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Chwała bądź Bogu w wysokości,
A ludziom pokój na niskości.

Narodził się Zbawiciel,
Dusz ludzkich Odkupiciel,

Na ziemi, na ziemi, na ziemi.

W magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

pogody ducha, spełnienia marzeń.
Niech ten czas upłynie w rodzinnym gronie  

i chwilach roziskrzonych kolędą,  
a nadchodzący Nowy Rok niech niesie  

wszelką pomyślność w realizacji osobistych  
i zawodowych planów.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej  
Izby Rolniczej



BIULETYN W-MIR

Informacje  
teleadresowe:

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol- 
niczej, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsz-
tyn, tel./fax 89 534 05 67, e-mail:  
wmirol@wmirol.org.pl; www.wmirol.org.pl;  
https://www.facebook.com/WMIROL

Biuro Izby w Olsztynie pracuje od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
7.30–15.30.

Biura Terenowe Izby:
Bartoszyce
ul. Kętrzyńska 45 A, 11-200 Bartoszyce,
tel. 89 762 02 55,  
bartoszyce@wmirol.org.pl
Elbląg
ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg, 
tel./fax 55 236 77 02,  
elblag@wmirol.org.pl
Giżycko
ul. Przemysłowa 2, 11-500 Giżycko, 
tel./fax 87 428 14 94,  
gizycko@wmirol.org.pl
Nowe Miasto Lubawskie
ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe 
Miasto Lubawskie, tel. 56 474 49 11, 
nowemiasto@wmirol.org.pl
Olecko 
al. Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko, 
tel./fax 87 520 10 60,  
olecko@wmirol.org.pl
Szczytno
ul. Lipperta 10, 12-100 Szczytno, 
tel./fax 89 624 01 49,  
szczytno@wmirol.org.pl

W biurze Izby w poniedziałki w go-
dzinach 10.30–15.30 oraz w czwart-
ki w godzinach 9.00–14.00 dyżurują 
radcy prawni. Zainteresowani rolni-
cy mogą uzyskać bezpłatną pomoc 
prawną po wcześniejszym, telefonicz-
nym uzgodnieniu terminu. Na spotka-
nie należy przywieźć wszelkie doku-
menty dotyczące danej sprawy.

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

Biuletyn Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej przygotowuje zespół pra-
cowników Izby pod redakcją Anny 
Naumczyk-Szałaj. 
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Chcesz sprzedać płody rolne, zwierzęta, maszyny rolni-
cze? Już w kolejnym numerze Biuletynu W-MIR znajdzie 
się dział „Kupię – Sprzedam”. Zainteresowanych umiesz-
czeniem bezpłatnego ogłoszenia zapraszamy do kontaktu:

ogloszeniawmir@gmail.com

POSIEDZENIA KOMISJI
Komisja ds. Monitorowania Strat 
Spowodowanych Niekorzystnymi 
Warunkami Atmosferycznymi
15 listopada, w biurze W-MIR 
w Olsztynie, odbyło się posiedze-
nie Komisji ds. Monitorowania 
Strat Spowodowanych Niekorzyst-
nymi Warunkami Atmosferyczny-
mi. Podczas spotkania omawia-
no skalę strat atmosferycznych 
w gospodarstwach rolnych w wo-
jewództwie, dyskutowano na te-
mat gminy, która nie powołała 
członków do szacowania strat, 
omawiano działanie aplikacji sza-
cującej straty suszowe na podsta-

wie przykładowego gospodarstwa 
oraz przygotowano plan pracy na 
kolejny rok działania Komisji. Ko-
lejne posiedzenie wyznaczono na 
17 grudnia 2021 r. 

Komisja Statutowa
29 listopada w siedzibie W-MIR 
obradowała Komisja Statutowa. 
Przewodniczącym Komisji jedno-
głośnie został wybrany Jerzy Sali-
tra. Głównym celem posiedzenia 
było opracowanie zmian do Sta-
tutu Izby, które następnie zostaną 
przedstawione Walnemu Zgroma-
dzeniu w dniu 17 grudnia 2021 r.
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POSIEDZENIA ZARZĄDU 
W-MIR

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej od 1 do 30 listopada obra-
dował na dwóch posiedzeniach i zaj-
mował się następującymi sprawami:

1. realizacją wniosków VIII Wal-
nego Zgromadzenia W-MIR 
oraz wniosków składanych 
przez Rady Powiatowe Izby;

2. opiniowaniem aktów praw-
nych otrzymywanych z Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych; 

3. opiniowaniem nieruchomości 
rolnych z Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa;

4. opiniowaniem miejscowych pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego;

5. opiniowaniem komorniczym;
6. bieżącym monitorowaniem re-

alizacji budżetu Izby; 
7. organizacją konferencji „Eu-

ropejska Akademia Kobiet 
Wiejskich”, która odbyła się 
w dniach 23–24.11.2021 r.

Podczas posiedzenia 9 listopa-
da 2021 r. Zarząd omówił projekt 
planu budżetu na rok 2022 oraz 
poddał analizie wnioski zgłoszone 
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podczas VIII Walnego Zgromadze-
nia W-MIR – postanowiono przygo-
tować stosowne pisma do Krajowej 
Rady Izb Rolniczych. Ponadto po-
stanowiono przygotować: 
• wystąpienie w sprawie nieod-

płatnego udostępniania danych 
korekcyjnych sieciowych sygnału 
RTN, RTK i GNSS dla gospodarstw 
indywidualnych przynajmniej na 
jedno urządzenie pomiarowe;

• pismo o zmianę zasad szaco-
wania strat w gospodarstwach, 
polegającą na oddzieleniu licze-
nia strat w produkcji roślinnej 
i zwierzęcej (gospodarstwa rol-
ne z produkcją zwierzęcą mają 
zawsze mniejsze straty niż takie 
same gospodarstwa z produk-
cją tylko roślinną, ze względu 
na niewystarczające uwzględ-
nianie w aplikacji strat spowo-
dowanych zakupem pasz oraz 
mniejszą wydajnością produkcji 
zwierzęcej, z uwagi na mniejszą 
ilość pasz i gorszą ich jakość); 

• pismo o doprecyzowanie apli-
kacji suszowej, szczególnie je-
żeli chodzi o nie zaniżanie strat 
spowodowanych suszą i pra-
widłowe liczenie strat w rośli-
nach pastewnych, uwzględnia-
jące poziomy wód gruntowych 
i średnie temperatury powietrza 
podczas suszy, mające wpływ 
na parowanie wody. 

23 listopada w Starych Jabłonkach 
odbyło się posiedzenie Zarządu 
z Przewodniczącymi Rad Powiato-
wych i Komisji. W posiedzeniu Za-
rządu uczestniczyli zaproszeni goście 
z Podlaskiej Izby Rolniczej, Mazo-
wieckiej Izby Rolniczej, Lubelskiej Izby 
Rolniczej i Pomorskiej Izby Rolniczej.

Głównym tematem obrad był Eu-
ropejski Zielony Ład, który zdaniem 
rolników zagraża rozwojowi rodzin-
nych gospodarstw rolnych. Samo-
rząd rolniczy wspiera produkcję eko-
logiczną, niemniej jednak – zdaniem 
przedstawicieli Izb Rolniczych –  
założenia planu strategicznego są 
wymierzone przeciwko produkcji 
towarowej. Istnieje uzasadniona 
obawa, że nasz kraj, po wprowadze-
niu Europejskiego Zielonego Ładu, 
nie będzie samowystarczalny pod 
względem żywnościowym.

Podczas posiedzenia omówiono tak-
że dramatyczną sytuację na rynkach 
rolnych, szczególnie na rynku trzody 
chlewnej, która jest spowodowana 
występowaniem ASF. Skutki poja-
wienia się ASF są szczególnie odczu-
walne dla gospodarstw utrzymują-
cych świnie. Zdaniem przedstawicieli 
samorządu rolniczego, ASF dopro-
wadził do znaczących zmian w struk-
turze gospodarstw utrzymujących 
świnie w ostatnich latach. Drastycz-
nie spadła liczba tych gospodarstw.

Kolejną ważną kwestią poruszoną 
podczas spotkania był gwałtowny 
wzrost cen nawozów, który dopro-
wadzi do wyhamowania produkcji 
w wielu gospodarstwach rolnych. 
Uczestnicy posiedzenia jednogło-
śnie stwierdzili, że po zakupie na-
wozów nie będzie możliwości inwe-
stowania w gospodarstwo.

Podczas spotkania przedstawiciele 
samorządów rolniczych zauważyli, 
że branża rolnicza powinna się zjed-
noczyć i wspólnie rozmawiać o pro-
blemach polskiego rolnika. Samorząd 
rolniczy zwrócił uwagę, że ustawa 
o ochronie zwierząt, tzw. „piątka dla 
zwierząt”, połączyła rolników i dzię-
ki jedności nie udało się wprowadzić 
przepisów niekorzystnych dla rolników.

W dalszej części rozmawiano 
o współpracy i wspólnych działa-
niach Wojewódzkich Izb Rolniczych 
w najbliższych miesiącach.

Członkowie Zarządu uczestniczyli 
w posiedzeniach Rad Powiatowych 
oraz reagowali na wszelkie sprawy 
zgłaszane przez rolników. Pan Ro-
muald Tański, Prezes W-MIR, 24 li-
stopada br. wziął udział w posiedze-
niu Krajowej Rady Izb Rolniczych, 
które odbyło się w Nadarzynie, 
natomiast 25 listopada br. – w spo-
tkaniu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w Warszawie.

POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH
•	 4	 listopada	 w	 Bartoszycach	

odbyło	 się	 posiedzenie	 Rady	
Powiatowej	 W-MIR	 w	 powie-
cie	 bartoszyckim.	 Rozmawiano 
przede wszystkim o sytuacji ASF 
i HPAI w powiecie, płatnościach 
bezpośrednich oraz bieżących 
działaniach PROW obsługiwa-
nych przez ARiMR, obrocie grun-
tami Zasobu WRSP, szkodach 
łowieckich i problemach rolni-
ków z gm. Górowo Iławeckie. 
Pan Krzysztof Baran – Zastępca 
Wójta Gminy Górowo Iławeckie, 
pani Barbara Piorun – Kierownik 
BP ARiMR w Bartoszycach, pan 

Tadeusz Wojnicz – Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Bartoszy-
cach, pan Bernard Tomaszewski –  
Główny Specjalista OT KOWR 
w Olsztynie Sekcja Zamiejscowa 
w Bartoszycach, pani Czesława 
Orłowska-Staniszewska – Kie-
rownik Zespołu Doradców w Bar-
toszycach otrzymali z rąk pani 
Agnieszki Kobryń – Przewodni-
czącej Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie bartoszyckim i pana 
Marka Kuźniewskiego – Wicepre-
zesa W-MIR pamiątkowe medale 
z podziękowaniem za współpracę.

•	 5	 listopada	w	 Iławie	 odbyło	 się	
posiedzenie	 Rady	 Powiatowej	
W-MIR	 w	 powiecie	 iławskim. 
W spotkaniu uczestniczyli człon-
kowie Rady Powiatowej W-MIR 
oraz pani Małgorzata Kalitowska –  
Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Iławie, pani Anna Węgłowska –  
Kierownik Placówki Terenowej 
KRUS w Iławie, pan Bartosz Bie-
lawski – Starosta Powiatu Iław-
skiego, pan Krzysztof Harma-
ciński – Wójt Gminy Iława, pan 
Krzysztof Kaźmierski – Kierownik 
BP ARiMR w Iławie. Głównym 
tematem poruszonym podczas 
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posiedzenia Rady było przedsta-
wienie aktualnej sytuacji epizoo-
tycznej w zakresie ASF oraz gry-
py ptaków w powiecie iławskim. 
W sposób szczegółowy zostały 
omówione procedury i przebieg 
likwidacji ognisk ASF i grypy pta-
ków. Pani Małgorzata Kalitowska, 
dla przypomnienia, przedstawiła 
zasady bioasekuracji jako naj-
istotniejszego elementu przy-
czyniającego się do nierozprze-
strzeniania się wirusa ASF i grypy 
ptaków. Omówione zostały także 
zagadnienia związane z planem 
bezpieczeństwa biologicznego 
w gospodarstwie, który wyma-
gany jest przy uzyskaniu pozwo-
lenia na przemieszczanie świń. 
Następnie przedstawione zostały 
informacje z zakresu poszczegól-
nych etapów realizacji wdraża-
nych programów pomocowych 
oraz liczby złożonych wniosków. 
Omówione zostały zagadnienia 
dot. Europejskiego Zielonego 
Ładu, a w odniesieniu do płat-
ności obszarowych, ONW i płat-
ności redystrybucyjnej, która 
została ukierunkowana na małe 
i średnie gospodarstwa, przed-
stawione zostały informacje dot. 
założeń planu strategicznego na 
lata 2023–2027 oraz ekosyste-
mów. Natomiast pani Anna Wę-
głowska – Kierownik PT KRUS 
w Iławie przedstawiła informacje 
z zakresu bieżącej pracy jednost-
ki. Dyskutowano także na temat 
bardzo trudnej sytuacji w rolnic-
twie oraz wypracowano wnio-
sek odnoszący się do potrzeby 
wprowadzenia zmiany przepisów 
prawnych, umożliwiających ubie-

ganie się o pomoc przez produ-
centów rolnych wobec upadłych 
podmiotów, tj. Spółdzielni Mle-
czarskiej w Rypinie z tyt. nie-
otrzymania zapłaty za sprzedane 
mleko w 2017 lub 2018 roku. 
Ponownie zwrócono uwagę na 
sprawę biogazowni znajdującej 
się w miejscowości Falknowo. 
Samorząd rolniczy wnioskował 
do inspekcji weterynaryjnej o wy-
egzekwowanie od właściciela 
biogazowni zabezpieczenie od-
padów pochodzenia zwierzęcego 
przed dostępem ptaków. 

•	 5	 listopada	 w	 Nidzicy	 odbyło	
się	 czwarte	 posiedzenie	 Rady	
Powiatowej	 Warmińsko-Mazur-
skiej	 Izby	 Rolniczej	 w	 powiecie	
nidzickim. Do udziału w posie-
dzeniu Rady zaproszeni zostali 
wszyscy przedstawiciele insty-
tucji działających na rzecz rolnic-
twa powiatu oraz przedstawicie-
le poszczególnych samorządów 
gminnych i starostwa powiato-
wego. Tematem wiodącym ob-
rad samorządu rolniczego była 
trudna sytuacja na rynku nawo-
zów sztucznych, którą omówił 
pan Marek Wysocki, reprezen-
tujący firmę Luvena SA. Według 
informacji, które zostały przed-
stawione Radzie, obecne ceny 
nawozów sztucznych wynikają 
głównie ze znaczącego wzrostu 
cen gazu, który stanowi aż 70% 
kosztu w przypadku produkcji 
nawozów azotowych. Kolejnym 
ważnym tematem, nad którym 
debatowali zgromadzeni człon-
kowie Rady i zaproszeni goście, 
było omówienie sytuacji epizo-
otycznej powiatu nidzickiego 

w kontekście ASF i ptasiej grypy, 
którą przedstawił nowo miano-
wany Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii w Nidzicy, pan Jarosław 
Wydrachowski. Pan Grzegorz 
Mróz, reprezentujący Biuro Po-
wiatowe ARiMR, omówił stan re-
alizacji zaliczek na poczet płatno-
ści bezpośrednich za rok bieżący 
i wdrażania działań PROW, któ-
rymi zajmowało się biuro w Ni-
dzicy. Do udziału w posiedzeniu 
Rady zaproszony został również 
pan Witold Wojciechowski, peł-
niący do niedawna funkcję Po-
wiatowego Lekarza Weteryna-
rii w Nidzicy. Członkowie Rady 
złożyli panu Witoldowi Wojcie-
chowskiemu serdeczne podzię-
kowania za oddaną pracę na 
rzecz rolnictwa, która trwała nie-
przerwanie prawie ćwierć wieku. 
Przewodniczący Rady, pan Piotr 
Miecznikowski, podczas swoje-
go wystąpienia akcentował wy-
raźnie, iż Inspekcja zmagała się 
z wieloma problemami, podobnie 
jak sami rolnicy, którzy musie-
li przejść trudną drogę od czasu 
akcesji do struktur UE, do chwili 
obecnej, dostosowując swoje go-
spodarstwa do obowiązujących 
przepisów prawa i standardów 
w produkcji rolnej. „Wspólne 
zmagania udało się realizować 
w partnerskiej współpracy sa-
morządu rolniczego i inspekcji 
weterynaryjnej, kierowanej przez 
Witolda Wojciechowskiego” –  
mówił Piotr Miecznikowski. Wi-
told Wojciechowski również 
podziękował samorządowi rol-
niczemu za wspólne działania, 
które przyniosły zamierzone 
efekty, a Przewodniczącemu 
Rady, Piotrowi Miecznikowskie-
mu, pogratulował skuteczności 
i determinacji w podejmowaniu 
inicjatyw społecznych, jako przy-
kład podając ostatni ogromny 
sukces w postaci skutecznego 
oporu wobec utworzenia na te-
renie powiatu nidzickiego gigan-
tycznego grzebowiska ptaków. 
Podczas posiedzenia omówiono 
również przebieg obrad Walne-
go Zgromadzenia W-MIR, a Piotr 
Miecznikowski nadmienił, iż 
jako Członek Zarządu Warmiń-
sko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
monitoruje i zabiega o zmianę 
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przepisów prawa, umożliwiającą 
rolnikom będącym na emerytu-
rze posiadać gospodarstwo, po-
dobnie jak ma to miejsce w przy-
padku innych zawodów. Nie jest 
bowiem zrozumiałe, dlaczego 
rolnik musi wyzbywać się dorob-
ku życia, chcąc otrzymać zasłu-
żoną emeryturę. Przewodniczący 
Rady Powiatowej W-MIR w po-
wiecie nidzickim Piotr Mieczni-
kowski podziękował biorącemu 
udział w obradach Staroście Ni-
dzickiemu, panu Marcinowi Pa-
lińskiemu, za podjętą inicjatywę 
budowy stacji meteorologicznej 
w miejscowości Zabłocie Kani-
gowskie. Stacja meteorologiczna 
powstanie ze środków pocho-
dzących z dofinansowania, któ-
re udało się pozyskać w wyniku 
skutecznego działania. Koszt 
całkowity inwestycji wyniesie 
nieco ponad 70 000 zł, z czego 
50 000 zł stanowi dofinansowa-
nie z Warmińsko-Mazurskiego 
Urzędu Marszałkowskiego, a po-
zostałe środki to wkład własny 
Starostwa Powiatowego w Nidzi-
cy oraz wszystkich gmin powia-
tu, zaangażowanych w to waż-
ne z punktu widzenia rolników 
przedsięwzięcie, o które od daw-
na zabiegał samorząd rolniczy.

•	 5	 listopada	w	 Lidzbarku	 odbyło	
się	 posiedzenie	 Rady	 Powiato-
wej	W-MIR	w	powiecie	 lidzbar-
skim.	Wiodącym tematem obrad 
był ASF i HPAI w powiecie, płat-
ności bezpośrednie oraz bieżące 
działania PROW obsługiwane 
przez BP ARiMR, grunty ofero-
wane do dzierżawy i sprzedaży 
przez KOWR, a także harmono-
gram szkoleń oferowanych przez 
W-MODR. Wiceprezes W-MIR 
pan Marek Kuźniewski wręczył 
pamiątkowe medale w podzię-
kowaniu za współpracę pani 
Marcie Dorocie Hinc – Powia-
towemu Lekarzowi Weterynarii 
w Lidzbarku Warmińskim, pani 
Justynie Zdolskiej – Kierowniko-
wi PZDR, panu Jarosławowi Ko-
gutowi – Wicestaroście Powiatu 
Lidzbarskiego, panu Krzysztofo-
wi Komornickiemu – Kierowni-
kowi BP ARiMR, panu Antoniemu 
Wyszomirskiemu – Głównemu 
Specjaliście OT KOWR Olsztyn 
SZ Lidzbark Warmiński, panu 

Zbigniewowi Salmonowiczowi –  
byłemu Kierownikowi PZDR Li-
dzbark Warmiński oraz członkom 
Rady, którzy nie byli obecni na 
obchodach jubileuszu 25-lecia 
samorządu rolniczego.

•	 26	listopada	w	Braniewie	odbyło	
się	 posiedzenie	 Rady	 Powiato-
wej	W-MIR	w	powiecie	braniew-
skim.	W posiedzeniu, poza człon-
kami Rady, udział wzięli: pan 
Krzysztof Kowalski – Członek 
Zarządu Powiatu, pan Tomasz 
Sielicki – Burmistrz Miasta Bra-
niewa, pan Tadeusz Zakrzewski –  
Powiatowy Lekarz Weterynarii, 
pan Tomasz Kurlenda – Kierownik 
BP ARiMR, pani Janina Malanow-
ska – Kierownik OT KRUS w Bra-
niewie, pan Marek Sowiński –  
Dyrektor Rejonowego Związku 
Spółek Wodnych w Braniewie 
oraz członkowie Rady Powiato-
wej poprzednich kadencji: pan 
Tadeusz Kaliczyński, pan Wie-
sław Kowalik, pan Janusz Licyno-
wicz, pan Sergiusz Kaliszuk i pan 
Zbigniew Kamiński. Przewodni-
czący Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie braniewskim, pan 
Jerzy Salitra, w ramach podzię-
kowania za owocną współpracę 
z samorządem rolniczym, wręczył 
zaproszonym gościom i człon-
kom Rady Powiatowej, którzy nie 
byli obecni podczas obchodów 
jubileuszowych w Olsztynie, pa-
miątkowe medale z okazji 25-le-
cia Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej. Pan Tadeusz Zakrzew-
ski przedstawił bieżące informa-
cje dot. sytuacji epidemicznej 
w zakresie występowania zaka-
żeń ASF w powiecie braniewskim 
i omówił rozporządzenie Woje-
wody Warmińsko-Mazurskiego  
w sprawie zasad utrzymania 
drobiu na terenie naszego woje-
wództwa. Pan Tomasz Kurlenda 
poinformował zebranych o pracy 
BP ARiMR i omówił sprawy doty-
czące wniosków o pomoc na wy-
równanie kwoty obniżonego do-
chodu przez producentów trzody 
chlewnej na obszarze objętym 
restrykcjami w związku ze zwal-
czaniem ASF. Następnie pan Ma-
rek Sowiński przedstawił działa-
nia Rejonowego Związku Spółek 
Wodnych w Braniewie. Działal-
ność spółki to świadczenie pro-

fesjonalnych usług z zakresu wy-
konywania prac melioracyjnych. 
Spółka posiada wieloletnie do-
świadczenie oraz szeroką wiedzę 
branżową, dzięki czemu może 
zapewnić kompleksową obsługę 
na najwyższym poziomie. Człon-
kowie Rady Powiatowej dyskuto-
wali nad bardzo trudną aktualną 
sytuacją rolnictwa w Polsce. Od 
dłuższego czasu ciągle wzrasta 
cena paliw, w ostatnim okresie 
bardzo gwałtownie rośnie cena 
nawozów i środków ochrony 
roślin, co w konsekwencji spo-
woduje drastyczny wzrost cen 
żywności. Na zakończenie posie-
dzenia pan Jerzy Salitra przedsta-
wił informacje dotyczące bieżą-
cej pracy Zarządu.

•	 26	 listopada	 we	 Frygnowie	 od-
było	 się	 posiedzenie	 Rady	 Po-
wiatowej	 W-MIR	 w	 powiecie	
ostródzkim.	W posiedzeniu, poza 
członkami Rady, udział wzięli: pan 
Adam Szczepkowski – Wójt Gmi-
ny Grunwald, pan Adam Maciej 
Zimodro – Powiatowy Lekarz We-
terynarii w Ostródzie i pan Piotr 
Turowski – z-ca kierownika BP 
ARiMR w Ostródzie, który omó-
wił poziom realizacji zaliczek płat-
ności bezpośrednich, PRŚK i eko-
logicznych, jak również sprawy 
dotyczące wniosków o pomoc na 
wyrównanie kwoty obniżonego 
dochodu przez producenta trzody 
chlewnej na obszarze objętym re-
strykcjami w związku ze zwalcza-
niem ASF w powiecie ostródzkim. 
Pan Adam Maciej Zimodro przed-
stawił bieżącą sytuację epizoo-
tyczną w powiecie ostródzkim, 
dotyczącą afrykańskiego pomo-
ru świń i HPAI u drobiu i omówił 
rozporządzenie Wojewody War-
mińsko-Mazurskiego w sprawie 
zasad utrzymania drobiu na tere-
nie naszego województwa. Z kolei 
Wójt Gminy Grunwald, pan Adam 
Szczepkowski, przedstawił bieżą-
ce zadania realizowane na terenie 
gminy. Na zakończenie posiedze-
nia przewodnicząca, pani Zofia 
Stankiewicz, w ramach podzię-
kowania za owocną współpracę 
z samorządem rolniczym wręczyła 
zaproszonym gościom i członkom 
Rady Powiatowej pamiątkowe 
medale z okazji 25-lecia Warmiń-
sko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
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PISMA
• 15 listopada Zarząd W-MIR, 

realizując wniosek Rady Po-
wiatowej W-MIR w powiecie 
nowomiejskim, zwrócił się do 
ARiMR o interpretację, czy ob-
jęcie danego terenu, np. miasta, 
miasteczka, wsi, gminy czy po-
wiatu obszarem objętym ogra-
niczeniami III, II lub I w związku 
z wystąpieniem afrykańskiego 
pomoru świń, Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa uznaje za siłę wyższą.

• 15 listopada Zarząd W-MIR, 
realizując wniosek Rady Powia-
towej W-MIR w powiecie no-
womiejskim, zwrócił się do KRIR 
o wystąpienie w sprawie prze-
prowadzenia analizy strat po-
niesionych przez producentów 
trzody chlewnej w związku z wy-
stąpieniem ASF, analogicznie jak 
było to w przypadku przeprowa-
dzenia analizy w związku z pta-
sią grypą u drobiu.

• 15 listopada Zarząd, realizu-
jąc wniosek Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie nowomiej-
skim, zawnioskował do KRIR 
o wystąpienie w sprawie wpro-
wadzenia zmiany zasad przy-
znawania pomocy oraz urucho-
mienia naboru wniosków na 
operacje typu „Inwestycje za-
pobiegające zniszczeniu poten-
cjału produkcji rolnej” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwe-
stycji w środki zapobiegawcze, 
których celem jest ogranicze-
nie skutków prawdopodobnych 
klęsk żywiołowych, niekorzyst-
nych zjawisk klimatycznych 
i katastrof”, objętego PROW 
2014–2020, w taki sposób, aby 
hodowcy drobiu mogli otrzymać 
pomoc na refundację kosztów 
ponoszonych przez nich na do-
stosowanie gospodarstw do 
wymogów bioasekuracji, jak to 
ma miejsce w przypadku środ-
ków dostępnych dla hodowców 
trzody chlewnej, celem zapobie-
gania rozprzestrzeniania się ASF.

• 15 listopada Zarząd zwrócił się 
z wnioskiem do KRIR o wystą-
pienie do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie zmia-
ny zasad przyznawania pomocy 
na wyrównanie kwoty obniżo-
nego dochodu, uzyskanej przez 
hodowców trzody ze sprzedaży 
świń z siedzib stada tych ho-
dowców utrzymywanych na 
obszarze objętym restrykcjami 
w związku ze zwalczaniem afry-
kańskiego pomoru świń, w za-
kresie naliczania pomocy dla rol-
ników posiadających więcej niż 
jedną siedzibę gospodarstwa.

• 15 listopada Zarząd zwrócił 
się z wnioskiem do KRIR o wy-
jaśnienie, z czego wynika i na 
jakich zasadach odbywa się 
obniżenie kwoty przyznawa-
nej hodowcy trzody chlewnej 
z tytułu wsparcia pomocy na 
wyrównanie kwoty obniżonego 
dochodu, uzyskanej przez pro-
ducenta świń ze sprzedaży świń 
z siedzib stada tego producen-
ta utrzymywanych na obszarze 
objętym restrykcjami w związku 
ze zwalczaniem afrykańskiego 
pomoru świń, spowodowane 
wcześniejszym otrzymaniem 
pomocy „covidowej”.

• 15 listopada Zarząd wystąpił 
do Głównego Lekarza Wetery-
narii z wnioskiem o wydłużenie 
terminu spełnienia wymagań 
załącznika II Rozporządzenia 
Wykonawczego Komisji (UE) 
2021/605 z 7 kwietnia 2021 r.,  
ustanawiającego szczególne 
środki zwalczania afrykańskie-
go pomoru świń, dotyczącego 
zasad przemieszczeń świń, ma-
teriału biologicznego oraz świe-
żego mięsa i produktów mię-
snych pochodzących od świń, 
tj. na ogrodzenie gospodarstw 
oraz wykonanie planu ochrony 
biologicznej.

• 16 listopada Zarząd, realizu-
jąc wniosek Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie węgo-

rzewskim, wystąpił ponownie 
z wnioskiem o podjęcie działań 
mających na celu ograniczenie 
praw organizacjom, których 
statutowym celem działania 
jest ochrona zwierząt oraz 
o uwzględnienie w przepisach 
prawa obowiązku ponoszenia 
konsekwencji przez te organi-
zacje za działania wynikające 
z decyzji podejmowanych przy 
ich zaangażowaniu i udziale. 

• 17 listopada Zarząd W-MIR, 
realizując wniosek z VIII Wal-
nego Zgromadzenia W-MIR, 
zwrócił się do KRIR z prośbą 
o wystąpienie do Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
zmniejszenia norm wysiewu 
pszenicy, pszenżyta i żyta, wy-
korzystywanych przy oblicza-
niu dopłat z tytułu zużytego do 
siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany. Zdaniem War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolni-
czej, należy dostosować mini-
malne normy wysiewu pszenicy 
populacyjnej i pszenżyta do 120 
kg na ha i żyta do 80 kg ha. 
Zmiana ta jest uzasadniona 
i zgodna z obecnymi trendami 
agrotechniki, dlatego Zarząd 
W-MIR wystosował pismo w tej 
sprawie. 

• 18 listopada Zarząd W-MIR, 
realizując wniosek z VIII Wal-
nego Zgromadzenia W-MIR, 
zwrócił się do KRIR z prośbą 
o wystąpienie do Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
usprawnienia aplikacji szacującej 
straty oraz wyczerpujące przed-
stawienie kryteriów szacowania 
szkód przez aplikację. Uspraw-
nienie aplikacji suszowej powin-
no polegać na automatycznym 
pobieraniu stada zwierząt z IRZ 
plus, tak jak pobierane są upra-
wy z ewniosku plus. Ponadto 
zwrócono się o szczegółowe 
wyjaśnienie sposobu szacowa-
nia traw przez aplikację. 



• 19 listopada Zarząd W-MIR, 
na wniosek Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie barto-
szyckim, zwrócił się do KRIR 
z prośbą o wystąpienie do Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie zmiany polegającej na 
wyłączeniu produkcji zwierzęcej 
z obliczania strat spowodowa-
nych niekorzystnymi zjawiskami 
atmosferycznymi oraz o dopra-

cowanie sposobu liczenia strat 
suszowych w roślinach pastew-
nych, które obecnie zaniża zna-
cząco wyniki szacowania. 

W listopadzie 2021 r. Zarząd War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
wydał dziewięć informacji dla ko-
morników sądowych w sprawie 
zajętego mienia, w czterech przy-
padkach zajęte było całe gospodar-
stwo. Zgodnie z § 5 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 
lipca 2017 r. w sprawie określenia 
przedmiotów należących do rolnika 
prowadzącego gospodarstwo, które 
nie podlegają egzekucji (Dz. U. 2017 
poz. 1385), jeżeli zajęte jest całe go-
spodarstwo, to izba rolnicza nie wy-
daje opinii. Pięć informacji wydano 
w sprawie, w której dłużnik posiadał 
grunty poniżej 1 ha i nie był rolni-
kiem. 
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Informacje ze spotkania samorządu rolniczego  
z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi  
25 listopada 2021 r. Prezesi Wo-
jewódzkich Izb Rolniczych oraz 
Zarząd KRIR omówili z Wicepre-
mierem, Ministrem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowal-
czykiem, najistotniejsze, bieżące 
problemy w rolnictwie, które zo-
stały uchwalone przez Krajową 
Radę Izb Rolniczych na X Posie-
dzeniu. 

Dyskusja rozpoczęła się od kwestii 
zintensyfikowania działań dotyczą-
cych skutecznego zwalczania ASF 
na terytorium Polski. Przedstawi-
ciele samorządu rolniczego zwrócili 
uwagę na potrzebę wprowadzenia 
dopłat do macior w celu odbudowy 
stad trzody chlewnej i zapropono-
wali dopłatę do lochy w kwocie 
1000 zł. Wicepremier odpowie-
dział, że wprowadzone zostaną 
zwiększone dopłaty związane z do-
brostanem zwierząt.

Kolejną istotną kwestią była zmiana 
przepisów o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników w zakresie nabycia 
prawa do emerytury rolniczej bez 
konieczności przekazania następcy 
gospodarstwa rolnego. Szef resortu 
rolnictwa poinformował, że przygo-
towywane są założenia do noweli-
zacji tej ustawy oraz podkreślił, że 
pozostawienie rolnikom przecho-
dzącym na emeryturę gospodar-

stwa nie może być czynnikiem ha-
mującym wymianę pokoleniową. 

Prezesi Wojewódzkich Izb Rolni-
czych podnieśli również kwestię 
ubezpieczeń upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich. Wicepremier 
Henryk Kowalczyk przedstawił 
koncepcję wykupienia przez KRUS 
udziałów w Towarzystwie Ubezpie-
czeń Wzajemnych Pocztowy, nale-
żącym do Poczty Polskiej, w celu 
zapewnienia rolnikom możliwości 
kompleksowego ubezpieczania się 
od wszystkich rodzajów ryzyk.

Przedmiotem dyskusji była ponad-
to kwestia dochodowości rolniczej 
i zapewnienia stabilności gospo-
darstw rolnych oraz ich oddłużenia. 
Szef resortu stwierdził, że będzie 
to trudna sprawa, gdyż regulacje 
prawne w zakresie wprowadzenia 
gwarancji dochodów muszą być 
akceptowalne dla Komisji Europej-
skiej, tak aby nie były uznawane 
za pomoc de minimis. Natomiast 
w sprawie oddłużenia gospo-
darstw, Wicepremier poinformo-
wał o trwających pracach nad me-
chanizmami mającymi na celu 
odtworzenie kapitału i umorzenie 
odsetek. W skład zespołu, który 
nad tym pracuje, zostaną włączeni 
przedstawiciele samorządu rolni-
czego, wskazani przez Zarząd KRIR. 

Samorząd rolniczy już wielokrotnie 
zgłaszał, że obecny system oddłu-
żeń nie funkcjonuje. Zadłużenie 
gospodarstw rolnych sięga ok. 33 
mld zł, z czego 7% ma zaległości 
z płatnościami powyżej 90 dni. 

Przedstawiciele samorządu rolni-
czego poruszyli również kwestię 
szacowania strat, w tym kontro-
wersyjnej metodyki określania 
warunków występowania suszy 
rolniczej. Szef resortu rolnictwa 
zapowiedział przeanalizowanie 
wszelkich aspektów tej sprawy. 
W najbliższym czasie będą nowe 
propozycje w tym zakresie, które 
zostaną przekazane do konsultacji 
samorządowi rolniczemu.

W kwestii prac na Planem Stra-
tegicznym dla Wspólnej Polityki 
Rolnej na lata 2023–2027, Wice-
premier poinformował, że uwagi 
zgłoszone przez Krajową Radę Izb 
Rolniczych do tego dokumentu zo-
staną ponownie przeanalizowane. 
Dodatkowo Wicepremier poprosił 
o ponowne przeanalizowanie przez 
samorząd rolniczy zaproponowa-
nych ekoschematów oraz przeka-
zanie uwag.

Zdaniem KRIR należy wprowa-
dzić takie mechanizmy, działania 
i ekoschematy, które nie spowodu-
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ją zmniejszenia krajowej produkcji 
rolnej i dochodów rolników. Krajo-
wa Rada Izb Rolniczych nie zgadza 
się z tzw. 4% wyłączeniem gruntów 
jako warunkiem otrzymania dopłat. 
Naszym zdaniem KE powinna się 
z tego wycofać, gdyż ugorowanie 
ziemi nie wpłynie na poprawę kli-
matu. Zamiast ugorowania, zapro-
ponowaliśmy uprawę bobowatych, 

która dodatkowo poprawi strukturę 
gleby. KRIR zaproponowała także 
wprowadzenie definicji aktywnego 
rolnika dla wszystkich gospodarstw, 
niezależnie od wielkości.

Ponadto Wicepremier ustosunko-
wał się do kwestii dofinansowania 
II filara Wspólnej Polityki Rolnej 
i wysokich cen nawozów. W resor-

cie trwają prace nad rozwiązaniami 
umożliwiającymi maksymalne dofi-
nansowanie tego filara. Natomiast 
wysokie ceny nawozów wynikają 
z wysokich cen gazu, które mają 
wpływ na finalną cenę tych środ-
ków do produkcji rolniczej.

Źródło: KRIR

Obrady nowo  
powołanych 

władz  
Warmińsko- 

-Mazurskiego 
Związku  

Hodowców  
Bydła  

Mlecznego
26 listopada 2021 r. w Doroto-
wie, w siedzibie PFHBiPM oraz 
W-MZHBM, odbyło się pierw-
sze posiedzenie Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeń-
skiego nowej kadencji. Podczas 
obrad zapoznano nowych człon-
ków ze strukturą organizacyjną 
W-MZHBM, ustalono zakres prac 
Związku oraz Kół Terenowych 
na 2022 r. Ponadto omówio-
no kalendarz wystaw zwierząt 
hodowlanych oraz grudniowy 
protest europejskich rolników  
w Brukseli. 

Obchody Święta Niepodległości  
w Wieliczkach

W Wieliczkach koło Olecka rolnicy 
uczcili Święto Niepodległości. Uro-
czystości rozpoczęli Mszą Świętą 
w intencji Ojczyzny w kościele pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny. Podczas obchodów pod-
kreślano przywiązanie polskich rol-
ników do tradycji i wiary przodków. 
Podobnie jak inne środowiska, rol-
nicy z Warmińsko-Mazurskiego 
Związku Hodowców Bydła Mlecz-

nego także włączyli się do ogólno-
polskiej akcji „Murem za polskim 
mundurem”. Uroczystości zakoń-
czyło złożenie kwiatów przed 
pomnikiem, który trzy lata temu, 
w setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości, ufundowali 
Rolnicy Ziemi Oleckiej.

Anna	Błońska
Kierownik Oddziału 
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Zwiększająca się wciąż skala i koncen-
tracja produkcji zwierzęcej oraz roślin-
nej, nakłada na producentów rolnych 
konieczność podejmowania działań 
chroniących środowisko. Zrównowa-
żona gospodarka produkcyjna na ob-
szarach wiejskich opiera się o unor-
mowania prawne, których założeniem 
jest eliminacja niepożądanych skutków. 
W celu zapobiegania zanieczyszczeniu 
wód gruntowych i powierzchniowych 
azotanami ze źródeł rolniczych, określo-
no normy, o których więcej w Progra-
mie Azotanowym – „Program działań” 
(Dz. U. 2018 r. poz. 1339), opracowa-
nym na podstawie przepisów Prawa 
Wodnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. 
poz. 2268).

Program Azotanowy obowiązuje na 
terenie całego kraju i obejmuje wszyst-
kie podmioty prowadzące produkcję 
rolną (w tym działy specjalne produkcji 
rolnej), dla których wprowadza obo-
wiązkowe praktyki w zależności od 
powierzchni, skali i intensywności wy-
twarzania. Jedną z nich, ograniczającą 
straty azotu z rolnictwa, jest Plan na-
wożenia azotem. To podstawowe na-
rzędzie do prawidłowego zarządzania 
składnikami pokarmowymi w produkcji 
roślinnej. Polega on na rozplanowaniu 
stosowania nawozów azotowych mi-
neralnych i organicznych środków na-
wozowych na poszczególnych polach 

w gospodarstwie, z uwzględnieniem 
potrzeb pokarmowych roślin w warun-
kach danego siedliska. Wymagany jest 
dla gospodarstw określonych w Pro-
gramie Azotanowym jako bardzo duże, 
duże lub średnie (dobrowolnie).

6 października 2021 r. ukazało się 
Obwieszczenie Ministra Infrastruk-
tury w sprawie wysokości maksy-
malnych stawek opłaty za narusze-
nie „Programu działań”, w którym 
zmieniona została tabela opłat za 
nieprzestrzeganie przepisów związa-
nych z Programem Azotanowym. Od 
1 stycznia 2022 roku maksymalne 
stawki opłat wynoszą:

1. 2192,40 zł za stosowanie nawo-
zów niezgodnie z przepisami wy-
danymi na podstawie art. 106 ust. 
4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – 
Prawo wodne lub z planem nawo-
żenia azotem;

2. 3288,61 zł za przechowywanie 
nawozów naturalnych niezgodnie 
z przepisami wydanymi na podsta-
wie art. 106 ust. 4 ustawy;

3. 548,10 zł za prowadzenie doku-
mentacji realizacji „Programu dzia-
łań mających na celu zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych 
oraz zapobieganie dalszemu zanie-
czyszczeniu” niezgodnie z przepi-

sami wydanymi na podstawie art. 
106 ust. 4 ustawy albo za jej brak;

4. 548,10 zł za brak planu nawożenia 
azotem.

Hodowco, Producencie rolny,

z Doradcami ogólnymi Polskiej Fede-
racji Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka realizowanie wymogów „Pro-
gramu działań” nie musi być kłopo-
tem! Czasem warto skorzystać z po-
mocy profesjonalisty. Doradcy ogólni 
PFHBiPM mają wszelkie, niezbędne 
kwalifikacje i narzędzia techniczne 
do fachowego przygotowania Planu 
nawożenia azotem dla Twojego go-
spodarstwa. Pracujemy na progra-
mie komputerowym opracowanym 
przez Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie Oddział w Radomiu – 
z nami zawsze aktualna dokumentacja 
ze zrealizowanej usługi.

Usługa doradcza „Przygotowanie Pla-
nów nawozowych” realizowana jest 
przez specjalistów PFHBiPM w stadach 
prowadzących ocenę wartości użytko-
wej odpłatnie. Cennik usług, kontakt 
do doradców oraz więcej informacji nt. 
szerokiej oferty dla hodowców bydła 
i producentów mleka dostępne jest na 
stronie internetowej www.pfhb.pl. 

PFHBiPM zaprasza do współpracy – 
jesteśmy do Twojej dyspozycji.

PROGRAM AZOTANOWY
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Europejska Akademia  
Kobiet Wiejskich

W dniach 23–24 listopada 2021 r., 
w Starych Jabłonkach koło Ostródy, 
odbyła się konferencja pn. „Euro-
pejska Akademia Kobiet Wiejskich”. 
Wydarzenie skierowane było do 
członków KGW oraz grup działa-
jących na terenach wiejskich woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego, 
a także przedstawicieli samorządu 
rolniczego. W konferencji udział 
wzięły: KGW z powiatu braniew-
skiego, KGW Truszczyny, KGW 
w Nowym Monasterzysku, Stowa-
rzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Kli-
my, KGW Jędrychowo, KGW „Ma-
kówka” w Pieckach, KGW Wonna, 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Osta-
szewo, KGW w Borkach Wielkich, 
KGW Wipsowianie, KGW Gronit-
czanki, Stowarzyszenie „Piękny 
Most” z Sząbruka, KGW z gminy 
Ostróda, Stryjenki z gminu Pisz, 
KGW w Komorowie „Komorowska 
słodycz”, Stowarzyszenie Kobiety 
Kucborka oraz KGW w Rentynach.

Podczas konferencji rozmawiano 
m.in. o tym, jak edukować i zmieniać 
swoje zachowania, aby przeciwdzia-
łać zmianom klimatu. Prelekcję pt. 
„Europejski Zielony Ład – edukacja 
i zmiany zachowań” poprowadził dr 
hab. Stanisław Czachorowski, pro-
fesor UWM, pani Anna Zielińska –  
Ekspert Agro BNP Paribas wskaza-
ła, jak poruszać się w świecie ban-
kowości elektronicznej, natomiast 
dzięki TUW wiemy już, jak być 
bezpiecznym w pracy i w życiu –  
te informacje przedstawiła pani 
Katarzyna Kośnik, Dyrektor Biura 
Regionalnego TUW w Olsztynie. 
Z kolei aktywności Lokalnych Grup 
Działania na rzecz kultywowania 
tradycji przedstawił pan Tomasz 
Piłat – Prezes Stowarzyszenia LGD 
„Południowa Warmia”, a pani Ange-
lika Rejs – kierownik Muzeum im. 
J.G. Herdera w Morągu wygłosiła 
prelekcję pt. „Tradycje bożonaro-
dzeniowe w kulturze Warmii, Mazur 
i Powiśla”. Akademia stanowiła do-
skonałą możliwość do rozmów i wy-

miany doświadczeń przez uczestni-
ków, a także poznania działalności 
poszczególnych KGW.

Wisienką na konferencyjnym torcie 
był konkurs „Magia tradycji”, którego 
celem było zebranie i promowanie 
unikatowych, regionalnych i trady-
cyjnych przepisów kulinarnych wo-
jewództwa warmińsko-mazurskie-
go. Konkurs przebiegał w dwóch 
kategoriach:

1.	 Tradycyjny	 wypiek	 bożonaro-
dzeniowy	 (ciasta,	 ciastka	 i	 cia-
steczka)	 –	 zadaniem	 uczest-
ników	 było	 zaprezentowanie	
tradycyjnego	wypieku	bożona-
rodzeniowego;

2.	 Stoisko	 świąteczne	 –	 czyli	 za-
prezentowanie	dekoracji	bożo-
narodzeniowych.	

W konkursowe szranki stanęło 17 
KGW, a komisja przyznała następu-
jące miejsca:
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Kategoria	 „Tradycyjny	 wypiek	 bo-
żonarodzeniowy”

I	miejsce	ex	aequo
• Ciasto z makiem i jabłkami – 

KGW Wipsowianie,
• Świąteczna krajanka warmiń-

ska – KGW Gronitczanki,
• Mazurski tort makowo-mar-

chewkowy – KGW z gminy 
Ostróda,

II	 miejsce – Miodownik bożonaro-
dzeniowy, KGW w Nowym Mona-
sterzysku,

III	 miejsce – Makowiec tradycyjny 
bożonarodzeniowy, Stryjenki.

Kategoria	„Stoisko	świąteczne”

I	miejsce – Stryjenki,

II	miejsce – KGW Jędrychowo,

III	miejsce	ex	aequo
• KGW z powiatu braniewskiego,
• KGW z gminy Ostróda,

Wyróżnienie	ex	aequo
• Stowarzyszenie na rzecz Roz-

woju Wsi Klimy,
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Ostaszewo.

Wydarzenie zostało zorganizo-
wane przez Warmińsko-Mazur-
ską Izbę Rolniczą oraz EUROPE 
DIRECT Olsztyn, przy udziale  
Partnerów: BNP Baribas Bank Pol-
ska SA, Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW” oraz firm  
Bayer sp. z o.o.

Ciasto z makiem  
i jabłkami

KGW „Wipsowianie” z Wipsowa

Składniki	na	blaszkę	24	x	24	cm:	

Spód: 
170 g mąki pszennej, 50 g miękkie-
go masła, szczypta soli, ½ łyżeczki 
proszku do pieczenia, 2 łyżki brązo-
wego cukru, łyżka miodu, 2–3 łyżki 
zimnego mleka, łyżeczka cukru wa-
niliowego.

Masa: 
puszka gotowej masy makowej,  
5 jaj, 4 łyżki cukru, 2 łyżki miodu, 
150 g masła, 3 jabłka, łyżeczka 
proszku do pieczenia, 5 łyżek kaszy 
manny, 5 łyżek mąki pszennej, kilka 
kropelek aromatu migdałowego.

Polewa: 
½ tabliczki czekolady, 2–3 łyżki mle-
ka.

Wykonanie	spodu: 
Mąkę wymieszaj z cukrem, cukrem 
waniliowym, solą i proszkiem do 
pieczenia. Dodaj masło i zagnieć 
ręką. Następnie dodaj miód oraz 
mleko – taką ilość, aby ciasto nie 
było już suche i dawało się lepić. 
Blaszkę lub tortownicę wyłóż pa-
pierem do pieczenia, a dno wylep 
dokładnie i cienko ciastem. Na-
kłuj widelcem i piecz w piekarniku 
przez 10 minut w 180°C. W tym 
czasie zrób masę: białka oddziel 
od żółtek, żółtka zmiksuj z cukrem 
i z masłem na jasną masę, potem 
dodaj mąkę, kaszę mannę i proszek 
do pieczenia i dokładnie zmiksuj. 
Jabłka zetrzyj na tarce z grubym 
oczkiem (ja ich nie obierałam 
ze skórki) i dodaj do masy wraz 
z miodem. Wymieszaj wszystko 
z gotową masą makową z puszki 
i z aromatem migdałowym, a na-
stępnie dodawaj partiami ubite na 
sztywną pianę białko i delikatnie 
połącz. Wylej masę na przestudzo-
ny spód i piecz całość w piekarni-
ku przez 40 minut w 180°C. Na-
stępnie zmniejsz temperaturę do 
130°C i piecz ciasto jeszcze przez 
pół godziny. Po upieczeniu pozo-
staw w piekarniku z uchylonymi 
drzwiczkami, aż przestygnie, wyj-
mij i całkiem wystudź. Czekoladę 
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rozpuść w kąpieli wodnej i dodaj 
niedużą ilość mleka. Rozsmaruj na 
wierzchu ciasta i odstaw, aby za-
stygło.

Świąteczna krajanka  
warmińska

KGW „Gronitczanki” z Gronit

Składniki: 
500 g płatków owsianych górskich, 
150 g masła, 350 g cukru, 100 g 
ziaren słonecznika, 100 g orze-
chów, 350 g mąki (tortowa + krup-
czatka), 1 proszek do pieczenia, 1 
cukier waniliowy, 1 łyżeczka cyna-
monu, 5 jaj.

Wykonanie: 
na patelni roztopić masło, dodać 
płatki owsiane i smażyć na śred-
nim ogniu, mieszając. Gdy płatki 
się zrumienią, dodać cukier i skar-
melizować. Potem dodać słonecz-
nik, orzechy i podrumienić. Ubić 
jaja z cukrem waniliowym, dodać 
resztę składników oraz schłodzo-
ną masę i wszystko wymieszać. 
Rozłożyć na wysmarowaną blachę. 

Piec na złoty kolor przez ok. 30–
40 minut w temperaturze 180°C. 
Ciasto kroić w kostkę, kiedy jest 
ciepłe.

Mazurski tort makowo- 
-marchewkowy

KGW w Durągu

Składniki:

Ciasto	marchewkowe: 
160 g marchwi (3–4 sztuki), 100 
g drobno posiekanych orzechów 
włoskich, 1 ½ szklanki mąki, 4 jaja, 
¾ szklanki cukru, 1 łyżka cukru wa-
niliowego, 200 ml oleju, łyżeczka 
proszku do pieczenia, łyżeczka sody, 
łyżeczka cynamonu, ½ łyżeczki soli.

Ciasto	makowe: 
4 jaja (temperatura pokojowa), 110 
g cukru pudru, 125 g suchego maku 
(może być zmielony), ½ laski wanilii, 
½ łyżki płynnego miodu, 30 g bułki 
tartej, kilka kropli olejku migdało-
wego, mleko do sparzenia maku (ok. 
250 ml).

Przygotowanie	ciasta		
makowego:
mak sparzyć w mleku, tzn. zalać 
gorącym mlekiem (więcej niż do 
zakrycia go), przykryć i odstawić 
na co najmniej 30 minut (można 
na noc), następnie odkryć i pozo-
stawić do całkowitego ostygnię-
cia, a potem odcedzić na sitku 
wyłożonym gazą lub ściereczką 
i dobrze odcisnąć. Jeśli nie jest 
zmielony, należy go zmielić dwu-
krotnie w maszynce do mielenia 
mięsa, używając sitka o drobnych 
oczkach. Zmielony mak jest już go-
towy po odciśnięciu do dalszego 
przygotowania. Laskę wanilii prze-
ciąć wzdłuż i za pomocą noża wy-
ciągnąć ziarenka. Oddzielić białka 
od żółtek. Żółtka zmiksować z cu-
krem pudrem i ziarenkami wanilii 
na jasną, kremową masę. Białka 
ubić na sztywną pianę w osobnej 
misce. Na masę z żółtek wyłożyć 
warstwami pianę z białek, zmie-
lony mak, bułkę tartą, miód i kilka 
kropli olejku migdałowego. Deli-
katnie wymieszać. Ciasto przeło-
żyć do tortownicy o średnicy 26 
cm, wyłożonej papierem do pie-
czenia. Piec do suchego patyczka 
przez ok. 40 minut, w tempera-
turze 180°C (grzałka góra–dół). 
Pozostawić do ostygnięcia, a na-
stępnie przeciąć na pół tak, aby 
powstały dwa blaty.

Krem	cynamonowy: 
350 ml schłodzonej śmietany kre-
mówki 36%, 150 g schłodzonego 
serka homogenizowanego, 1 ły-
żeczka ekstraktu z wanilii, 2 łyżecz-
ki cynamonu, 3 łyżki cukru pudru. 
Wszystkie składniki umieścić w mi-
sie miksera i zmiksować do otrzy-
mania sztywnego kremu.

Lizaki	bezowe: 
2 białka (temperatura pokojowa), 
100 g drobnego cukru, szczypta soli, 
patyczki do szaszłyków, posypka cu-
krowa. Blachę z piekarnika wyłożyć 
papierem do pieczenia, narysować 
ołówkiem trzy trójkąty i odwrócić 
papier na drugą stronę. Białka ubić 
ze szczyptą soli na sztywną pianę i – 
dalej ubijając – dodawać stopniowo 
po łyżce cukru.



BIULETYN W-MIR

13

Ciasto marchewkowe kroimy na 
trzy blaty, a makowe na dwa. Prze-
kładamy naprzemiennie, smarując 
kremem tak, aby na dole i na górze 

były blaty marchewkowe. Smaru-
jemy kremem boki i wierzch tortu. 
Ozdabiamy wykonanymi wcześniej 
lizakami bezowymi i bezami oraz 

posypkami. Jedną warstwę przekła-
damy domową konfiturą.

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. 

Zainteresowani klienci kontaktują się bezpośrednio z wybranym gospodarstwem rolnym. 

Wszelkich informacji dot. inicjatywy „Turystyka u rolnika” udziela  
Katarzyna Godlewska, tel. 89 534-05-67. 

TURYSTYKA U ROLNIKA  
ZAPRASZA 
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EUROPE DIRECT Olsztyn –  
aktualności

6	listopada 
webinarium „Bioróżnorodność: eu-
ropejski potencjał i lokalny skarb”, 
podczas którego premierową odsło-
nę miał cykl filmów o bioróżnorod-
ności. Informacje nt. Europejskiego 
Zielonego Ładu przedstawił dr Bła-
żej Choroś – ekspert Team Europe. 
W spotkaniu uczestniczyło 50 na-
uczycieli z województwa warmiń-
sko-mazurskiego. Filmy znajdziecie 
na kanale YouTube EUROPE DIRECT 
Olsztyn:

• Martwe drewno pełne życia  
cz. 1 – https://youtu.be/ojW-
NG8pkXIE;

• Martwe drewno pełne życia  
cz. 2 – https://youtu.be/5cN-
KD62clOM;

• Liście to nie śmieci – https://
youtu.be/X9cyXI-bpqc;

• Wędrówki ptaków – https://
youtu.be/M-txv-iofTc;

• Leśna spiżarnia cz. 1 – https://
youtu.be/nlDXqVDFZaM;

• Leśna spiżarnia cz. 2 – https://
youtu.be/LcRCR43HBbY.

16	listopada 
rozstrzygnięcie konkursu pt. „Szla-
kiem europejskiej baśni. Ilustrujemy 
baśnie duńskie”.

23	listopada 
inauguracja, z udziałem mediów, 
działalności EUROPE DIRECT Olsz-
tyn w edycji 2021–2025.

23–24	listopada 
Europejska Akademia Kobiet Wiej-
skich w Starych Jabłonkach.

25	listopada 
ogłoszenie konkursu „Eko-zabawka”.

26	listopada	 
ogłoszenie konkursu „Rodzinne kolę-
dowanie w języku angielskim”.

Konferencja w sprawie przyszłości 
Europy to wyjątkowa i aktualna oka-
zja dla obywateli UE, by włączyć się 
w debatę na temat wyzwań i prio-
rytetów Europy. Bez względu na 
to, gdzie mieszkasz i co robisz, mo-

żesz powiedzieć, jakiej przyszłości 
chcesz dla Unii Europejskiej.

Wnioski z Konferencji i wskazówki 
w sprawie przyszłości Europy mają 
być gotowe wiosną 2022 r.

Kto może wziąć  
udział?

Obywatele UE ze wszystkich grup 
społecznych i zakątków Unii. Klu-
czowa rola w kształtowaniu przy-

Konferencja w sprawie przyszłości  
Europy
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szłości projektu europejskiego 
przypadnie młodym ludziom. Po-
nadto władze europejskie, krajowe, 
regionalne i lokalne oraz organiza-
cje społeczeństwa obywatelskiego 
i inne, chcące przygotować wyda-
rzenia i zgłosić pomysły.

Co składa się na 
konferencję?

•	 Wielojęzyczna	 platforma	 cy-
frowa ‒ to miejsce, w którym 
obywatele mogą dzielić się po-
mysłami i wysyłać opinie: ht-
tps://futureu.europa.eu.

•	 Wydarzenia – to imprezy in-
ternetowe, fizyczne lub hybry-
dowe, przygotowywane przez 

osoby, organizacje lub też wła-
dze krajowe, regionalne i lokal-
ne w całej Europie.

•	 Europejskie	 panele	 obywatel-
skie ‒ to okazja do przedysku-
towania różnorodnych tema-
tów i przestawienia propozycji. 

•	 Sesje	plenarne	konferencji ‒ to 
debaty nad pogrupowanymi 
tematycznie zaleceniami kra-
jowych i europejskich paneli 
obywatelskich.

Jaką rolę odgrywa platforma 
cyfrowa?

Platforma cyfrowa to centrum 
konferencji: pozwala włączyć się 
i zabrać głos podczas konferen-

cji. Tutaj możesz dzielić się swoimi 
przemyśleniami na temat Europy 
i potrzebnych zmian, zapoznawać 
się z wypowiedziami innych, szukać 
wydarzeń w pobliżu, organizować 
własne wydarzenia i śledzić prace 
konferencji.

Jak zabrać głos?

Zabierz głos na specjalnej platfor-
mie internetowej: https://futureu.
europa.eu. Wystarczy wybrać te-
mat z szeregu zaproponowanych 
zagadnień i podzielić się swoją 
opinią.

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 platformy wspomagającej sprzedaż produktów  
(rękodzieł, przetworów, artykułów żywnościowych) wytworzonych przez grupy.  

Wszelkich informacji dot. inicjatywy „Aktywna wieś” udziela 
Anna Naumczyk-Szałaj,  

e-mail: aktywnawieswmir@gmail.com.

„Aktywna wieś” zaprasza na Facebooka:  
https://www.facebook.com/AktywnaWiesWMIR. 

AKTYWNA WIEŚ




