krzyż zro-
śnięty z kości rogowej a na pamiątkę zbudo-
wał z początku figurę, później kaplicę i ko-
ściół. Rogi te przez wieki wisiały w kościele 
i były nadzwyczaj wielkie” [Obecnie rogów 
w kościele nie ma, gdyż spłonęły w 1915 r. 
podczas pożaru kościoła wywołanego przez 
wycofujących się stąd Rosjan]. We wzmian-
ce z 1429 r. wymienione są Czyrznice, moż-

na też spotkać zapis Czerznice, Czirnycze, 
Czersnicze. Osobliwością wsi są trzy, znaj-
dujące się w jednej linii wyniosłości gruntu, 
zapewne ręcznie usypane; niektórzy uważa-
ją to jako pozostałość warowni. Na jednym 
wzgórzu znajdował się pałac, na innym 
wiatrak, na trzecim kościół. Tylko on prze-
trwał i zajmuje do dziś to owiane legendą 

historyczne miejsce. Obecny kościół pocho-
dzi z I połowy XVI wieku i usytuowany jest 
na sztucznie usypanym wzgórzu. Powstał 

głównie dzięki fundacji Jakuba lub Michała 
Czernickiego, podsędka ciechanowskiego. 
Późno gotycki, posiada ołtarz główny póź-
norenesansowy z ok. 1630 r., sprowadzony 
w 1930 r. z kościoła pobernardyńskiego 
w Przasnyszu. Brak bliższych informacji 
o konsekracji świątyni, która jednak miała 
miejsce, jak to wynika z protokołu wizytacji 
generalnej z r. 1781. Obecne wyposażenie 
kościoła to: barokowy ołtarz główny z obra-
zami Matki Bożej z Dzieciątkiem i Wniebo-
wzięcia NMP, ołtarz soborowy, dwa ołtarze 
boczne (1962 r.): jeden z obrazami św. Łu-
kasza i św. Stanisława Biskupa Męczennika, 
drugi z obrazem św. Achacjusza i Męczenni-
ków Rzymskich i św. Józefa z Dzieciątkiem.

Pawłowo Kościelne
To wieś położona 4 km od Czernic Bo-

rowych, której jedną z głównych atrakcji 
turystycznych jest Kościół parafialny p.w. 
św. Antoniego Padewskiego. Kościół w Paw-
łowie Kościelnym jest najmniej znanym, 
a jednocześnie najciekawszym obiektem 
sakralnym na terenie Ziemi Czernickiej, ma 
wspaniałą architekturę. Parafia w Pawłowie 
powstała w 1456r z fundacji rodu Dzierzgow-
skich. Pierwszy kościół był drewniany i nosił 

wezwanie maryjne. Obecna świątynia po-
wstała ok. 1538r. a fundatorami byli bracia 
Dzierzgowscy. Jest to kościół ceglany, wyróż-
niający się kostnymi narożnymi przyporami 
przypominającymi mini baszty. Wzniesiony 
został na planie wydłużonego prostokąta, 
posiada prostokątna zakrystię od północy. 
Zbudowany staraniem Jana Dzierzgowskie-
go, wojewody mazowieckiego i abpa Miko-

dokończenie na str. 36

Skład kolejki wąskotorowej w Czernicach 
Borowych

Wnętrze kościoła parafialnego 
w Czernicach Borowych

Nagrobek Dzierzgowskich w kościele 
w Pawłowie Kościelnym
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łaja Dzierzgowskiego przez którego został 
konserwowany. Mikołaj Dzierzgowski (1490 
- 1559), urodził się w Pawłowie Kościelnym, 
arcybiskup gnieźnieński i Prymas Polski. 
Studiował na Akademii Krakowskiej oraz 
Uniwersytecie w Padwie. Przez wiele lat był 
notariuszem królewskim. W 1541r. miano-
wany został biskupem chełmskim, a w 1543 
r. biskupem kujawskim. Od 1545 roku arcy-
biskup gnieźnieński. Obok Jana Łaskiego był 
przywódcą antyhabsburskiego stronnictwa 
narodowego.

Dach kościoła jest dwuspadowy, kryty 
blachą z nowa wieżyczką na sygnaturę. We-
wnątrz zwraca uwagę renesansowym pię-
trowy nagrobek Dzierzgowskich z trzeciej 
tercji XVI wieku, rzadki przykład nagrobka 
trzyosobowego.

Kościół doznał znacznych uszkodzeń 
w czasie I wojny światowej. Odbudowywał 
go, według projektu architekta Stefana Szyl-
lera, ks. Stanisław Bobiński i Jan Więckowski. 
Również II wojna światowa nie była łaskawa 
dla kościoła. Ludność parafii była wysiedlona, 
bowiem władze niemieckie urządziły na tym 
terenie poligon wojskowy. Po wojnie przez 
długi czas parafia nie miała własnego pro-
boszcza, ale obsługiwali ją okoliczni duszpa-
sterze. W latach 1980-1998 przeprowadzono 
kapitalny remont kościoła oraz zabytkowego 
renesansowego epitafium. Kościół wyposa-
żony jest w ołtarz główny z obrazami ukrzyżo-
wania Pana Jezusa i św. Antoniego oraz ołtarz 
boczny z obrazem św. Małgorzaty.

Kolejna atrakcją w Pawłowie Kościelnym 
jest dwór murowany, wzniesiony około po-
łowy XIX wieku. W okresie miedzy wojen-
nym przebudowany został na szkołę, obec-
nie zamkniętą. Budynek zbudowany z cegły, 
otynkowany, parterowy i podpiwniczony 
z mieszkalnym poddaszem. Wokół dworu 
znajdują się resztki parku.

Warta obejrzenia jest również murowana 
kapliczka z ludową, dziewiętnastowieczną 
figurą patrona kościoła i dawnego patrona 
parafii - Św. Antoniego Padewskiego z Dzie-
ciątkiem. Została wzniesiona pod koniec 
XVIII lub w początkach XIX w.

Antoni Padewski to święty, którego wzra-
stającą popularność w Polsce można sza-
cować od drugiej połowy XVII wieku. Kto 
wie czy w Pawłowie Kościelnym nie po 
raz pierwszy w Polsce poświęcono kościół 
temu uczonemu Franciszkaninowi. 

Węgra
Parafia Węgra jest bez wątpienia jedną 

z najstarszych w diecezji płockiej. Istnieją 

przesłanki, że już w XI wieku był tu kościół 
pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Taką 
informację znajdziemy w tekstach ks. Tade-
usza Żebrowskiego - profesora Wyższego 
Seminarium Duchownego w Płocku. Lecz 
pierwszy zapis w dokumentach o erygowa-
niu parafii mówi o roku 1398. W roku 1506 
parafia weszła w skład nowo utworzonego 
dekanatu przasnyskiego.

Pierwszy kościół przetrwał do połowy XVI 
w. W 1535 roku ks. Jan Kretkowski - ówcze-
sny proboszcz parafii, przeprowadził re-
mont świątyni. Zbudował także marmuro-
wą zakrystię o ścianach znacznej grubości, 
z drzwiami nabijanymi klepkowymi gwoź-
dziami, które możemy oglądać do dzisiaj 
(drzwi prowadzące z prezbiterium do zakry-
stii). Kolejny kościół (z drewna sosnowego) 
wzniósł w 1730 roku Bartłomiej Węgierski, 
właściciel Węgry. Dach świątyni pokryto 
gontem. Ściany zewnątrz i wewnątrz osza-
lowano. Wizyta biskupa w 1817 r. mówi, że 
kościół jest w stanie dobrym „w ścianach, 
ale na wierzchu zły [...] nad zakrystią zu-
pełnie wierzch upadł“. W XIX wieku Kościół 
przebudowano. W czasie I wojny światowej 
świątynia została uszkodzona i przedziura-
wiona przez pociski artyleryjskie. Żołnierze 
rosyjscy spalili nawet dwa ołtarze, ławki 
i deski szalujące Kościół. Walki pozycyjne 
wojsk rosyjsko-niemieckich na terenie pa-
rafii trwały od 10 marca do 13 lipca 1915 
roku i zdewastowały wszystko, co stanęło 
im na drodze. Od 19 sierpnia 1915 roku ks. 
Stanisław Mystkowski zarządzał parafią Wę-
gra, Pawłowo i Czernice Borowe. Dokument 
z 27 lipca 1925 roku opisujący zniszczenia 
majątku kościelnego podpisany przez ks. 
Stanisława Mystkowskiego i wójta gminy 
Chojnowo - J. Chełkowskiego wymienia:
• trzy dzwony zabrane przez Niemców,
• zniszczona wieżyczka kościelna,
• zniszczony dach na kościele i dzwonnicy,
• brak desek szalujących kościół i dzwonnicę,
• zniszczone ogrodzenie.

Dopiero ks. Józefowi Frydryszewskiemu, 
który objął parafię w 1935 roku udało się 

oszalować zabytkową dzwonnicę z XVIII 
wieku (konstrukcja słupowa, w górnej kon-
dygnacji ażurowa), oszalować kościół (w 
jodełkę) i otynkować plebanię.

Jednak już od 1940 roku ludność parafii 
zaczęto wywozić, a tereny przeznaczono 
na poligony. Na plebanii zamieszkał komi-
sarz niemiecki. 16 lutego 1941 roku kościół 
został zamknięty, ołtarze zniszczono, na-
czynia liturgiczne przewieziono do Czernic 
Borowych. Kościół Niemcy przeznaczyli na 
spichlerz, w związku z czym dach pokryli 
blachą.

W dniu wyzwolenia sowieccy żołnierze 
rozpalili ognisko blisko kościoła i, jak napi-
sał w swojej książce Alfred Borkowski „cud 
się stał, że budynek nie strawiły płomienie“.

Kościół po wojnie do stanu używalno-
ści przywrócił ks. Stanisław Pilitowski wraz 
z parafianami. Znaczący remont świątyni 
odbył się w 1956 roku - proboszczem był 
wtedy ks. Aleksander Policiewicz. Rok wcze-
śniej zelektryfikowano kościół. W 1956 roku 
pomalowano wnętrze świątyni, usunięto 
zacieki, naprawiono dach. W zrekonstru-
owanym ołtarzu głównym został umiesz-
czony obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Rostkowo
Rostkowo to miejscowość położona 5 km 

od Przasnysza. W miejscu w którym znaj-
duje się kościół stał według tradycji dwór 
Kostków. W 1550 roku urodził się tu Stani-
sław Kostka jako syn kasztelana zakroczym-
skiego i Małgorzaty z Kryskich. Miał trzech 
braci i dwie siostry. Tu pozostały ślady jego 
obecności: kamień, w którym jak podaje 
tradycja została odciśnięta stopa święte-
go, lipa, pod którą się często modlił i staw, 
nad którym kontemplował i według legen-
dy uciszył przeszkadzające mu w skupieniu 
żaby. Tu dorastał jako wrażliwy i pobożny 

chłopiec. Pierwsze nauki pobierał w domu 
rodzinnym. W 1564 roku, kiedy miał 14 lat 

dokończenie ze str. 35

Kościół w Węgrze z bramą przykościelną

Miejsce kontemplacji Św. Stanisława 
Kostki w Rostkowie
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CENNIK REKLAM
Reklama kolorowa na okładce:
IV strona (cała strona A4) - 1700,00 zł
II, III strona (cała strona A4) - 1500,00 zł
Reklama czarno - biała na okładce:
IV strona (cała strona A4) - 1200,00 zł
II, III strona (cała strona A4) - 1000,00 zł 
Reklama kolorowa wewnątrz numeru:
cała strona (195 mm x 270 mm) - 1200,00 zł
1/2 strony   - 600,00 zł
1/4 strony   - 400,00 zł
Reklama czarno - biała wewnątrz numeru:
cała strona (195 mm x 270 mm) - 1000,00 zł
1/2 strony   - 500,00 zł
1/4 strony   - 250,00 zł
1/8 strony   - 125,00 zł
Artykuł sponsorowany cała strona 
(195 mm x 270 mm)  - 1000,00 zł
Usługa wkładkowania materiałów 
reklamowych cały nakład - 1000,00 zł
opracowanie i skład graficzny reklamy
cała strona A4  - 200,00 zł
zamówienie powierzchni reklamowej 
- na cały rok (11 emisji) - rabat 15 %
- na pół roku (5,6 emisji) - rabat 10 %
- na kwartał (3 emisje) - rabat 5 %

Do cen należy doliczyć 23 % VAT.

Treść reklamy, wraz ze zleceniem i upoważnieniem do wystawienia faktury VAT, bez 
podpisu zleceniodawcy z podaniem numeru NIP, należy przesłać z miesięcznym wy-
przedzeniem (najpóźniej do 5. dnia, w miesiącu poprzedzającym ukazanie się gazety) na 
adres Redakcji: 

MODR Oddział Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, 08 - 110 Siedlce, 
Redakcja „Wsi Mazowieckiej” 

lub faxem 25 640 09 45

WARUNKI PRENUMERATY 
w roku 2014

Do 28 listopada 2014 r. przyjmujemy zamówienia na prenumeratę 
Wsi Mazowieckiej od numeru 12/2014.
 à  u specjalistów MODR (cena egz. bez kosztów przesyłki): 
I kwartał  9,00 zł; 
II kwartał  9,00 zł; 
III kwartał   6,00 zł; 
IV kwartał   9,00 zł; 
I półrocze  18,00 zł; 
II półrocze   15,00 zł; 
roczna (11 wydań w roku) 30,00 zł;
à w prenumeracie redakcyjnej (cena egz. + koszt przesyłki 1,95 zł/szt.): 
I kwartał  14,85 zł; 
II kwartał  14,85 zł; 
III kwartał  9,90 zł; 
IV kwartał  14,85 zł; 
I półrocze  29,70 zł; 
II półrocze  24,75 zł;
roczna (11 wydań w roku)            51,45 zł.
Należność za prenumeratę można wpłacać na konto: 

10 1010 1010 0190 9913 4100 0000 
z dopiskiem 

„Prenumerata Wsi Mazowieckiej 2014”. 
Kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać 

na adres Redakcji w Siedlcach, 08-110 Siedlce, 
ul. Kazimierzowska 21 lub fax 25 640 09 12

został wysłany wraz z bratem Pawłem do 
szkół jezuickich w Wiedniu. Tam rozwijał 
się intelektualnie, stając się jednym z naj-
lepszych studentów. Ale przede wszystkim 
dbał o rozwój duchowy uczestnicząc co-
dziennie we Mszy św. Wolny czas spędzał 
na modlitwie i lekturze, a nocami oddawał 
się kontemplacji. Przyświecało mu hasło: 
Ad maiora natus sum - „Do wyższych rzeczy 
jestem stworzony”. W 1565 roku ciężko za-

chorował. Powrót do zdrowia zawdzięczał 
cudownej interwencji Matki Bożej. Opowia-
dał potem w nowicjacie w Rzymie, że ujrzał 
Maryję z Dzieciątkiem Jezus, które złożyła 
mu na wyciągnięte ręce. Doznał wtedy cudu 
uzdrowienia i otrzymał polecenie wstąpienia 
do Towarzystwa Jezusowego. Na to jednak 
nie chciał się zgodzić jego ojciec. Stanisław 
zdobył się na heroiczny czyn - zorganizował 

ucieczkę i 10 sierpnia opuścił w przebraniu 
żebraczym Wiedeń. Po przebyciu pieszo 1500 
km przybył do Rzymu, gdzie został przyjęty 
do nowicjatu, a w pierwszych miesiącach 
1568 r. złożył śluby zakonne. Wkrótce jed-
nak stan Jego zdrowia nagle się pogorszył, 
poprosił więc o spowiedź, przyjął Komunię 
Św i Sakrament Chorych. Z krzyżem i obraz-
kiem Matki Bożej w ręku zmarł 15 sierpnia 
1568 roku. Jego kult zrodził się natychmiast 
i spontanicznie. Kościół ogłosił go błogosła-
wionym w roku 1605, a świętym w roku 1726.

Początki obecnego kościoła w Rostkowie 
(wcześniej były tu drewniane kaplice) sięgają 
roku 1900. Wtedy to pobudowano świątynie 
w stylu neogotyckim na miejscu, w którym 
poprzednio stał kościół drewniany, znisz-
czony w 1861 r. Prawdopodobnie świątynia 
w Rostkowie stoi na miejscu dawnego dworu 
Kostków, gdzie urodził się Św. Stanisław. Jest 
to budowla neogotycka, na planie prostoką-
ta z charakterystyczną wieżą od strony za-
chodniej. Wewnątrz, w neogotyckim ołtarzu, 
znajduje się rzeźba św. Stanisława Kostki od-
bierającego z rąk Matki Bożej Dzieciątko Je-
zus. W 1926 r. w kościele tym zostały umiesz-
czone relikwie Świętego. 20 sierpnia 1967r. 
odbyły się uroczystości 400-lecia śmierci 
Świętego. Wzięło w nich udział 35 biskupów, 
a wśród nich ks. Kard. Stefan Wyszyński - Pry-
mas Polski i ks. Kard. Karol Wojtyła - Metro-

polita Krakowski, uczestniczyło ok. 50 000 
wiernych. Od tego czasu Rostkowo stało się 
celem pielgrzymowania tysięcy młodych lu-
dzi do miejsca urodzenia ich patrona. 

W Rostkowie blisko kościoła zorganizo-
wano Park Dydaktyczny im. Św. Stanisława 
Kostki, gdzie przy alei prowadzącej do XIX 
wiecznego dworu (obecnie szkoła) wysta-
wiono rzeźby - pomniki ludzi zasłużonych 
dla ziemi przasnyskiej. W większości pocho-
dzą oni z gminy Czernice Borowe. n

Źródła:
Tablica informacyjna Parafii w Rostkowie
Strony internetowe
www.parafia.wegra.pl/historia/ 
www.atrakcjeturystyczne.czerniceborowe
www.czerniceborowe

Wg tradycji w tym kamieniu odciśnięta 
jest stopa Św. Stanisława Kostki

Park Dydaktyczny w Rostkowie
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Krzyżówka Nr 8
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

1. Kolega, kumpel.
2. Zbierany na wykopkach.
3. Pod nim nie zmokniesz.
4. Pomarańczowa w jesiennym ogrodzie.

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 24 listopa-
da 2014 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimie-
rzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka Nr 8".

Książki dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
- wydawca miesięcznika.

5. W piwnicy w słoikach.
6. Owoc w żółtej skórce.
7. Mieszkanie dla koni.
8. Przeciwieństwo wady.
9. Wieczorny posiłek.
10. W nim jesienne przetwory.
11. Mienią się różnymi kolorami jesienią na drzewie.
12. Skrzydlaty "lekarz" drzew.
13. Dzikie jesienią odlatują kluczami.
14. Pachnący kwiat, stosowana przeciwko molom.

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 6 - ZapiNaj paSy.
Nagrody książkowe wylosował: Patryk Mielczarek, 

gm. Siedlce.
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

Wydawca: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02 - 456 Warszawa - Dyrektor: andrzej Kamasa
tel. 22 571 61 00; fax 22 571 61 01, http://www.modr.mazowsze.pl, 
Przewodniczący Rady Wydawnictw: Wojciech Rzewuski - z-ca Dyrektora MODR, Sekretarz Rady Wydawnictw: agnieszka Kowaluk
Członkowie Rady Wydawnictw: Bożena Kalkowska, Stanisław Orłowski, Lucyna Kornas - Frankie, Małgorzata Najechalska, 
   agnieszka Maciejczak, Ewa Gregorczyk
Redaktor naczelna: Ewa Gregorczyk, tel. 25 640 09 24; e-mail: ewa.gregorczyk@modr.mazowsze.pl
Adres redakcji: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21; tel. 25 640 09 24
Skład komputerowy: Rafał Serementa; tel. 25 640 09 45
Korekta i redakcja: andrzej Dmowski, Ewa Gregorczyk 
Zdjęcie na okładce: adam Matyszczak - Oddział Siedlce 
Zlecenie druku: MODR-DS-06101-37/2014; Nakład: 4900 egz. 
Druk: Zenon Gochnio, Stanisław Brodowski - MODR Oddział Siedlce
Numer zamknięto: 20 października 2014 r. 
Ogłoszenia i reklama: Redakcja - tel. 25 640 09 24; e-mail: ewa.gregorczyk@modr.mazowsze.pl
Ogłoszenia drobne od rolników zamieszczamy bezpłatnie
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów, zmiany tytułów i śródtytułów oraz innych poprawek w nadesłanych materiałach.

ISO 9001:2008

Rebus 8

Rozwiązanie Rebusu 6 - GDy WE WRZEśNiu GRZyBóW BRaK, 
NiEZaWODNy ZiMy ZNaK.

Nagrody książkowe wylosował: Sławomir Załuska, gm. Nur.
Gratulujemy ! Nagrody wyślemy pocztą.

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do  
24 listopada 2014 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Sie-
dlce, ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 8".

Nagrody książkowe dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego - wydawca miesięcznika.

 Przysłowie listopadowe: ” Listopad ciecze, marzec nie podpiecze.”  
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Tekst:  
Monika Górzyńska, Janusz Sychowicz, Danuta Bronowska, 
Małgorzata Najechalska
Zdjęcia: Bożena Chądzyńska
Oddział Poświętne

To specjalistyczna impreza skierowana do rolników, dla 
których uprawa buraka cukrowego i kukurydzy ma szcze-
gólne znaczenie. Dla nich także zorganizowano konferen-

cję. Pierwszy wykład o najważniejszych chorobach i szkodnikach 
buraka cukrowego wygłosił dr hab. Jacek Piszczek, prof. nadzwy-
czajny z Terenowej Stacji Doświadczalnej w Toruniu, Instytutu 
Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Omawiając agrofagi wykła-
dowca podkreślał, że ich znaczenie gospodarcze w danym se-
zonie wegetacyjnym zależy od warunków atmosferycznych, po-
stępów w hodowli odpornościowej i co najważniejsze od metod 
i wiedzy na temat ochrony roślin. Dr hab. inż. Paweł Bereś, pra-
cownik Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie, Instytutu 
Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu wygłosił prelekcję nt. „Najważ-
niejsze szkodniki w uprawie kukurydzy, zapobieganie i zwalcza-
nie”. Zwrócił uwagę na warunki zastosowania konkretnej metody 
ochrony kukurydzy przed szkodnikami (agrotechnicznej, hodow-
lanej, biologicznej i chemicznej). Na polu doświadczalnym wy-

kładowcy i specjaliści z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego oraz przedstawiciele firm hodowlanych odpowiadali na 
pytania rolników (głównie dot. kwestii nowych technologii upra-
wy, ochrony i zbioru buraka cukrowego oraz kukurydzy) i oma-
wiali zagadnienia agrotechniczne.

Na polu doświadczalnym odbyły się również pokazy pracy 
nowoczesnych maszyn. Przeprowadzono pokaz jednofazowego 
zbioru buraków cukrowych samojezdnymi kombajnami Ropa 
Euro Tiger. Pierwszy kombajn wyposażony w silnik mercedesa 
o mocy 604 KM i zbiornik o poj. 40 m3 (26-29 ton) oraz w dwu-
funkcyjny ogławiacz liści typu Kombi pochodził z gospodarstwa 

rolnego pana Andrzeja Wachola (gmina Bulkowo), zaś właścicie-
lem kombajnu Ropa Euro Tiger V8-4B jest pan Paweł Charzyński 

W Oddziale Poświętne Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 21 września 2014 r. odbyły się dwie 
imprezy XVI Dzień Kukurydzy i Buraka oraz IX Jesienny Jarmark „od pola do stołu”.

XVI  Dz ień  Kukurydzy i  Buraka

Dyrektor MODR - Andrzej Kamasa wita przybyłych gości

Konsultacje na polu

Pokaz pracy kombajnu

Dyrektor Oddziału Poświętne Witold Pająk 
gratuluje LZA Zawidzanie

dokończenie na str. 40
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(też z gminy Bulkowo). Kombajn posiada podwyższony przed-
ni most, koła o większej średnicy, dwufunkcyjny bijak (orkan), 
4 koła kopiujące, najnowszy system ogławiania microtopper 2, 
popychacz pierwszej gwiazdy, oświetlenie ksenonowe oraz sys-
tem oczyszczania spalin AD Blue.

14 firm hodowlanych zaprezentowało 71 odmian kukurydzy, 
a pięć hodowli buraka cukrowego pokazało 19 swoich odmian. 
Tradycyjnie pracownicy Oddziału Poświętne przygotowali stoiska 
z materiałami informacyjnymi i udzielali zainteresowanym facho-

wych porad. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się 
ekspozycja różnych odmian zbóż (ziarno i snopki) z pola doświad-
czalnego w Poświętnem, a także bogata kolekcja bulw ziemniaka. 
Rolnicy interesowali się charakterystykami eksponowanych od-
mian.

Uczestnicy targów rolniczych poznali kolekcję odmian buraka cu-
krowego i kukurydzy. Również z myślą o plantatorach buraka i ku-
kurydzy firmy zaprezentowały nowe środki do produkcji roślinnej. 
Producenci pasz, firmy chemiczne oraz nawozowe wystawiły szero-
ką gamę swoich produktów.

dokończenie ze str. 39

Ekspozycja ziarna i snopków zbóż

Występ LZA Zawidzanie

„Od pola do stołu”

IX Jesienny jarmark „od pola do stołu” służy promocji dziedzictwa 
kulturowego mazowieckiej wsi, różnych form przedsiębiorczości wiej-
skiej, twórczości ludowej, gospodarstw rolnych wytwarzających żyw-
ność tradycyjną i ekologiczną, krzewy i kwiaty. Jarmark również stwarza 
możliwość zaprezentowania oferty wypoczynku na mazowieckiej wsi.

Program jarmarku obfitował w wiele wydarzeń. Jednym z nich 
był V Przegląd Ludowych Zespołów Artystycznych, w którym wzię-
ło udział 16 zespołów, jedenaście w kategorii muzyczno-wokalnej 
i pięć w kategorii muzyczno-tanecznej. Występy artystyczne skupiły 
przy scenie wielu fanów muzyki ludowej.

Odbyło się także podsumowanie konkursów rejonowych: Agroliga 
2014, „Od agroturystyki do turystyki wiejskiej”, „Wieś wczoraj i dziś” oraz 
V Przegląd Ludowych Zespołów Artystycznych. Laureatom uroczyście 
wręczono nagrody ufundowane przez banki spółdzielcze, starostów, 
wójtów, burmistrzów, statuetki przekazane przez Dyrektora Oddziału 
Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie oraz dyplomy od Dy-
rektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie.

Podczas trwania IX Jesiennego Jarmarku ,,od pola do stołu” był 
również czas na degustację produktów tradycyjnych w dworku 
„Sienkiewiczówka”, które wytworzone zostały z naturalnych surow-
ców bez dodatku konserwantów i ulepszaczy w gospodarstwach 
rolnych z naszego regionu. 

Rolnicy i mieszkańcy Mazowsza, którzy tę niedziele września spę-
dzili z nami czas mieli sposobność poznać nowości z zakresu produk-
cji rolniczej, różne formy przedsiębiorczości wiejskiej, porozmawiać 
z wytwórcami, wymienić poglądy czy doświadczenia. Stoiska wystaw-
ców zachęcały do zakupów unikalnych wyrobów, takich jak pieczywo, 
wędliny, miody czy nalewki. Nie brakowało ciekawych przykładów 
rękodzieła i sztuki ludowej, a także starych odmian drzewek owoco-
wych, krzewów i kwiatów do przydomowych ogrodów. n


