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Stanowisko IV Walnego Zgromadzenia 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 18 września 2020 roku w sprawie 
nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt 

i aktualnej sytuacji w rolnictwie
Samorząd rolniczy Warmii i Mazur 
stanowczo sprzeciwia się zmianom 
wprowadzonym do ustawy o ochro-
nie zwierząt, które bezpośrednio 
uderzają w polską wieś, a tym samym 
prowadzą do nieodwracalnych zmian 
w rozwoju polskiego rolnictwa.
Apelujemy do Andrzeja Dudy Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej, z któ-
rym Krajowa Rada Izb Rolniczych pod-
pisała w dniu 22 czerwca 2020 roku 
umowę programową zapewniającą 
poparcie rolników w wyborach prezy-
denckich, o zawetowanie ustawy
o ochronie zwierząt.
Apelujemy do Posłów i Senatorów 
z Warmii i Mazur, na których w wybo-
rach parlamentarnych swój głos oddali 
między innymi rolnicy, i którzy na różne-
go rodzaju spotkaniach zapewniają nas 
o szacunku dla rolniczego trudu i o swej 
pracy na rzecz rolników, o rzeczywiste 

wsparcie naszego sektora poprzez wy-
rażenie sprzeciwu podczas kolejnego 
głosowania wobec tej ustawy.
Zwracamy się także do sektora 
przetwórstwa rolno-spożywczego 
o wsparcie działań samorządu rolni-
czego dążących do zmiany ustawy, 
która uderzy nie tylko w rolników,
ale także w rynek przetwórstwa rolno-
-spożywczego.
Za szczególnie szkodliwe należy uznać 
zakaz uboju rytualnego, zakaz hodowli 
zwierząt futerkowych oraz możliwość 
odebrania zwierząt przez różnego 
rodzaju organizacje społeczne, któ-
rych statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt. Rozwiązania
te doprowadzą do pogorszenia się sy-
tuacji fi nansowej rolników i ich rodzin. 
Wpłynie to także na cały sektor rolno 
– przemysłowy, zmniejszając znacze-
nie polskich przedsiębiorstw, w szcze-

POSIEDZENIE WALNEGO 
ZGROMADZENIA

Informacje 
teleadresowe:

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol-
niczej, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsz-
tyn, tel/fax 89 534 05 67, e-mail: wmi-
rol@wmirol.org.pl, www.wmirol.org.pl, 
htt ps://www.facebook.com/WMIROL
Biuro Izby w Olsztynie pracuje od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7.30-15.30.

Biura Terenowe Izby
Bartoszyce 
ul. Kętrzyńska 45 A, 11-200 Bartoszyce, 
tel. 089 762-02-55, 
bartoszyce@wmirol.org.pl  
Elbląg
ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg, 
tel/fax 055 236-77-02, 
elblag@wmirol.org.pl
Giżycko
ul. Przemysłowa 2, 11-500 Giżycko, 
tel./fax 087428-14-94, 
gizycko@wmirol.org.pl
Nowe Miasto Lubawskie
ul. Grunwaldzka 3, 
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, 
tel. 056 474-49-11, 
nowemiasto@wmirol.org.pl
Olecko 
Al. Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko, 
tel./fax 087 520-10-60, 
olecko@wmirol.org.pl  
Szczytno
ul. Lipperta 10, 12-100 Szczytno, 
tel./fax 089 624-01-49, 
szczytno@wmirol.org.pl

W biurze Izby w poniedziałki w go-
dzinach 10.30 – 15.30 oraz czwart-
ki w godzinach 9.00-14.00 dyżurują 
Radcy Prawni. Zainteresowani rolnicy 
mogą uzyskać bezpłatną pomoc praw-
ną, po wcześniejszym – telefonicznym 
uzgodnieniu terminu. Na spotkanie 
należy przywieźć wszelkie dokumenty 
dotyczące danej sprawy.

Zarząd 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:
Romuald Tański – wiceprezes
Marek Kuźniewski – członek zarządu
Jerzy Salitra – członek zarządu
Robert Nowacki – członek zarządu
Mirosław Borowski – delegat do KRIR

Biuletyn Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol-
niczej redaguje zespół pracowników Izby. 

ISSN 1643-899X 

W dniu 18 września 2020 r. w Olszy-
nie odbyło się IV Walne Zgromadzenie 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 
podczas którego podjęto uchwały 
w sprawie wygaśnięcia mandatu człon-
ka Walnego Zgromadzenia W-MIR 
pana Jana Heichela – Prezesa Izby oraz 
wyrażenia zgody na przystąpienie W-
-MIR do porozumienia pomiędzy Kra-
jową Radą Izb Rolniczych a wojewódz-
kimi izbami rolniczymi w spawie po-
wołania Rady Doradczej ds. młodych 
rolników. Do udziału w Pracach Rady 
zostali oddelegowani panowie Bartło-
miej Lewalski – Przewodniczący Rady 
Powiatowej W-MIR w powiecie dział-

dowskim oraz Krzysztof Kazaniecki 
– Przewodniczący Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie gołdapskim. Po-
nadto, członkowie Walnego Zgroma-
dzenia zapoznali się z informacjami nt. 
powszechnego spisu rolnego przed-
stawionymi w formie videokonferencji 
przez pana Jacka Grzelaka – kierow-
nika wydziału Urzędu Statystyczne-
go w Olsztynie. Podczas IV Walnego 
Zgromadzenia podjęto wniosek o zor-
ganizowanie protestu w celu wyrażenia 
sprzeciwu wobec nowelizacji ustawy 
o ochronie zwierząt, a także przyjęto 
stanowisko w sprawach tej nowelizacji 
i aktualnej sytuacji w rolnictwie.

Chcesz sprzedać płody rolne, zwierzęta, maszyny rolnicze? Już w kolejnym 
numerze Biuletynu W-MIR znajdzie się dział Kupię – Sprzedam. Zaintereso-
wanych umieszczeniem bezpłatnego ogłoszenia zapraszamy do kontaktu: 

ogloszeniawmir@gmail.com. 



BIULETYN W-MIR

3

gólności mięsa wołowego i drobiowe-
go. Ustawa ta dotknie również sektor 
usług utylizacyjnych, zwiększając 
w tym zakresie rolę przedsiębiorców 
zagranicznych. Odbiorcą resztek po-
ubojowych z ubojni drobiu są także 
fermy, zaprzestanie tej działalności 
spowoduje falę bankructw.
Wprowadzenie zakazu uboju rytual-
nego przyniesie nieodwracalne straty 
dla polskiego sektora wołowiny oraz 
branży drobiarskiej. Skutki noweliza-
cji ustawy rolnicy odczują podwójnie: 
poprzez wzrost kosztów uboju oraz 
poprzez utratę rynków zbytu i spadek 
cen. Obecnie Polska jest największym 
producentem i eksporterem drobiu 
w Europie oraz znaczącym eksporte-
rem wołowiny. Wprowadzona zmiana 
ustawy znacząco zablokuje możliwo-
ści eksportowe i może spowodować 
wzrost kosztów, a także spadek cen 
skupu drobiu oraz żywca wołowego. 
Z powodu obniżek cen skupu żywca 
wołowego szacowane straty roczne 
gospodarstw domowych na wsi mogą 
wynieść około miliarda złotych. Od-
czują je także producenci mleka, dla 
których jednym ze źródeł dochodu jest 
także sprzedaż cieląt i krów. W związ-
ku z trudną sytuacją producentów 
trzody chlewnej, związanej z rozsze-
rzaniem się wirusa ASF, wielu rolników 
stosuje jako alternatywę opas bydła. 

Załamanie się także rynku wołowiny 
skutecznie pozbawi ich możliwości 
uzyskania przychodów również z tego 
sektora produkcji.
Ograniczenie uboju rytualnego nie 
poprawi losu zwierząt, lecz może go 
wręcz pogorszyć poprzez ich długi 
transport do krajów, gdzie ubój rytu-
alny jest dozwolony, wydłuży również 
łańcuch dostaw mięsa.
Sprzeciwiamy się także przyznaniu 
kompetencji organizacjom broniących 
praw zwierząt. Stoimy na stanowisku, 
że w Polsce istnieją przepisy dotyczą-
ce dobrostanu i warunków utrzymania 
zwierząt gospodarskich, a instytu-
cją, która je egzekwuje jest inspekcja 
weterynaryjna. Proponujemy zatem 
wzmocnienie inspekcji weterynaryjnej 
zarówno fi nansowe, jak i kadrowe o co 
wielokrotnie apelowaliśmy.
Kolejną kontrowersyjną sprawą jest 
zakaz utrzymywania psów na uwięzi 
w sposób stały. Samorząd rolniczy za 
niezasadne uznaje zapewnienie psom 
na 6 metrowym łańcuchu wybiegu do 
20 mkw. Kolejnym absurdem jest za-
pewnienie psom kojców o powierzchni 
od 9 do 15 m2 w zależności od wyso-
kości w kłębie na jednego psa, podczas 
gdy wiele polskich rodzin nie dysponu-
je taką powierzchnią na osobę.
Jednocześnie nie wspomina się 
w ustawie o przetrzymywaniu zwie-

rząt w mieszkaniach, na niewielkiej 
powierzchni pozostawionych samym 
sobie często przez ponad 10 godzin 
dziennie bez możliwości wyjścia.
Podkreślamy, że projekt nie był kon-
sultowany ze środowiskiem rolniczym 
i został podjęty w czasie kryzysu gospo-
darczego, spowodowanego pandemią 
COVID-19. Rolnicy, w tym producenci 
zwierząt na futra, żywca drobiowego, 
wieprzowego oraz żywca wołowego 
ponieśli znaczące straty fi nansowe 
z powodu zablokowania granic, utrud-
nień w logistyce czy spadku popytu.
Żądamy, aby Rząd Polski podjął kon-
kretne działania pomocy rolnikom do-
tkniętym kryzysem COVID-19, szcze-
gólnie dla producentów bydła mięsne-
go oraz producentów trzody w cyklu 
otwartym, którzy zostali wykluczeni ze 
wsparcia. Pomoc związana
z epidemią COVID powinna być dzie-
lona sprawiedliwie i bez nadmiernych 
formalności, tak jak to ma miejsce 
w przypadku przedsiębiorców, którzy 
niezależnie od branży, jaką reprezen-
tują otrzymali znaczne wsparcie.
Na temat dobrostanu zwierząt i spo-
sobów jego poprawy należy rozma-
wiać. Jednak do rozmów należy zapro-
sić przedstawicieli wszystkich stron, 
w tym rolników, dla których produkcja 
rolnicza jest jedynym źródłem utrzy-
mania.

POSIEDZENIA ZARZĄDU W-MIR
W sierpniu w Olsztynie odbyły się dwa 
posiedzenia Zarządu Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej (21.08.2020 r. 
i 28.08.2020 r.), podczas których Zarząd 
Izby zajął się następującymi sprawami:
1. Realizacją wniosków napływających 

z Rad Powiatowych W-MIR.
2. Opiniowaniem aktów prawnych 

otrzymywanych z Krajowej Rady 
Izb Rolniczych. 

3. Bieżącym monitorowaniem realiza-
cji budżetu  Izby. 

4. Organizacją Pikników z Funduszów 
Promocji.

5. Organizacją wyjazdu rolników na 
Dożynki Jasnogórskie.

6. Organizacją obrad IV Walnego 
Zgromadzenia W-MIR.

7. Współorganizacją konkursu „Rol-
nictwo to moja pasja”.

8. Współorganizacją Dożynek Archi-
diecezjalnych.

Ponadto, podczas posiedzenia w dniu 
28 sierpnia br. spotkano się z rolnikiem 
ze wsi Gąski, który zwrócił się do Izby 
z prośbą o pomoc w sprawie plano-
wanej inwestycji budowy obwodnicy 
Gąsek. Według opinii rolnika, wybra-
ny decyzją większości głosów wariant 
budowy obwodnicy, będzie dla niego 
krzywdzący, ponieważ odetnie jego 
gospodarstwo (siedlisko) od większo-
ści gruntów oraz w przyszłości unie-
możliwi dalszy rozwój. Wybór innego 
- drugiego wariantu umożliwiłby nor-
malny rozwój oraz pracę w gospodar-
stwie oraz oddzieliłby nierolniczą część 
wsi od gospodarstwa. Zarząd Izby zor-
ganizował w dniu 4 września br. spo-
tkanie w tej sprawie, w którym uczest-
niczył m.in. Burmistrz Miasta Olecka 
oraz Przewodnicząca Rady Gminy. 
Burmistrz Olecka zapewnił, że przy 
pracach projektowych zostanie wzięte 

pod uwagę omawiane gospodarstwo 
oraz zapewnione zostaną wszelkie 
możliwe udogodnienia umożliwiają-
ce rozwój i funkcjonowanie gospo-
darstwa. Istnieje możliwość również 
niewielkiego przesunięcia obwodnicy 
o kilka metrów.
Zarząd W-MIR podjął również uchwa-
łę o przeznaczeniu po 1000 zł na or-
ganizację dożynek w powiatach wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego 
oraz włączył się we współorganizację 
olimpiady wiedzy rolniczej, ochrony 
środowiska i BHP w rolnictwie we 
wszystkich powiatach województwa 
warmińsko-mazurskiego, przeznacza-
jąc na ten cel po 300 zł. Zarząd W-MIR 
włączył się także we współorganizację 
tegorocznego wojewódzkiego dzięk-
czynienia za plony, które odbyło się 
w dniu 19 września 2020 r. w Olszty-
nie.
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POSIEDZENIE KOMISJI

W dniu 2 września br., wspólnie z Pod-
laską Izbą Rolniczą, Zarząd W-MIR wy-
dał stanowisko dot. działań w sprawie 
utworzenia zakładu rehabilitacji lecz-
niczej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Supraślu. Stanowi-
sko rozesłano do parlamentarzystów 
z woj. warmińsko-mazurskiego.
18 września 2020 r. odbyło się wspól-
ne posiedzenie Zarządu z Przewodni-
czącymi Rad Powiatowych i Komisji. 
Podczas posiedzenia omówiono na-
stępujące tematy:

• Aktualny stan obsługi wniosków i wy-
korzystania środków na działania w ra-
mach PROW 2014-2020 oraz obsługi 
wniosków obszarowych i płatności 
realizowanych przez ARiMR. 

• Działania podejmowane w związ-
ku z wystąpieniem kolejnych ognisk 
afrykańskiego pomoru świń na tere-
nie województwa warmińsko–mazur-
skiego.

• Aktualne działania podejmowane 
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa w zakresie obrotu ziemią.

• Aktualne wsparcie KRUS w związku 
z wystąpieniem COVID-19.

• Aktualne działania Warmińsko-Ma-
zurskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego.

Kolejne posiedzenie odbyło się 29 
września 2020 r., podczas którego 
szczegółowo omówiono opiniowanie 
dzierżawy i sprzedaży gruntów rolnych 
z zasobu nieruchomości Skarbu Pań-
stwa oraz postanowiono przygotować 
wystąpienie do Parlamentarzystów 
w sprawie ustawy o ochronie zwierząt.

3 września w Olsztynie odbyło się po-
siedzenie Komisji ds. Monitorowania 
Strat Spowodowanych Niekorzyst-
nymi Warunkami Atmosferycznymi. 
Podczas posiedzenia omówiono skalę 
strat w województwie warmińsko-ma-
zurskim w roku 2020, przebieg sza-
cowania strat w województwie przez 
komisje gminne oraz wdrożoną w tym 

roku aplikację internetową do szaco-
wania strat suszowych, która szacuje 
zdalnie na podstawie danych opado-
wych i na podstawie klasy bonitacyjnej 
gleby. Ostatnim punktem poruszonym 
podczas posiedzenia było zakładanie 
profi lu zaufanego, jako narzędzia nie-
zbędnego do prowadzenia gospodar-
stwa w obecnym czasie. Komisja po-

stanowiła wystąpić do Ministerstwa 
Sprawiedliwości o wpisanie w tarczy 
antykryzysowej wyraźnego zapisu, że 
środki z pomocy nie podlegają egze-
kucjom komorniczym. Postanowiono 
wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi o informację, jak aplika-
cja suszowa będzie liczyła straty w tra-
wach i użytkach zielonych. 

POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH
25 września w Olsztynie odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie olsztyńskim. Podczas 
posiedzenia stwierdzono wygaśnię-
cie mandatu śp. pana Jana Heiche-
la - wieloletniego Przewodniczącego 
Rady. Następnie pani Bogusława Po-
pielarz-Borko - kierownik BP ARiMR 
w Olsztynie omówiła aktualny stan 
płatności z ARiMR. W dalszej części 

pan Mirosław Karczewski - Powiato-
wy Lekarz Weterynarii w Olsztynie 
przedstawił sytuację epizootyczną 
w powiecie olsztyńskim, w którym 
od sierpnia stwierdzono aż 4 ogniska 
ASF. Większość powiatu znajduje się 
już w obszarze zagrożenia (potocznie 
zwanego strefą niebieską). Następnie 
pan Marek Morze - Dyrektor Urzędu 
Statystycznego w Olsztynie przedsta-

wił informacje na temat powszechne-
go spisu rolnego, zachęcając członków 
Rady do samodzielnego spisania się 
online. Członkowie Rady rozmawiali 
również na temat bieżącej gospodarki 
ziemią w powiecie, a także o sprze-
daży zbóż za pośrednictwem domów 
maklerskich poprzez Rynek Towarów 
Rolno-Spożywczych tj. jeden z dzia-
łów Towarowej Giełdy Energii TGE.
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INNE SPOTKANIA
• 5-6 września przedstawiciele W-

-MIR: panowie Kazimierz Wró-
blewski – Przewodniczący Rady 
Powiatowej w powiecie kętrzyń-
skim z żoną, Marcin Sarnowski – 
Delegat na Walne Zgromadzenie 
W-MIR w powiecie działdowskim, 
Artur Penger - członek Rady Powia-
towej w powiecie olsztyńskim, pan 
Henryk Różyński - członek Rady 
Powiatowej w powiecie nowomiej-
skim z żoną uczestniczyli w Ogólno-
polskich Dożynkach Jasnogórskich 
w Częstochowie.

• 9-10 września panowie Romuald 
Tański – Wiceprezes, Jerzy Salitra 
i Robert Nowacki - Członkowie 
Zarządu, Bartłomiej Lewalski - 
Przewodniczący Rady Powiatowej 
w powiecie działdowskim oraz pani 
Jolanta Mackiewicz – Dyrektor biu-
ra W-MIR wzięli udział w konferen-
cji pn. „Gospodarstwa rolne w dobie 
globalizacji” w Jachrance.

• 13 września pani Alina Lipowska - 
Członkini Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie olsztyńskim oraz pan 
Antoni Nikiel - Delegat na Walne 

Zgromadzenie W-MIR w powiecie 
olsztyńskim uczestniczyli w Dożyn-
kach Archidiecezjalnych, które od-
były się w Gietrzwałdzie.

• 14 września pan Romuald Tański 
– Wiceprezes W-MIR wziął udział 
w spotkaniu dotyczącym wspól-
nego stanowiska Podlaskiej i War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
w sprawie utworzenia ośrodka 
rehabilitacyjnego w Supraślu. Spo-
tkanie odbyło się w Departamencie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rol-
nictwa Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego.

• 19 września przedstawiciele Izby 
uczestniczyli w Mszy Dziękczynnej 
za plony, która odbyła się w Bazyli-
ce Konkatedralnej w Olsztynie. Dary 
zostały złożone przez panią Alinę 
Lipowską oraz pana Mateusza Cy-
gana – Członków Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie olsztyńskim.

 My rolnicy dziękujemy dziś Bogu za 
to, że posiane przez nas zboże wzrosło 
i wydało plon. Oprócz nas dziękować 
powinni również i przedsiębiorcy dzia-

łający w branżach okołorolniczych 
i spożywczych za to, że dzięki naszej 
pracy oni też mają pracę; mieszkańcy 
miast – bo dzięki pracy nas rolników 
na ich stołach nie zabraknie żywności.

 Najważniejsze jednak, by podziękowa-
nia rolnikom za ich trud nie były tylko 
pustymi frazesami wypowiadanymi 
z okazji dożynek. Obecnie my - rolnicy, 
jesteśmy traktowani przez mieszkań-
ców miast, organizacje ekologiczne 
i tych, którzy przeprowadzili się na 
wieś, jako „źli ludzie” - czyli ludzie źle 
traktujący zwierzęta, ludzie niszczący 
przyrodę, ludzie zakłócający spokój na 
wsi. Nie wiemy, co nas spotka jutro, 
czy będziemy mogli spokojnie hodo-
wać zwierzęta, siać ziarno i zbierać 
plon.

 Dlatego w tym szczególnym dniu 
życzę sobie i Wam koledzy rolnicy, 
by nasza ciężka praca spotykała się 
z codziennym uznaniem i szacunkiem 
ze strony społeczeństwa, a nasz trud 
nie był doceniany wyłącznie przy oka-
zji Święta Plonów - mówił Romuald 
Tański - Wiceprezes Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej.

DOŻYNKI GMINNE 2020
• 30 sierpnia w Otrębie mieszkańcy 

powiatu nowomiejskiego podzię-
kowali rolnikom za ich trud i ciężką 
pracę podczas Dożynek Gminno-
-Parafi alnych. W uroczystościach 
dożynkowych wzięli udział przed-
stawiciele samorządu rolniczego. 
Pan Jan Rochewicz - Przewodniczą-
cy Rady Powiatowej W-MIR w po-
wiecie nowomiejskim wraz z panem 
Markiem Kuźniewskim - Członkiem 
Zarządu W-MIR oraz panem Zbi-
gniewem Ziejewskim - Posłem na 
Sejm RP wręczyli puchary dla Staro-

stów Dożynek, jednocześnie dzię-
kując wszystkim za szczególne za-
angażowanie w kultywowanie pięk-
nej tradycji Święta Plonów. W tym 
roku zaszczyt pełnienia funkcji 
Starostów Dożynek przypadł pani 
Ewie Głowackiej i panu Rafałowi 
Szymczak. Podczas dożynek odbył 
się również piknik „Polska wołowi-
na – Lubię to!” zorganizowany przez 
Warmińsko-Mazurską Izbę Rolni-
czą. W wydzielonej części degusta-
cyjnej zgromadzonej publiczności 
rozdawano ciepłe produkty z pol-
skiej wołowiny.

• 5 września w Wydminach odbyły 
się Dożynki Gminne. Warmińsko-
-Mazurską Izbę Rolniczą repre-
zentowały panie Ewa Kasprowicz 
- Delegat na Walne Zgromadzenie 
w powiecie giżyckim oraz Małgo-
rzata Herbszt - Członkini Rady Po-
wiatowej W-MIR w powiecie giżyc-
kim. W imieniu Izby panie przepro-
wadziły konkurs na „Najładniejsze 
Stoisko KGW” i wręczyły nagrody.

• 5 września w Dylewie miały miejsce 
Dożynki Gminne Gminy Grunwald, 
w których udział wzięła pani Zofi a 
Stankiewicz - Przewodnicząca Rady 
Powiatowej W-MIR w powiecie 
ostródzkim. W trakcie uroczystości 
komisja składająca się z członków 
W-MIR i gości, dokonała oceny 
wieńców dożynkowych. Wyróż-
nione wieńce zostały nagrodzone. 
Konkurs na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy 2020 wygrało sołec-
two Pacółtowo.
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PISMA

• 5 września w Krasnolipie odby-
ły się dożynki gminy Braniewo. 
W uroczystościach dożynkowych 
wzięli udział Przewodniczący Rady 
Powiatowej W-MIR w powiecie 
braniewskim pan Jerzy Salitra oraz 
członkowie Rady Powiatowej. Za 
osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa 
Rada Powiatowa wyróżniła nastę-
pujących rolników z gminy Branie-
wo: małżeństwo Małgorzatę i Łuka-
sza Galińskich oraz Panią Wiolett ę 
Wabińską, którym pan Jerzy Salitra 
wręczył okolicznościowe puchary.

• 6 września w Bisztynku odbyła się 
uroczysta Msza Dożynkowa, pod-
czas której Przedstawiciel W-MIR 
- pan Bogumił Gołębiewski ogłosił 
wyniki konkursu przeprowadzane-
go na terenie gminy Bisztynek „Za-
służeni dla rolnictwa” oraz wręczył 
nagrody dla laureatów - państwa 
Jana i Stefanii Seńczyk z Wozławek.

• 6 września w Białej Piskiej odbyły się 
Dożynki Gminne, podczas których 
W-MIR reprezentowali panowie: 
Robert Nowacki - Członek Zarządu 
W-MIR, Antoni Dąbrowski - Prze-
wodniczący Rady Powiatowej W-
-MIR w powiecie piskim, Stanisław 

Stachelek - Delegat na Wal-
ne Zgromadzenie w powie-
cie piskim oraz Arkadiusz 
Szumowski - Członek Rady. 
Wyróżnionym stoiskom 
przygotowanym przez Koła 
Gospodyń Wiejskich wraz 
z sołectwami wręczone zo-
stały nagrody Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej.

• 6 września w Olecku odbyło 
się „Święto Plonów – Dożynki 
Gminne”. Wydarzenie rozpo-
częła uroczysta msza święta dzięk-
czynna w kościele pod wezwaniem 
Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski, skąd wyruszył pochód dożyn-
kowy, który przeszedł na centralny 
plac miasta. Tu odbył się festyn do-
żynkowy. Obchody Święta Plonów 
zgromadziły ogromną liczbę gości. 
Obecni byli rolnicy, mieszkańcy Olec-
ka, przedstawiciele lokalnych fi rm 
i instytucji, jak również Członkowie 
Rady Powiatowej W-MIR powiatu 
oleckiego. Wśród zaprezentowa-
nych stoisk, swoją ofertą wyróżniały 
się te przygotowane przez Sołectwa 
Gminy Olecko oraz Koła Gospodyń 
Wiejskich, które zachęcały do poczę-

stunku lokalnymi produktami i potra-
wami. Imprezie towarzyszyły także 
występy zespołów folklorystycz-
nych. Podczas dożynek miał miejsce 
„Konkurs Sołectw”. Rada Powiatowa 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
w powiecie oleckim uhonorowała 
zwycięskie Sołectwa. Nagrody w po-
staci pucharów wręczył pan Karol Sus 
– Członek Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie oleckim.

• 19 września w Ornecie odbyła się 
uroczysta Msza Dożynkowa. Po 
mszy przeprowadzono konkurs na 
„Najładniejszy wieniec dożynkowy”, 
który wygrał wieniec z Sołectwa 
Barzyny.

• 10 września Zarząd Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej, reali-
zując wniosek Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie działdowskim, 
wystosował pismo do KRIR w celu 
wystąpienia do Głównego Leka-
rza Weterynarii o wprowadzenie 
oceny wagi uchybień ocenianych 
przy spełnianiu zasad bioasekuracji, 
tak aby umożliwić wprowadzenie 
procentowego pomniejszenia wy-
sokości odszkodowania w sytuacji 
wystąpienia ogniska ASF w gospo-

darstwie rolnym.
• 14 września Zarząd Warmińsko-

-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił 
się z wnioskiem o wystąpienie do 
Głównego Lekarza Weterynarii 
w sprawie zniesienia strefy niebie-
skiej z powiatu bartoszyckiego oraz 
z powiatu elbląskiego, w których już 
ponad rok temu stwierdzono ogni-
sko ASF.

• 14 września Zarząd Izby wystąpił 
z pismem do pana Jana Krzysztofa 

Ardanowskiego - Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, pana Janusza 
Wojciechowskiego - Europejskiego 
Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, pana Krzysztofa Jurgiela – Po-
sła do Parlamentu Europejskiego, 
pana Roberta Telusa – Przewodni-
czącego Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Sejmu RP, Posłów i Sena-
torów z województwa warmińsko-
-mazurskiego, KRIR oraz COPA-
-COGECA, postulując o zwrócenie 
się w trybie pilnym do Komisji Euro-

pejskiej o zmianę przepisów w za-
kresie tworzenia i odwoływania 
obszarów zagrożenia ASF. Zapropo-
nowano, aby wystąpić o zniesienie 
przepisów dotyczących zarządzenia 
obszarów zagrożenia, tym samym 
pozostałby tylko obszar ochronny 
(strefa żółta) i obszar objęty ograni-
czeniami (strefa czerwona).

• 14 września Zarząd W-MIR zwrócił 
się d o KRIR o podjęcie działań ma-
jących na celu zrekompensowanie, 

całkowite zniesienie, zlecenie nie-
odpłatnie służbom państwowym 
lub dostosowanie do wielkości i skali 
produkcji kosztów badań, wyprodu-
kowanych w danym gospodarstwie 
w ramach RHD środków spożyw-
czych, przeprowadzanych w celu 
stwierdzenia zgodności z kryteriami 
mikrobiologicznymi. W niektórych 
przypadkach prowadzenia RHD
(np. sery, wędliny) należy zapew-
nić zaawansowany system nadzoru 
właścicielskiego, który uwzględnia 

okresowe badania laboratoryjne fi -
nansowane przez producenta. Koszt 
takich badań jest wysoki, niekiedy 
przekracza wartość produktów wy-
tworzonych w gospodarstwie. 

• 18 września Zarząd Izby zwrócił 
się do p.o. Dyrektora Generalnego 
KOWR Grzegorza Pięty o zawarcie 
odpowiednich rozwiązań w przepi-
sach wewnętrznych KOWR, któ-
re pozwoliłyby na udostepnienie 
członkom samorządu rolniczego 
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danych dotyczących numeru dzia-
łek, obrębu oraz powierzchni danej 
nieruchomości w celu dokonania 
rozeznania przez samorząd rolniczy 
wśród rolników z danego terenu 
występują zainteresowani naby-
ciem lub dzierżawą nieruchomości. 
Obecnie KOWR OT Olsztyn nie 
udziela Izbie informacji o nume-
rach działek oraz czy przedmiotowe 
działki sprzedawane są osobom fi -
zycznym czy spółkom, wskazując, 
iż w tego typu informacjach zawar-
te są dane wrażliwe. Bez podania 
numerów działek nie jest możliwe 

dokonanie starannego i efektyw-
nego rozpoznania. W takiej sytuacji 
ustalanie kręgu zainteresowanych 
staje się po prostu fi kcją i W-MIR 
nie może tego stanu legitymować 
wydając nierzetelną opinię. 

• W sierpniu i wrześniu Zarząd War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
wydał 9 informacji oraz 3 opinie dla 
komorników sądowych w sprawie 
zajętego mienia. W trzech przy-
padkach dłużnicy nie byli rolnikami. 
W sześciu sprawach Warmińsko-
-Mazurska Izba nie wydała opinii, 
ponieważ zajęte było całe gospo-

darstwo, a zgodnie z § 5 rozporzą-
dzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie 
określenia przedmiotów należących 
do rolnika prowadzącego gospodar-
stwo, które nie podlegają egzekucji 
(Dz. U. 2017 poz. 1385), jeżeli za-
jęte jest całe gospodarstwo, to izba 
rolnicza nie wydaje opinii. W dwóch 
z wydanych opinii uznano, że zajęte 
ruchomości są niezbędne do prawi-
dłowego prowadzenia gospodar-
stwa. W kolejnej opinii zajęta nie-
ruchomość o powierzchni 40 arów 
nie jest wykorzystywana rolniczo. 

Olsztyn, 2 października 2020 r.

Posłowie i Senatorowie
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec przyjętej do rozpatrzenia przez 
Senat, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 17. posiedzeniu w dniu 18 września 2020 r., ustawy o zmianie 
ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. 

Zdaniem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej procedowany akt prawny jest zamachem na polskie rolnictwo. Samorząd 
rolniczy jest zdumiony faktem, iż tak ważna kwesti a, jaką jest sytuacja na polskich rynkach rolnych, stanowiąca o bezpie-
czeństwie żywnościowym kraju jest procedowana bez konsultacji i bez uwzględnienia zdania w tym zakresie producentów 
żywności czyli rolników. 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza kategorycznie sprzeciwia się zakazowi uboju rytualnego. Należy zauważyć, że pla-
nowany zakaz nie dotknie tylko producentów zwierząt rzeźnych, ale wielu innych gałęzi gospodarki. Począwszy od rolni-
ków- producentów paszy dla zwierząt, poprzez fi rmy transportowe, przemysł przetwórczy, czy sektor bankowy udzielający 
producentom rolnym kredytów na rozwój gospodarstw związany z produkcją. Transportowy sektor gospodarki, który ucier-
pi wskutek wprowadzenia ustawy to nie tylko przewoźnicy zwierząt rzeźnych, ale także fi rmy dostarczające hodowcom 
zwierząt środków produkcji, czy też przewożący gotowy produkt na rynek innych krajów UE i poza Unię. O skali problemu 
świadczy przede wszystkim eksport polskiego mięsa pozyskanego wskutek uboju rytualnego w 2019 roku tj. 114,7 tys. 
ton mięsa wołowego i 855,7 tys. ton mięsa drobiowego. Stanowiło to odpowiednio w skali kraju aż 30% eksportu woło-
winy i 58% eksportu mięsa drobiowego. Musicie Państwo zauważyć, że producenci rolni pozbawieni z dnia na dzień tak 
znaczącej części rynku zbytu zaczną borykać się z problemami nadprodukcji, a tym samym utraty płynności fi nansowej. 
Tym samym wiele gospodarstw zostanie doprowadzonych do bankructwa. Czy Polska może pozwolić sobie na oddanie tak 
znacznej części dochodów z eksportu mięsa innym krajom np. Ukrainie, w których nie ma zakazu uboju rytualnego? Należy 
wspomnieć, że w związku z zakazem wiele osób, nie tylko rolników, ale też z sektorów okołorolniczych utraci pracę, co po-
głębi dodatkowo i tak już nienajlepszą sytuację ekonomiczno-społeczną obywateli Polski spowodowaną sytuacją związaną 
z występowaniem COVID-19. Każda utrata stanowiska pracy to zwiększenie ubóstwa, ale też zmniejszenie wpływów do 
budżetu państwa, choćby ze składek czy podatków płaconych przez pracodawców i pracowników. Czy naprawdę polska 
gospodarka w dobie pandemii może sobie pozwolić na niepotrzebne problemy w kluczowych sektorach gospodarki? 

Samorząd rolniczy Warmii i Mazur, mimo że w naszym województwie funkcjonuje tylko 6 ferm zwierząt futerkowych, zgła-
sza też stanowczy protest w stosunku do zakazu chowu i hodowli zwierząt futerkowych. Likwidacja hodowli zwierząt futer-
kowych wpłynie także w ogromnym stopniu na sektor drobiarski i wołowiny, gdyż te zwierzęta zużywały około 700 tys. ton 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących również od tych dwóch gatunków zwierząt hodowlanych, 
których hodowcy ucierpią już wskutek zakazu uboju rytualnego. Czy i w czyim imieniu Rząd Polski ma zamiar wykończyć 
kolejne dwa sektory polskiego rolnictwa, oprócz produkcji świń, której rentowność wisi na włosku wskutek nieudolnych 
prób zapobieżenia rozprzestrzeniania się ASF w kraju? Zakaz hodowli zwierząt futerkowych spowoduje wejście na polski 
rynek zachodnich fi rm utylizujących resztki poubojowe. To kolejny ukłon w stronę zagranicznej „gospodarki”. Zatem naszym 
zdaniem takie działanie można śmiało sprowadzić do rangi zamachu na polski rynek rolno-spożywczy, który i tak już wskutek 
pandemii, czy problemu walki z ASF jest osłabiony. Tak samo jak w przypadku producentów wołowiny i drobiu opisanych 
wcześniej w niniejszym piśmie, rolnicy branży futerkowej również poczynili nakłady fi nansowe na rozwój swojej działalności, 
niejednokrotnie się zadłużając. Tak jak w przypadku innych gałęzi produkcji - nie tylko w rolnictwie - przymusowa zmiana 
kierunku produkcji w ciągu roku w wielu przypadkach będzie stanowiła o utracie płynności fi nansowej, a tym samym upadku 
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przedsiębiorstw i rodzinnych gospodarstw. Pogłębi to z pewnością problemy naszej gospodarki, nie wspominając o ludzkiej 
tragedii wielu producentów i ich rodzin. Zmiana profi lu produkcji zawsze wymaga dłuższego okresu czasu i aby była efek-
tywna musi być przeprowadzana w sposób przemyślany i stopniowy. Dlaczego zatem parti a rządząca w Polsce mówiąc 
o rozwoju gospodarki, nie daje szansy na łagodne zmiany producentom rolnym? Producentom, którzy gospodarują w swoich 
przedsiębiorstwach jak wytrawni menadżerowie na europejskim czy światowym poziomie. Wyrażamy głęboki niepokój, 
ponieważ jest to jawne dążenie do likwidacji jednej z produkcji zwierzęcych w Polsce. Jaki rodzaj produkcji rolnej zostanie 
następną ofi arą po branży futerkowej? Trzeba tutaj także zaznaczyć, że tak jak na całym świecie, w Polsce również cenimy 
i chętnie wykorzystujemy w codziennym życiu wyroby galanterii skórzanej. Czy Państwo nosicie wygodne skórzane buty, 
paski czy portf ele, torebki oraz aktówki? Czy używacie Państwo kosmetyków testowanych na zwierzętach? Czy w Waszych 
samochodach nie ma przypadkiem skórzanej tapicerki a w domach skórzanych kompletów wypoczynkowych? Czy zatem 
używając powyższych produktów ulegacie żądaniom „pseudoekologów”, aby nie nosić czy nie używać takich wyrobów? 

Kolejną kwesti ą, z którą Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza się nie zgadza i przeciwko której wielokrotnie występowała 
jest propozycja nadania organizacjom „pseudoekologicznym” szerokich kompetencji. Zdaniem Izby nie może być mowy 
o tym, aby osoby po kilkudniowym szkoleniu miały wiedzę i kompetencje oceniania warunków utrzymania oraz zdrowot-
ności zwierząt. Należy zauważyć, że jedynym kompetentnym organem administracji do oceny w/w zagadnień związanych 
z chowem i hodowlą zwierząt jest Państwowa Inspekcja Weterynaryjna. I tylko Inspektorzy Weterynarii posiadający od-
powiednią wiedzę oraz doświadczenie, w asyście policji powinni mieć kompetencje do wstępu do gospodarstw i oceny 
szeroko pojętego dobrostanu zwierząt. Dlatego (o co wielokrotnie występowaliśmy) należy wzmocnić kadrowo i fi nansowo 
inspektoraty weterynaryjne. Nie należy również zapominać o obowiązkowym obciążeniu kosztami nieuzasadnionej inter-
wencji organizacji pseudoekologicznych. Mówiąc o dobrostanie zwierząt nie należy zapominać, że są też gatunki oraz rasy 
zwierząt, które od wieki wieków były utrzymywane na wolnym wybiegu, bez budynków gospodarskich. Są to zwierzęta 
zwykle przyzwyczajone i posiadające odpowiednie cechy eksterieru odpowiadające warunkom atmosferycznym i środo-
wiskowym w jakich przebiega ich wzrost i rozwój. Proponowane w ustawie obowiązkowe zapewnienie budynków takim 
zwierzętom stanowi poważny problem dla hodowców, który nie ma nic wspólnego z polepszaniem dobrostanu tych zwie-
rząt. Każdy doświadczony i posiadający wiedzę zootechnik oraz lekarz weterynarii to potwierdzi. Zdaniem Zarządu W-MIR 
narzucanie kolejnych obowiązków wobec rolników jest niezrozumiałe i nie do przyjęcia, co więcej prowadzi do niepotrzeb-
nych kosztów, bez ich logicznego i ekonomicznego uzasadnienia. 

Apelujemy do Państwa jako osób reprezentujących wszystkich mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, 
w tym producentów rolnych, o rozwagę i wzięcie pod uwagę wszystkich przedstawionych przez nas argumentów, a także 
skutków wprowadzenia procedowanej nowelizacji ustawy. To Państwo zostaliście wybrani – również głosami rolników, to 
Państwo jesteście naszym głosem w Sejmie i Senacie RP, a więc Państwa głos musi być starannie przemyślany oraz dający 
wyraz troski nie tylko o swoje prywatne dobro, ale przede wszystkim o losy społeczeństwa jako producentów oraz kon-
sumentów. Dbałość o swoich wyborców powinniście Państwo wyrażać troszcząc się o polską gospodarkę, której kondycji 
w/w projekt w znaczącym stopniu zagraża, jak wynika to z naszego pisma oraz wielu pism skierowanych do Sejmu i Senatu 
RP przez inne instytucje branżowe w trakcie konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz nie-
których innych ustaw.

Jednocześnie tą drogą przesyłamy serdeczne podziękowania wraz z wyrazami szacunku i uznania Posłankom i Posłom na 
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: Urszuli Pasławskiej, Jerzemu Małeckiemu i Zbigniewowi Ziejewskiemu, którzy w tej niezwy-
kle trudnej sytuacji mieli odwagę stanąć po stronie rolników. Dziękujemy również Posłom: Wojciechowi Maksymowiczowi 
i Michałowi Wypijowi, za wstrzymanie się od głosu, z nadzieją, że podczas kolejnego głosowania wesprzecie właśnie nas 
– producentów rolnych. 

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
przypomina o trwającym Powszech-
nym Spisie Rolnym. Na potrzeby reali-
zacji PSR 2020 została uruchomiona 
infolinia spisowa. Infolinia spisowa ma 
być ułatwieniem dla użytkowników 
gospodarstw rolnych w zakresie:
• samodzielnego wypełnienia formu-

larza spisowego metodą CAWI;
• spisania się przez telefon w przy-

padku braku dostępu do Internetu;
• pozyskania informacji o PSR 2020;

• pozyskania informacji o rachmistrzach 
spisowych, w tym potwierdzenia toż-
samości rachmistrzów spisowych.

Infolinia spisowa jest dostępna pod 
numerem telefonu: 22 279 99 99 
wew. 1, opłata za połączenie zgodna 
z taryfą operatora. Po wyborze nume-
ru wewnętrznego „1” infolinia spisowa 
oferuje dwa kanały obsługi: 
 1 - Spisz się przez telefon,
 2 - Weryfi kacja rachmistrza i informa-
cje o PSR 2020. 

Od 1 września do 30 listopada 2020 r., 
w czasie trwania PSR, konsultanci 
infolinii spisowej są dostępni przez 
siedem dni w tygodniu w godzinach 
8:00-20:00. Po godzinach pracy in-
folinii spisowej uruchomiony został 
automatyczny system informacji sta-
tystycznej.

Bieżące informacje nt. PSR 2020 za-
mieszczane są na stronie 

htt ps://spisrolny.gov.pl. 
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Bank BNP Paribas oferuje rolnikom oraz przetwórcom produktów rolnych kredyty z gwarancją FGR 
i dopłatą BGK.
Darmowa gwarancja Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR), dopłata Banku Gospodarstwa Krajowego 
(BGK) do oprocentowania oraz niższa marża, to najważniejsze atuty nowych kredytów obrotowych 
w ofercie Banku BNP Paribas. Produkty są dostępne dla rolników o każdej skali działalności (Mikro, 
MŚP i Korpo) oraz dla fi rm zajmujących się przetwórstwem produktów rolnych (MŚP i Korpo) do 
końca 2020 roku.

- Jako lider w obszarze fi nansowania sektora 
agro w Polsce, wciąż dbamy o to, by stały roz-
wój naszej oferty produktowej odzwierciedlał 
tę pozycję. Teraz, dzięki współpracy z BGK, 
klienci z sektora rolniczego oraz przetwórcy 
produktów rolnych, mają szansę na sfi nanso-
wanie swoich bieżących potrzeb kredytem na 
bardzo preferencyjnych warunkach. Cieszę 
się, że w trudnym roku, upływającym w cieniu 
pandemii, możemy pomóc rolnikom w spokoj-
nej kontynuacji działalności lub dalszym roz-
woju gospodarstw – mówi Maciej Piskorski, 
Dyrektor Departamentu Produktów Agro 
w Banku BNP Paribas.

Kredyty obrotowe mogą zostać przeznaczone na fi nansowanie bieżącej działalności, bez po-
trzeby dokumentowania celu. Bank BNP Paribas oferuje fi nansowanie praktycznie dla całego 
sektora agro - rolników ze wszystkich linii biznesowych oraz fi rm zajmujących się przetwór-
stwem produktów rolnych (MŚP i Korpo). Oprócz niskiej marży (niższej niż przy kredycie ko-
mercyjnym), dzięki współpracy z BGK, bank proponuje dwa istotne udogodnienia, znacząco 
odciążające kredytobiorcę.
W pierwszym roku od uruchomienia kredytu, część odsetek sfi nansuje BGK. Maksymalna wy-
sokość dopłaty to 2 proc. całkowitej kwoty kredytu. Oprócz tego, klient za darmo ma możli-
wość skorzystania z gwarancji FGR, która w niektórych przypadkach może nawet stanowić 
jedyne zabezpieczenie kredytu. Tak jest jeśli kwota zobowiązania nie przekracza 250 tys. zło-
tych w przypadku rolników mikro i 300 tys. w przypadku rolników i producentów produktów 
rolnych z segmentów MŚP i Korpo.
Cała procedura związana z udzieleniem dopłaty i zabezpieczenia w postaci gwarancji FGR jest 
realizowana w Banku. Klienci ubiegający się o kredyt mogą liczyć na wsparcie wyspecjalizowa-
nych doradców.
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DOSTĘPNE ZAMIENNIKI 
WYCOFANEGO DIKWATU 
W UPRAWIE ZIEMNIAKA
W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu 
KRIR z dnia 3 sierpnia 2020 r. dotyczą-
ce wycofania substancji czynnej dikwat 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
poinformowało, że zgodnie z rozporzą-
dzeniem wykonawczym Komisji (UE) 
201811532 z dnia 12 października 
2018 r. zatwierdzenie substancji czyn-
nej dikwat do stosowania w środkach 
ochrony roślin nie zostało odnowione. 
Ocena ww. substancji wykazała wyso-
kie ryzyko dla pracowników, osób po-
stronnych i mieszkańców oraz dla pta-
ków. Na podstawie ww. przepisów ze-
zwolenia na wprowadzanie do obrotu 
środków ochrony roślin zawierających 
w swoim składzie substancję dikwat 
zostały cofnięte. Ostateczny termin na 
zastosowanie tych preparatów upłynął 
w dniu 4 lutego 2020 r.
Ministerstwo zwraca uwagę, iż w od-
niesieniu do uprawy ziemniaka aktu-
alnie dostępne są trzy środki ochrony 
roślin do desykacji naci ziemniaków: 
Beloukha 680 EC, Randil Fast 680 EC 
oraz Spotlight Plus 060 EO.
W przypadku uprawy rzepaku dopusz-
cza się zastosowanie środków zawie-
rających w swoim składzie glifosat, gdy 
stan uprawy lub warunki pogodowe 
uniemożliwiają osiągnięcie w sposób 
naturalny jednoczesnej fazy dojrzało-
ści rzepaku do zbioru.
Aktualne etykiety środków znajdują 
się na stronach internetowych Mini-
sterstwa:  htt ps://bit.ly/2FYBPBj. 
Szczegółowe informacje nt. możliwo-
ści alternatywnych metod ochrony ro-
ślin w następstwie wycofanych środ-
ków ochrony roślin zawierających sub-
stancję czynną dikwat Instytut Ochro-
ny Roślin —PIB w Poznaniu zamieścił 
na Platf ormie Sygnalizacji Agrofagów.

WRAK RACE  BEŁK W BEŁKU 

15 sierpnia 2020 r. w Bełku odbyła 
się impreza WRAK RACE BEŁK. Wy-
darzenie poświęcone było wyścigom 
wraków i traktorów, a jego głównym 
organizatorem był pan Marcin Sar-
nowski – Delegat na Walne Zgroma-
dzenie W-MIR w powiecie działdow-
skim. Pan Bartłomiej Lewalski - Prze-

wodniczący Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie działdowskim wręczył 
pamiątkowe puchary zwycięzcom wy-
ścigów traktorów dwóch kategoriach: 
I kat. 1. miejsce - Tomasz Rogożeński, 
2. miejsce - Wojciech Angerhoefer, 
3. miejsce - Radosław Dąbrowski; II 
kat. 1. miejsce - Adrian Paradowski, 
2. miejsce - Piotr Żorański, 3. miejsce 
- Patryk Orzechowski. Należy podkre-
ślić, że uczestnicy wyścigów dyspo-
nowali szczególnymi umiejętnościami 
prowadzenia traktorów, które dosię-
gały nieomal poziomu mistrzowskiego. 
Niewątpliwie z roku na rok impreza ta 
cieszy się coraz większym zaintere-
sowaniem wśród młodych rolników. 
Podczas wydarzenia Warmińsko-Ma-
zurska Izba Rolnicza zorganizowała 
piknik mleczny „Polskie mleko wolne 
od GMO – Lubię to!” promujący pol-
skie  mleko i jego przetwory wolne od 
GMO. Zostały również zorganizowane 
konkursy dla dzieci i dorosłych z cen-
nymi nagrodami z zakresu wiedzy 
o mleku i jego produktach. 

OLIMPIADA WIEDZY 
ROLNICZEJ, OCHRONY 
ŚRODOWISKA I BHP 
W ROLNICTWIE

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
włączyła się w organizację Olimpiady 
Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska 
i BHP w Rolnictwie realizowanej przez 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Olsztynie. 
Obecnie odbywają się eta-
py powiatowe Olimpiady, 
podczas których uczestnicy 
mają za zadanie w ciągu 30 
minut rozwiązać test składa-
jący się z 25 pytań. Pytania 
dotyczą wiedzy z zakresu 
produkcji roślinnej, zwierzę-
cej, ekonomiki, organizacji 

i zarządzania gospodarstwem, ochrony 
środowiska naturalnego, wiedzy o Unii 
Europejskiej i BHP w rolnictwie. Etapy 
powiatowe odbyły się: 11 września br. 
w Giżycku i Pozezdrzu, 16 września br. 
w Elblągu i Bartoszycach, 18 września 
w Lidzbarku Warmińskim, 21 września 
br. w Braniewie, 23 września br. w Ku-
rzętniku, 25 września br. w Działdowie.

POLSKIE ZBOŻA LUBIĘ TO!

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
13 września 2020 roku podczas Do-
żynek Gminnych w Biskupcu zorgani-
zowała piknik „Polskie zboża-lubię to!”. 
Celem realizacji przedsięwzięcia była 
promocja spożycia przetworów zbo-
żowych. Na stoisku informacyjno-pro-
mocyjnym odbywała się bezpłatna 
degustacja potraw przygotowanych 
z polskich zbóż, przygotowano rów-
nież „kącik kreatywny”  skierowany do 
dzieci, które m.in. wykonywały i malo-
wały bransoletki z makaronu, gotowa-
ły zupę zbożową, odgadywały zagad-
ki, rysowały i malowały kolorowanki  
o tematyce zbożowej. 
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AKTYWNA WIEŚ – KOŁO GOSPODYŃ 
WIEJSKICH W WONNIE

Integrują swoją wieś poprzez organizację pikników, festynów, wycie-
czek, dożynek, różnego rodzaju pokazów oraz warsztatów kulinar-
nych. Pomagają potrzebującym włączając się w akcje charytatywne. 
Mowa o Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich w Wonnie, które 
działa od 5 lat i prowadzi m.in. działalność w zakresie rozwoju kultu-
ry ludowej wytwarzając rękodzieło czy kulinaria. Obecnie KGW or-
ganizuje kurs komputerowy. Przygotowanie potraw i przetworów to 
dla członkiń KGW w Wonnie czysta przyjemność. Zapraszamy więc 
do kontaktu z KGW w Wonnie: katarzyna2766@wp.pl.

TURYSTYKA U ROLNIKA ZAPRASZA 

Cudne Manowce - Gospodarstwo Agroturystyczne zaprasza do ma-
lowniczej miejscowości Linowiec (gm. Grodziczno). Gospodarstwo 
oferuje 3 pokoje i 2 łazienki w wydzielonej części domu gospodarza. 
Dostępna jest w pełni wyposażona kuchnia i sala kominkowa. Do 
dyspozycji gości jest altana, grill i plac zabaw dla dzieci. Goście mogą 
obserwować uprawę konopi siewnych, hodowlę zachowawczą koni-
ków polskich, a także codzienną pracę w gospodarstwie. Dla potrzeb 
gości jest możliwość zorganizowania wyjazdu na strzelnicę, kajaki, 
do obserwatorium astrologicznego, na stok narciarski, lodowisko, 
a także grzybobranie z przewodnikiem. Spokój i kontakt z przyrodą 
sprawią, że poczujesz się tu jak na manowcach i to cudnych. Piękny 
krajobraz: pola, liczne drogi polne, las, rzeka, jezioro pozwolą w róż-
norodny sposób spędzić aktywnie czas.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej htt p://www.cudnemanowce.turystyka.pl/ lub profi lu na Facebooku: 
Cudne-Manowce-Gospodarstwo-Agroturystyczne. 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza tradycyjne gospodarstwa rolne, które w swojej ofercie posiadają 
maksymalnie 5 pokoi do wynajęcia oraz chcą zaprezentować się na stronie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Zainte-
resowani klienci kontaktują się bezpośrednio z wybranym gospodarstwem rolnym. Wszelkich informacji dot. inicjatywy 
„Turystyka u rolnika” udziela Katarzyna Godlewska tel. 89534-05-67.

Grupy formalne i nieformalne działające na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego zapraszamy do 
włączenia się w inicjatywę „Aktywna wieś”. Celem inicjatywy jest m.in. stworzenie platf ormy wspomagającej sprzedaż pro-
duktów (rękodzieła, przetworów, produktów żywnościowych) wytworzonych przez grupy. Wszelkich informacji dot. inicja-
tywy „Aktywna wieś” udziela Anna Naumczyk-Szałaj tel. 89534-05-67 w. 24.

PUNKTY INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza przypomina, że przy Izbie działają dwa Punkty Informacji Euro-
pejskiej Europe Direct w Olsztynie i Olecku, wchodzące w skład sieci Europe Direct Komisji Euro-
pejskiej i Parlamentu Europejskiego. 
PIEED – Olsztyn usługi kieruje do mieszkańców powiatów: olsztyńskiego, 
ostródzkiego, elbląskiego, szczycieńskiego, iławskiego, nowomiejskiego, dział-
dowskiego, braniewskiego, nidzickiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbar-
skiego i mrągowskiego. 25 września 2020 r. w Kinkajmach oraz 30 września 
2020 r. w Żegotach, wspólnie ze szkołami z tych miejscowości, Punkt zorganizo-
wał festyny europejskie. Bawiliśmy się doskonale: układaliśmy mega puzzle, gra-
liśmy w grę na temat klimatu, w której uczniowie byli pionkami, najmłodsi koloro-
wali rysunki z europejskimi motywami, a nieco starsi układali puzzle z państwami 
Europy. Każdy uczeń otrzymał worek z zestawem książeczek o Unii Europejskiej. 
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PIEED – Olecko działa na terenie powiatów: ełckiego, oleckiego, 
gołdapskiego, węgorzewskiego, piskiego i giżyckiego. 26 września 
2020 r. w Niedźwiedzkich Punkt zorganizował Europejski Piknik 
Ziemniaczany, podczas którego mieszkańcy mogli zapoznać się 
z tradycją i kulturą krajów Unii Europejskich. Najmłodsi brali udział 
w quizach, warsztatach ekologicznych oraz konkursach sporto-
wych. Na wszystkich czekał przygotowany poczęstunek. Podczas 
pikniku odbył się konkurs, w którym publiczność wybrała najlepszą 
europejską potrawę z ziemniaka.

Zapraszamy do współpracy! 

SMAKI WARMII I MAZUR
RAJSKIE GRUSZKI W SYROPIE NA SŁODKO 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klimy 
Składniki: 4 kg gruszek, 10-15 szt. goździków, 1 kg cukru, ½ l octu 10%, 
woda.
Wykonanie: Gruszki obrać. Do garnka z wodą, octem i cukrem włożyć 
gruszki. Gotować przez około godzinę na małym ogniu. Syrop powinien 
zakrywać gruszki w całości. Gdy gruszki zmiękną, przełożyć do słoików 
i dodać goździki. Zalać pozostałym syropem. Dokładnie zakręcić i od-
wrócić do góry dnem. Odstawić do wystygnięcia. Gruszki można poda-
wać do dań mięsnych i przekąsek. Doskonałe jako deser.  

SOK Z KISZONYCH BURAKÓW
Stryjenki, Gmina Pisz
Składniki: 1 kg buraków, 2 ząbki czosnku (może być więcej) obrane, po-
krojone, 2 l wody przegotowanej, ziele angielskie, liść laurowy, 1 łyżka 
soli na 1 l wody (może być bez soli), kromka razowego chleba na zakwa-
sie.
Wykonanie: Buraki myjemy, cienko obieramy i kroimy w plastry. Prze-
kładamy w kamionce na zmianę
z przyprawami i czosnkiem, zalewamy wodą z solą. Odstawiamy na 5 
– 7 dni (zależy od temperatury), można dodać odrobinę poprzedniego 
zakwasu jako startera. Zlać sok do słoików i schłodzić.

DŻEM Z CUKINII
Koło Gospodyń Wiejskich Pietrzwałd
Składniki: 5 kg cukinii, 1 kg cukru, 4 galaretki cytrynowe, 5 łyżek kwasku cy-
trynowego, aromat cytrynowy.
Wykonanie: Cukinie obrać, usunąć gniazda nasienne, następnie zetrzeć na 
tarce o grubych oczkach i dusić do rozgotowania. Do duszącej się cukinii 
dodać cukier, galaretki i aromat. Dusić około pół godziny, dodać kwasek 
cytrynowy do smaku. Gorący dżem z cukinii przelewać do słoików, zakręcić, 
postawić dnem do góry.
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