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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. 

ISSN 1643-899X

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 ZARZĄDU 
W-MIR

W maju 2021 r. Zarząd Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej obrado-
wał na dwóch posiedzeniach, pod-
czas których zajął się następującymi 
sprawami:
1. realizacją wniosków napły-

wających z Rad Powiatowych 
W-MIR;

2. opiniowaniem aktów prawnych, 
otrzymywanych z Krajowej 
Rady Izb Rolniczych; 

3. bieżącym monitorowaniem re-
alizacji budżetu Izby;

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

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

6. opiniowaniem komorniczym.

Na posiedzeniu 12 maja 2021 r.  
Zarząd W-MIR:
• Spotkał się z Zarządem TUW 

w celu omówienia współpracy 
Związku Wzajemności Człon-
kowskiej „Zagroda”.

• Omówiono organizację jubile-
uszu 25-lecia W-MIR.

• Postanowiono dofinansować  
badania PDO w kwocie  
13 000 zł brutto.

25 maja 2021 r. Zarząd W-MIR ob-
radował na wspólnym posiedzeniu 
z Przewodniczącymi Rad Powia-
towych W-MIR i Komisji. Podczas 
posiedzenia omówiono następujące 
sprawy:
• Aktualny stan obsługi wnio-

sków i wykorzystania środków 
na działania w ramach PROW 

2014–2020 oraz obsługi wnio-
sków obszarowych i płatności 
realizowanych przez ARiMR.

• Działania podejmowane w związ-
ku z wystąpieniem kolejnych 
ognisk afrykańskiego pomoru 
świń oraz ptasiej grypy na terenie 
województwa warmińsko-ma-
zurskiego.

• Aktualne działania podejmo-
wane przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa w zakresie 
obrotu ziemią.

Ponadto Zarząd W-MIR wystosował 
następujące pisma:
• Do Krajowej Rady Izb Rolni-

czych o wystąpienie do Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie zwiększenia stawek 
dopłat do gruntów rolnych, 
objętych programem zalesie-
niowym, proporcjonalnie do 
zwiększających się stawek na 
realizację innych działań PROW.

• Do Nadleśnictwa Olsztynek 
o zwiększenie odstrzału jeleni 
i saren w rocznych planach ło-
wieckich dla obwodu łowieckie-
go nr 303 i 304.

• Do Krajowej Rady Izb Rolni-
czych o podjęcie działań w celu 
zmiany ustawodawstwa w za-
kresie przeglądów technicznych 
ciągników i przyczep rolniczych.

Ponadto członkowie Zarządu uczest-
niczyli w Zgromadzeniu Wspólników 
Lab Mlek w Olsztynie (14 maja) oraz 
w posiedzeniu Rady Społecznej przy 
KOWR w Olsztynie (14 maja). 
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•	 19	 maja	 w	 Giżycku	 odbyło	 się	
posiedzenie	 Rady	 Powiatowej	
W-MIR	w	powiecie	piskim. Pod-
czas posiedzenia omówiono za-
grożenia wynikające z dalszego, 
mimo wprowadzonych wielu me-
tod zwalczania tej choroby, roz-
przestrzeniania się ASF. Zebrani 
z zadowoleniem przyjęli informa-
cję o zatrudnieniu Powiatowe-
go Lekarza Weterynarii w Piszu, 
panią Monikę Kowalczyk-Czaplę. 
Ponadto zostały przeprowadzo-
ne wybory uzupełniające Dele-
gata do Walnego Zgromadzenia 
W-MIR. W wyniku tajnego gło-
sowania Delegatem został pan 
Arkadiusz Cwaliński.

•	 21	maja	w	Kętrzynie	odbyło	się	
posiedzenie	 Rady	 Powiatowej	
W-MIR	 w	 powiecie	 kętrzyń-
skim. Pani Agnieszka Bastkow-
ska z Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Kętrzynie omówi-
ła sytuację epidemiczną związa-
ną z ASF i ptasią grypą. Pan To-
masz Komorowski podsumował 
kampanię 2020 o dopłaty bez-
pośrednie, ekologiczne i rolno-
-środowiskowo-klimatyczne oraz 
dobrostanowe, poziom wypłat 
oraz przekazał informacje od-
nośnie kampanii 2021, przypo-
minając o trwających kontrolach 
dot. dobrostanu zwierząt. Pan 
Jerzy Bachar przekazał informa-
cję dot. obrotu gruntami z zaso-
bu WRSP. Pan Marek Kuźniewski 
przedstawił informację z bieżą-
cych prac Zarządu W-MIR. 

•	 24	maja	w	Węgorzewie	 odbyło	
się	 posiedzenie	 Rady	 Powiato-
wej	 W-MIR	 w	 powiecie	 węgo-
rzewskim. W obradach uczestni-
czył pan Jerzy Małecki – Poseł na 
Sejm RP, pan Łukasz Bartkowski –  
zastępca dyrektora Warmińsko-
-Mazurskiego Oddziału Regio-
nalnego ARiMR, przedstawiciele 
lokalnych władz samorządowych 
oraz reprezentanci instytucji 
działających na rzecz rolnictwa 
powiatu. Głównym tematem po-
siedzenia było podsumowanie 
kampanii składania przez rolni-
ków wniosków o dopłaty obsza-

rowe. Poseł Jerzy Małecki przed-
stawił założenia „Nowego Ładu” 
w rolnictwie: wyodrębnienie ma-
łego gospodarstwa rodzinnego, 
ułatwienie sukcesji dla młodego 
rolnika, zwiększenie dopłat do 
paliwa, uproszczone procedury 
składania wniosków oraz zwięk-
szenie środków finansowych dla 
samorządów wiejskich na wodo-
ciągi, kanalizację i gazownictwo 
celem wyrównania różnic miasto 
– wieś. Poruszony został również 
temat remontów dróg lokalnych 
i wycinki drzew rosnących przy 
nich. 
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•	 28	 maja	 w	 Działdowie	 odbyło	
się	 posiedzenie	 Rady	 Powiato-
wej	 W-MIR	 w	 powiecie	 dział-
dowskim. W spotkaniu uczest-
niczyli: Piotr Miecznikowski –  
Członek Zarządu W-MIR, Woj-
ciech Kościński – Powiatowy Le-
karz Weterynarii w Działdowie, 
Renata Kierdejko – KOWR OT 
Olsztyn, Joanna Piotrzkowska – 
KOWR SZ w Działdowie, Michał 
Wiśniewski – Naczelnik Wydzia-
łu BP ARiMR w Działdowie oraz 
członkowie Rady.
Pani Renata Kierdejko przedsta-
wiła zgromadzonym informa-
cje dot. procedury przedłużania 
umów dzierżawy podmiotom, 
które nie posiadają statusu rol-
nika indywidualnego. Ze wzglę-
du na duże zapotrzebowanie na 
grunty, zgłaszane przez okolicz-
nych rolników, przy omawianiu 
spraw gruntowych członkowie 
pytali o realne szanse wydzier-
żawienia gruntów w powiecie 
działdowskim. 
Następnie pan Michał Wiśniew-
ski przedstawił informacje dot. 
bieżącej obsługi wniosków wdra-
żanych przez BP ARiMR w Dział-
dowie oraz ogłoszonych przez 
ARiMR naborach wniosków 
o przyznanie pomocy dla pszcze-
larzy i młodych rolników, a także 
możliwości ubiegania się o po-
moc w ramach programu restruk-
turyzacji małych gospodarstw. 
Ze względu na rozprzestrzenianie 
się wirusa ptasiej grypy, kolejną 
bardzo ważną kwestią poruszo-
ną podczas posiedzenia była 
aktualna sytuacja epizootyczna 
w powiecie działdowskim. Pan 
Wojciech Kościński, przedsta-
wiając informacje dot. zwalcza-

nia ognisk ptasiej grypy wskazał, 
że obecnie hodowcy drobiu bo-
rykają się z ogromnymi stratami 
finansowymi. W odniesieniu do 
ASF, Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii w Działdowie zapoznał 
obecnych z wytycznymi związa-
nymi z praktycznym wdrażaniem 
zasad bioasekuracji w gospodar-
stwach rolnych oraz o obowiązku 
posiadania przez właścicieli świń 
(w liczbie 50 sztuk) planu bez-
pieczeństwa biologicznego. Jak 
podkreślił pan Wojciech Kościń-
ski, w związku z wprowadzeniem 
rozporządzenia Wykonawczego 
Komisji (UE) 2021/605 z dnia  
7 kwietnia 2021 r., istnieje wy-
móg posiadania ogrodzeń chro-
niących pomieszczenia, w któ-
rych utrzymywane są świnie oraz 
budynków, w których przecho-
wywana jest pasza i ściółka. 
Na zakończenie posiedzenia 
Rady, pan Piotr Miecznikowski 
przybliżył zgromadzonym tema-
ty omawiane podczas posiedzeń 
Zarządu W-MIR, natomiast pan 
Bartłomiej Lewalski – Przewodni-
czący Rady Powiatowej – omówił 
realizację zgłoszonego przez rol-
ników z powiatu działdowskiego 
problemu dot. „niekontrolowa-
nej” hodowli świni rasy Mangali-
ca w powiecie żuromińskim. 

•	 31	maja	w	Ełku	odbyło	się	posie-
dzenie	Rady	Powiatowej	W-MIR	
w	 powiecie	 ełckim.	 Tematem 
przewodnim było gospodarowa-
nie gruntami rolnymi pochodzą-
cymi z Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa na terenie po-
wiatu ełckiego. Pan Marcin Ka-
zimierczuk, zastępca dyrektora 
KOWR OT Olsztyn, poinformo-
wał zebranych o wynikach zago-
spodarowania gruntów w powie-
cie, które na tle województwa 
jest na bardzo wysokim pozio-
mie i wynosi ponad 96%. Zebrani 
dyskutowali również na temat 
kończących się umów dzierżawy 
i ewentualnego ich przedłużenia. 
Radni wyrazili swoje niezadowo-
lenie w związku z Zarządzeniem 
Dyrektora Generalnego KOWR, 
dotyczącym uzależnienia ro-
dzajów przetargów oraz długo-
ści umów dzierżawy od zapi-
sów w „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego”. Pan Romuald 
Tański, Prezes W-MIR, przybli-
żył zebranym inicjatywę War-
mińsko-Mazurskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
w Olsztynie, obejmującą pozy-
skanie z Zasobów KOWR grun-
tów na utworzenie na terenie 
województwa nowoczesnego 
kompleksu targowo-wystawien-
niczego. Obecny na posiedze-
niu pan Wojciech Kossakowski, 
Poseł na Sejm RP, wyraził swoją 
aprobatę wobec tego projektu. 

•	 8	 czerwca	 w	 Olsztynie	 odbyło	
się	wspólne	posiedzenie	Rad	Po-
wiatowych	W-MIR	 z	 powiatów	
braniewskiego,	 mrągowskiego,	
nidzickiego	 i	 szczycieńskiego.	
Głównym tematem spotkania był 
Europejski Zielony Ład, a przede 
wszystkim strategie „od pola do 
stołu” i na rzecz bioróżnorodno-
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ści 2030. Prelegentem online był 
pan Jerzy Plewa – ekspert Team 
Europe. Więcej informacji na 
stronie 6. 

PISMA

17 maja Zarząd W-MIR, w piśmie 
skierowanym do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska, wyraził popar-
cie dla protestu mieszkańców gminy 
Nidzica przeciwko budowie grzebo-
wiska dla padłych ptaków pomiędzy 
miejscowościami Kanigowo, Tatary 
oraz Siemiątki. 

24 maja Zarząd Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rolniczej, w porozumieniu 
ze związkami i organizacjami rolni-
czymi województwa warmińsko-ma-
zurskiego, wystosował pismo do pana 
Grzegorza Pudy – Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, popierające inicjaty-
wę Warmińsko-Mazurskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
w Olsztynie, dotyczącą pozyskania 
nieodpłatnie gruntów Skarbu Pań-
stwa, będących w Zasobie Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na 
utworzenie na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego nowocze-
snego kompleksu targowo-wysta-
wienniczego. 

Celem strategicznym województwa 
warmińsko-mazurskiego jest wspie-
ranie rozwoju rolnictwa, bowiem 
korzystna struktura agrarna gospo-
darstw przekłada się na odpowiedni 
potencjał produkcyjny do wytwarza-
nia żywności wysokiej jakości. Jednak 
by w pełni wykorzystać ten poten-
cjał, rolnicy potrzebują wiedzy, szcze-
gólnie praktycznej. Z tego względu 
konieczne jest przygotowanie no-
woczesnego zaplecza dla rozwoju 
rolnictwa w postaci centrum targowo
-wystawienniczego, składającego się 
z hali widowiskowo-wystawienniczej, 
przeznaczonej na wystawę zwierząt 
hodowlanych, zagospodarowania te-
renów z przeznaczeniem na pokazy 
polowe maszyn rolniczych oraz pod 
Rolniczy Park Technologiczny – ob-

szar, mający za zadanie prezentację 
praktyk rolniczych m.in. pod mikro-
poletka demonstracyjne, rolnictwo 
ekologiczne, pokazowe uprawy sa-
downicze itp. Teren zagospodaro-
wany taką infrastrukturą umożliwi 
profesjonalną organizację imprez 
rolniczych o charakterze targowym 
i wystawienniczym na skalę krajową. 

Od lat prowadzone są starania i roz-
mowy na temat utworzenia na Warmii 
i Mazurach nowoczesnego centrum 
targowo-wystawienniczego, umożli-
wiającego prezentację osiągnięć re-
gionu w zakresie rolnictwa i produkcji 
żywności. Od 5 lat największym wy-
darzeniem branżowym, dedykowa-
nym rolnikom z północno-wschod-
niej Polski, była wystawa Mazurskie 
Agro Show w Ostródzie. Co roku pre-
zentowało się na niej przeszło 200 
firm i odwiedzało ją 42 tysiące rolni-
ków. Impreza odbywała się w nowo-
czesnym obiekcie wystawienniczym 
Expo Mazury. 1 lipca 2020 roku Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Ak-
cjonariuszy EXPO MAZURY Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Ostródzie pod-
jęło uchwałę w sprawie rozwiązania 
Spółki i postawienia jej w stan likwi-
dacji. W związku z tym region Warmii 
i Mazur został pozbawiony zaplecza 
prezentacji maszyn oraz eksperckich 
dyskusji, gdzie zdobyta wiedza i do-
świadczenia owocowały innowacyj-
nością w gospodarstwach rolnych.

Zdaniem samorządu rolniczego, po-
wstanie kompleksu targowo-wysta-
wienniczego z pewnością wpłynie 
na podniesienie poziomu techno-
logicznego regionu, wzrostu kon-
kurencyjności terenów wiejskich 
i przetwórstwa rolno-spożywczego, 
przy jednoczesnym rozwijaniu wię-
zi kooperacyjnych między rolnikami, 
przedsiębiorcami i instytucjami oto-
czenia biznesu. Jesteśmy przekonani, 
że innowacyjność rolnictwa stanie 
się głównym wyznacznikiem jego 
konkurencyjności, a utworzenie no-
woczesnego centrum przyczyni się 
do transferu wiedzy, co będzie miało 

istotny wpływ na poprawę opłacal-
ności produkcji.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej, wraz ze związkami i orga-
nizacjami rolniczymi województwa 
warmińsko-mazurskiego, popiera 
starania o pozyskanie nieruchomo-
ści położonych w Gminie Purda,  
tj. działki o nr. geodezyjnym 8/61, 
o powierzchni 15,0392 ha, obręb Li-
nowo, oraz działki o nr. geodezyjnym 
324/3, o powierzchni 1,2816 ha, ob-
ręb Szczęsne. Tereny te są położone 
w obrębie węzła obwodnicy Olszty-
na, tj. drogi krajowej nr 16, łączącej 
się z drogą krajową nr 53. Centralne 
położenie w województwie i bliskość 
stolicy województwa dają gwarancję 
na dotarcie większej liczby odwiedza-
jących na targi rolnicze. 

14 maja br., podczas posiedzenia 
Rady Społecznej, działającej przy Od-
dziale Terenowym Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, 
przedmiotem obrad było m.in. po-
zyskanie ww. nieruchomości Skarbu 
Państwa przez Warmińsko-Mazur-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie, z przeznacze-
niem na utworzenie na terenie wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego 
nowoczesnego kompleksu targo-
wo-wystawienniczego. Członkowie 
Rady Społecznej jednogłośnie wy-
powiedzieli się pozytywnie i poparli 
wniosek przekazania nieruchomości 
rolnych położonych w gminie Purda 
dla Warmińsko-Mazurskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego zs. w Olsz-
tynie.

Powstanie nowoczesnego kompleksu 
targowo-wystawienniczego niewąt-
pliwie podniesie rangę województwa 
i będzie wizytówką rolnictwa regionu 
Warmii i Mazur. 

28 maja Zarząd W-MIR wystąpił do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o jak 
najszybsze wypłaty odszkodowań 
hodowcom drobiu, poszkodowanym 
w wyniku wystąpienia w ich gospodar-
stwach ogniska ptasiej grypy. 

W maju Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wydał pięć informacji dla komorników sądowych w sprawie 
zajętego mienia. W wydanych informacjach wskazano, że dłużnicy nie byli rolnikami. W jednej sprawie dłużnik spłacił 
zadłużenie do czasu wydania opinii przez Zarząd W-MIR. Wydano jedną opinię pozytywną, w której Zarząd Warmiń-
sko-Mazurskiej Izby Rolniczej uznał, że zajęte mienie jest niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego. 
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Obawy producentów rolnych Warmii 
i Mazur w związku z wprowadzeniem 
Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ), 
a przede wszystkim strategii na rzecz 
bioróżnorodności 2030 oraz „od pola 
do stołu”, były przyczynkiem zorga-
nizowania spotkania o tej tematyce. 
Wydarzenie odbyło się 8 czerwca 
2021 r. w Olsztynie, zostało zorgani-
zowane przez Europe Direct Olsztyn 
oraz Warmińsko-Mazurską Izbę Rol-
niczą, a prelegentem był pan Jerzy 
Plewa – ekspert Team Europe. 

Pan Jerzy Plewa wskazał, że Europej-
ski Zielony Ład to podejście holistycz-
ne, obejmujące wszystkie sektory 
aktywności społecznej i gospodar-
czej w Unii Europejskiej. Wynika ono 
z faktu zdania sobie sprawy, że od 
wielu lat eksploatujemy zasoby na-
turalne w sposób bardzo intensywny, 
nie odtwarzając ich. Każdego roku do 
końca sierpnia zużywamy wszystko, 
co Ziemia ma do zaoferowania na 
cały rok. Taki dalszy sposób postę-
powania może doprowadzić do nie-
odwracalnych zmian i te zmiany się 
dzieją. W związku z tym, po długich 
latach obserwacji i dyskusji, przyję-
to założenia strategiczne, które mają 
odwrócić ten trend i w roku 2050 do-
prowadzić do tego, że Europa będzie 
obszarem neutralnym klimatycznie. 
Pan Jerzy Plewa zaakcentował słowo 
„strategia”. Strategia to nie jest jeszcze 
polityka, to zobowiązanie polityczne, 
które żeby obowiązywało, musi być 
uchwalone w formie przepisów praw-
nych, a tych jeszcze nie ma. 

EZŁ w rolnictwie to cząstka zobowią-
zań, ponieważ dotyczy on również 
sektorów budowlanego, energetycz-
nego, motoryzacyjnego, produkcji 
gospodarki w cyklu zamkniętym. 
Strategie dot. EZŁ w rolnictwie, czyli 
bioróżnorodności i „od pola do stołu”, 
będą wdrażane głównie za pomo-
cą nowej Wspólnej Polityki Rolnej, 
która ma obowiązywać od 1 stycz-
nia 2023 r. WPR nie została jeszcze 

uchwalona, natomiast wiele kompe-
tencji w ramach WPR zostało prze-
kazanych państwom członkowskim, 
a najważniejszy dokument to krajowy 
plan strategiczny, przygotowywany 
w oparciu o własne potrzeby i prze-
prowadzone analizy. Plan ma odpo-
wiadać na to, co wynika ze strategii, 
a także wskazać, jak każdy kraj UE 
osiągnie 9 unijnych celów. 

9 celów unijnych jest już znanych od 
dawna. Są to: 3 cele ekonomiczne 
(wsparcie gospodarstw, ich moderni-
zacja, utrzymanie rynkowego podej-
ścia jeśli chodzi o gospodarkę UE),  
3 cele rolnośrodowiskowe i klimatyczne 
(dążenie do neutralności klimatycznej 
i zrównoważonego rozwoju) i 3 cele 
społeczne, które m.in. mają za zadanie 
prowadzić do zmniejszenia marnotra-
wienia żywności na różnych etapach 
łańcucha żywnościowego, zmniejsze-
nia zużycia antybiotyków w żywieniu 
zwierząt i odpowiadać na wyzwania 
cywilizacyjne, np. walkę z otyłością. 
Każdy kraj musi przedstawić plan 
strategiczny, który będzie wypełniał 
cele unijne, a także będzie spójny ze 
strategiami bioróżnorodności i „od 
pola do stołu”. Polska przygotowała 
i w maju br. przedstawiła pierwszy 
projekt Krajowego Planu Strategicz-
nego na lata 2021–2027. Wg pana 

Jerzego Plewy projekt nie odpowiada 
jeszcze wymogom, które przed nim 
stoją, nie ma montażu finansowego, 
nie wskazano, ile środków i na jakie 
działania zostanie przeznaczonych. 
Wskazano jedynie, że 30% finansów 
zostanie przeniesionych z I filaru do II, 
czyli z rozwoju obszarów wiejskich na 
dopłaty bezpośrednie, natomiast 15% 
z I filaru zostanie przeznaczonych na 
produkcję związaną z tzw. dopłatami 
np. do buraków cukrowych. 

Do tej pory został ustalony budżet 
unijny na lata 2021–2027. Na stro-
nie KE podane są koperty narodowe, 
z których wynikają cięcia w I filarze, 
czyli dopłatach bezpośrednich, na 
podobnym poziomie dla wszystkich 
państw członkowskich. Najwięcej 
zyskały państwa bałtyckie, które 
miały najniższe dopłaty bezpośred-
nie i w ramach częściowego wyrów-
nywania do średniej zyskają więcej. 
Polska jest traktowana jak inne kraje, 
natomiast poniosła największe straty 
jeśli chodzi o rozwój obszarów wiej-
skich. Ta koperta została zmniejszona 
o 12,9% (to największy spadek środ-
ków na II filar), na co wszyscy się zgo-
dzili w wyniku negocjacji. Do tej pory 
we wszystkich obszarach, w każdych 
negocjacjach Polska zawsze zyskiwa-
ła i miała największy PROW w UE. 

Europejski Zielony Ład  
w rolnictwie
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Obecnie już tak nie jest – wyprzedzili 
nas Niemcy, Francja i Włochy.

Strategie „od pola do stołu” i na rzecz 
bioróżnorodności przewidują, że do 
roku 2030 nastąpi m.in. zmniejsze-
nie użycia i ryzyka związanego ze 
stosowaniem pestycydów o 50%; 
zmniejszenie stosowania bardziej 
niebezpiecznych pestycydów o 50%, 
zmniejszenie strat składników po-
karmowych o co najmniej 50% przy 
zapewnieniu, by nie doszło do po-
gorszenia żyzności gleby, ogranicze-
nie stosowania nawozów sztucznych 
o 20%. Do 2030 roku o 50% ma zo-
stać ograniczone zużycie środków 
przeciwdrobnoustrojowych, przezna-
czonych dla zwierząt utrzymywanych 
w warunkach fermowych oraz sto-
sowanych w akwakulturze. Ponadto 
przewiduje się, że co najmniej 25% 
gruntów rolnych uprawianych bę-
dzie w sposób ekologiczny. Średnia 
UE to 8%, w krajach skandynawskich 
już dochodzi do 25%, a w Polsce jest  
ok. 3% i liczba gospodarstw ekolo-
gicznych spada. 

Żeby osiągnąć powyższe cele, duży 
nacisk kładzie się na dostęp do nauki, 
wiedzy, współpracy rolników. Dla-
tego zakłada się jako cel osiągnięcie 
100% dostępu do szerokopasmowe-
go Internetu na obszarach wiejskich 
do roku 2025. Wskaźniki są bardzo 
ambitne, bo dostęp do Internetu na 
obszarach wiejskich wynosi obecnie 
ok. 50%. 

Pan Jerzy Plewa wskazał, że klucz do 
rozwiązania problemów leży w pol-

skim planie strategicznym i tym, czy 
będzie on odpowiadał wyzwaniom, 
które przed nami stoją. Niepotrzebnie 
EZŁ jest prezentowany bardzo nega-
tywnie, gdy tymczasem rolnicy unij-
ni, również stowarzyszeni w COPA/
COGECA, uważają, że jest to bardzo 
ambitny plan, będący w interesie rol-
ników. Jednakże aby go wypełnić, 
potrzebne jest odpowiednie wsparcie 
i pomoc, nie tylko finansowa.

Novum w I filarze są ekoschematy, 
czyli nowe płatności bezpośrednie. 
Ekoschematy będą płatnością roczną 
za realizację zobowiązań lub praktyk 
korzystnych dla środowiska i klima-
tu, w których rolnicy będą mogli do-
browolnie uczestniczyć. Obowiązek 
przygotowania ekoprogramów spo-
czywa na państwie członkowskim. 
KE dała przykłady i wskazówki do 
opracowania ekoschematów, np.: 
agroleśnictwo – wspieranie rolników 
w utrzymaniu minimalnej obsady 
drzew na działkach, agroekologia, 
rolnictwo precyzyjne, wspieranie rol-
ników w rezygnacji z orki, nawadnia-
nie torfowisk, ochrona użytków zielo-
nych i elementów krajobrazu. 

Jeśli chodzi o zwiększenie produkcji 
ekologicznej i związaną z tym nie-
pewność (brak zbytu na produkty 
ekologiczne, uzyskanie mniejszych 
plonów), to należałoby wprowadzić 
zastosowania, które zwiększą popyt 
na tego typu produkty, np. eduko-
wać społeczeństwo, wdrożyć ekobon 
oraz dystrybucję przy wykorzystaniu 
kanałów internetowych, a także obo-

wiązek organizowania stoisk ekolo-
gicznych w sklepach. 

Na zakończenie wystąpienia pan Jerzy 
Plewa zachęcał producentów rolnych 
do zabrania głosu w dyskusji, która 
toczy się w ramach przygotowywania 
Krajowego Planu Strategicznego na 
lata 2021–2027.

Jerzy	 Plewa –  
do stycznia 
2020 r. Dyrek-
tor Generalny 
w KE – Dyrek-
cja ds. Rolnic-
twa i Obsza-
rów Wiejskich. 

Wcześniej Wiceminister Rolnic-
twa odpowiedzialny za negocjacje 
o członkostwo Polski w UE w ob-
szarze rolnictwa i dostosowania do 
Wspólnej Polityki Rolnej oraz za 
wielostronne i bilateralne negocja-
cje handlowe. Długoletni pracownik 
naukowy, adiunkt w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego, ekspert 
FAO i Banku Światowego. Obecnie 
ekspert Team Europe, w ramach któ-
rego zajmuje się Wspólną Polityką 
Rolną, zrównoważonym rozwojem 
rolnictwa, Europejskim Zielonym Ła-
dem, negocjacjami handlowymi bi-
lateralnymi i wielostronnymi, nauką, 
badaniami i innowacjami w rolnictwie.

28 czerwca 2021 r. Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej planuje uruchomienie 
drugiego naboru w ramach progra-
mu priorytetowego „Usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów po-

chodzących z działalności rolniczej”. 
Gminy oraz związki międzygminne 
będą mogły składać wnioski o do-
finansowanie od 28 czerwca do  
15 września br. Budżet naboru wy-
nosi 25 mln złotych. 

Program ma na celu m.in. rozwój 
systemów zagospodarowania od-
padów z tworzyw sztucznych z rol-
nictwa. Przewiduje on jednorazowe 
sfinansowanie usunięcia odpadów, 
które zostały nagromadzone w go-

Nowa szansa na dofinansowanie  
utylizacji folii rolniczej
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spodarstwach rolniczych ze względu 
na problemy organizacyjne i ekono-
miczne związane z ich zagospoda-
rowaniem.

Przedsięwzięcia kwalifikujące się 
do inwestycji to m.in. te z zakresu 
transportu oraz odzysku lub uniesz-
kodliwienia odpadów, w tym folii 
rolniczych, siatki i sznurka do owi-
jania balotów, opakowań po nawo-

zach oraz typu big bag. Intensyw-
ność dofinansowania to dotacja do 
100% kosztów kwalifikowanych, 
jednak nie więcej niż 500 zł za 1 Mg  
usuwanych odpadów. Umowy będą 
podpisywane do końca marca 2022 
roku, natomiast wydatkowanie 
środków będzie się odbywało do 
listopada 2022 r. Wsparcie z pro-
gramu „Usuwanie folii rolniczych 
i innych odpadów pochodzących 

z działalności rolniczej” kwalifiko-
wane jest również jako pomoc de 
minimis w rolnictwie.

Szczegółowe	informacje: 
Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej  
http://www.nfosigw.gov.pl/. 

Źródło: MRiRW

Skąd się  
bierze  
żywność?

To pytanie trzeba sobie zadawać 
robiąc zakupy. Żywność nie bierze 
się ze sklepowych półek, podobnie 
jak pieniądze z bankomatu. War-
mińsko-Mazurska Izba Rolnicza, 
celem podniesienia świadomości 
konsumentów oraz promocji rolni-
ków jako producentów żywności 

i wsi jako miejsca pracy rolników, 
przygotowuje cykl 16 filmów pod 
wspólnych hasłem „Skąd się bierze 
żywność”. 

Zapraszamy do obejrzenia trzeciego 
odcinka, poświęconego wieprzo-
winie: https://www.youtube.com/
watch?v=zOO_hG-9RlA.	

27 maja 2021 roku, w reżimie sani-
tarnym, odbyła się Warmińsko-Ma-
zurska Gala Mleczna On-line w Do-
rotowie. Gospodarz miejsca, Prezes 
Warmińsko-Mazurskiego Związku 
Hodowców Bydła Mlecznego, Wi-
ceprezydent PFHBiPM, Andrzej 
Steckiewicz powitał zgromadzonych 
gości, przedstawicieli instytucji i or-
ganizacji. Gratulował hodowcom 
ich zaangażowania w rozwój swo-
ich gospodarstw, wskazując, że są 
chlubą regionu zielonych płuc Pol-

Warmińsko-Mazurscy Hodowcy  
nagrodzeni na Gali Mlecznej On-line
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ski i wzorem do naśladowania przez 
kolejne pokolenia. Swoje gratulacje 
dla hodowców i producentów mle-
ka skierowali Prezydent PFHBiPM 
Leszek Hądzlik, przedstawiający per-
spektywy i zagrożenia dla nowocze-
snej hodowli w Polsce, oraz Poseł do 
Parlamentu Europejskiego Krzysztof 
Jurgiel, który zwrócił uwagę na zmia-
ny i procesy zachodzące w polskim 
rolnictwie z poziomu Brukseli. Wi-
ceprzewodniczący Sejmowej Komi-
sji Rolnictwa, Poseł na Sejm RP Je-
rzy Małecki, reprezentując Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza 
Pudę, odczytał podczas Gali w Jego 
imieniu specjalny list gratulacyjny, 
skierowany do warmińsko-mazur-
skich producentów mleka. Szef Re-
sortu Rolnictwa pisał o tym, że do-
cenia wkład hodowców w rozwój 
polskiego mleczarstwa, bez którego 
nie można mówić o sukcesach na 
rynkach zagranicznych. Wsparcie 
Warmińsko-Mazurskiej Gali Mlecz-
nej przez lokalne instytucje i orga-
nizacje było przejawem docenienia 
trudu, jaki laureaci wkładają codzien-
nie w rozwój swoich gospodarstw. 
Puchary, nagrody i listy gratulacyj-
ne zostaną dostarczone hodowcom 
do rąk własnych za pośrednictwem 
pracowników Polskiej Federacji Ho-
dowców Bydła i Producentów Mleka, 
minimalizując ryzyko związane z pan-
demią koronawirusa. Przedstawiciele 
podmiotów nagradzających zwra-
cali szczególną uwagę na potrzebę 
stabilizacji w rolnictwie i szybkiego 
powrotu do normalności. Wyrażali 
nadzieję, że kolejna Warmińsko-Ma-
zurska Gala Mleczna odbędzie się 
już w tradycyjnej formie. Patrona-
tami honorowymi wydarzenie obję-
li Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
Artur Chojecki oraz Marszałek Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskie-
go Gustaw Marek Brzezin. Główni 
sponsorzy nagród to: Polska Federa-
cja Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka, Warmińsko-Mazurski Zwią-
zek Hodowców Bydła Mlecznego, 
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Olsztynie, 
Regionalny Oddział Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Olsztynie, Starostwo Powiatowe 
w Olsztynie, Gmina Stawiguda, Sto-
warzyszenie Ekologiczne „Szczęśliwa 
Krowa” oraz firma Sowul & Sowul.

Poniżej przedstawiono nagrodzo-
nych warmińsko-mazurskich hodow-
ców w poszczególnych kategoriach. 
Wszystkim laureatom życzymy po-
wodzenia w dalszej pracy na rzecz 
polskiego mleczarstwa i gratulu-
jemy osiągnięcia wspaniałych wy-
ników w hodowli. Relacja z gali 
w obszernej formie dostępna jest 
na stronie YouTube, po wpisaniu 
w wyszukiwarce hasła „Warmińsko-
-Mazurska Gala Mleczna On-line”. 
Serdecznie zapraszamy do jej obej-
rzenia.

Kategoria	I	„do	20	sztuk	krów”

I	 miejsce – RAFAŁ JAWORSKI, za-
mieszkały: Koszelewy, powiat dział-
dowski; przeciętna	 liczba	 krów: 12 
w 2020 roku, przeciętna	wydajność	
za	 rok	 ubiegły wynosiła 10 492 kg 
mleka od jednej krowy.

II	 miejsce – MARIUSZ MAJEK, za-
mieszkały: Nowe Dolno, powiat el-
bląski; przeciętna	 liczba	 krów: 19 
w 2020 roku, przeciętna	wydajność	
za	 rok	 ubiegły wynosiła 10 129 kg 
mleka od jednej krowy.

III	 miejsce – HENRYK RÓŻYŃSKI, 
zamieszkały: Bratian, powiat nowo-
miejski; przeciętna	 liczba	 krów: 16 
w 2020 roku, zaś przeciętna	wydaj-
ność	 za	 rok	 ubiegły wynosiła 9919 
kg mleka od jednej krowy.

Kategoria	II	„20,1–50	sztuk	krów”

I	 miejsce – TOMASZ JEDYNASTY, 
zamieszkały: Piłaki Małe, powiat wę-
gorzewski; przeciętna	 liczba	 krów: 
32 w 2020 roku, przeciętna	wydaj-
ność	za	rok	ubiegły	wynosiła 12 577 
kg mleka od jednej krowy.

II	miejsce – ZBIGNIEW TOKARZEW-
SKI, zamieszkały: Woszczele, powiat 
ełcki; przeciętna	 liczba	 krów: 41 
w 2020 roku, przeciętna	wydajność	
za	 rok	 ubiegły wynosiła 12 480 kg 
mleka od jednej krowy.

III	miejsce – ADAM GOLONKA, za-
mieszkały: Lipińskie, powiat giżycki; 
przeciętna	 liczba	 krów: 42 w 2020 
roku, przeciętna	 wydajność	 za	 rok	
ubiegły wynosiła 12 222 kg mleka od 
jednej krowy.

Kategoria	III	„50,1–150	sztuk	krów”

I	 miejsce – JAN LIS, zamieszkały:	
Wronka, powiat giżycki; przeciętna	
liczba	 krów: 65 w 2020 roku, prze-
ciętna	 wydajność	 za	 rok	 ubiegły 
wynosiła 12 711 kg mleka od jednej 
krowy.

II	 miejsce – WŁODZIMIERZ BA-
ŁUCH I BOGDAN BAŁUCH, za-
mieszkali: Jagoty, powiat lidzbarski; 
przeciętna	 liczba	 krów: 90 w 2020 
roku, przeciętna	 wydajność	 za	 rok	
ubiegły wynosiła 12 595 kg mleka 
od jednej krowy. Włodzimierz Bałuch 
jest aktywnym członkiem Zarządu 
Warmińsko-Mazurskiego Związku 
Hodowców Bydła Mlecznego, Pre-
zesem Koła Hodowców w Lidzbarku 
Warmińskim.



III	 miejsce – TADEUSZ JAROSZEK, 
zamieszkały: Adamowo, powiat el-
bląski; przeciętna	 liczba	 krów: 55 
w 2020 roku, przeciętna	wydajność	
za	 rok	 ubiegły wynosiła 12 562 kg 
mleka od jednej krowy. Wielokrotny 
uczestnik i zwycięzca wystaw bydła 
mlecznego.

Kategoria	 IV	 „150,1–300	 sztuk	
krów”

I	miejsce	– ALEKSANDER BUKS, za-
mieszkały: Kinkajmy, powiat barto-
szycki; przeciętna	 liczba	 krów: 224 
w 2020 roku, przeciętna	wydajność	
za	 rok	 ubiegły wynosiła 11 298 kg 
mleka od jednej krowy.

II	 miejsce – ANDRZEJ I MARIA 
KURZĄTKOWSCY, zamieszkali: Kóz-
ki, powiat piski; przeciętna	 liczba	
krów: 185 w 2020 roku, przeciętna	
wydajność	 za	 rok	 ubiegły wynosiła 
11 266 kg mleka od jednej krowy. Za-
uważyć można szybki rozwój gospo-
darstwa, a sam Pan Andrzej Kurząt-
kowski to aktywny członek Zarządu 
Warmińsko-Mazurskiego Związku 
Hodowców Bydła Mlecznego w Do-
rotowie, Prezes Koła Hodowców 
w Piszu.

III	miejsce	– PATRYK KAMIŃSKI, KA-
ROL KAMIŃSKI, ARTUR KAMIŃSKI, 
FRANCISZEK KAMIŃSKI, zamiesz-
kali: Krzykały, powiat lidzbarski; 
przeciętna	liczba	krów: 215 w 2020 
roku, przeciętna	 wydajność	 za	 rok	
ubiegły wynosiła 11 090 kg mleka od 
jednej krowy. Panowie są właściciela-
mi dynamicznie rozwijającego się go-
spodarstwa, o czym świadczy artykuł 
z kwietniowego wydania miesięczni-
ka Hodowla i Chów Bydła. 

Kategoria	 V	 „300,1–500	 sztuk	
krów”

I	 miejsce – PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE GRUNWALD  
sp. z o.o., lokalizacja: powiat 
ostródzki; przeciętna	 liczba	 krów: 
493 w 2020 roku, zaś przeciętna	
wydajność	za	rok	ubiegły wynosiła 
12 995 kg mleka od jednej krowy. 
Gospodarstwo prowadzą Państwo 
Zbigniew i Małgorzata Pogorzelscy, 
w zgodzie z wieloletnią tradycją, 
będąc wielokrotnie odznaczani i na-
gradzani.

II	miejsce	– WOJCIECH I AGNIESZ-
KA STRUMIŁOWSCY, TOMASZ 
STRUMIŁOWSKI, zamieszkali: Łupki, 
powiat piski; przeciętna	liczba	krów: 
432 w 2020 roku, przeciętna	wydaj-
ność	za	rok	ubiegły	wynosiła 12 002 
kg mleka od jednej krowy. Nowocze-
sne, zrobotyzowane i zautomatyzo-
wane gospodarstwo. Właściciele to 
aktywni członkowie Warmińsko-Ma-
zurskiego Związku Hodowców Bydła 
Mlecznego.

III	 miejsce – C. OLSEN FARMS  
sp. z o.o., lokalizacja	 gospodarstwa 
w Rydzówce w powiecie elbląskim; 
przeciętna	 liczba	krów: 414 w 2020 
roku, przeciętna	 wydajność	 za	 rok	
ubiegły	wynosiła 11 398 kg mleka od 
jednej krowy.

Kategoria	 VI	 „500,1	 i	 więcej	 sztuk	
krów”

I	 miejsce – KOMBINAT ROLNY 
SZESTNO sp. z o.o. w	 lokalizacji	
Lembruk w powiecie mrągowskim; 
przeciętna	liczba	krów: 1135 w 2020 
roku, przeciętna	 wydajność	 za	 rok	
ubiegły wynosiła 13 309 kg mleka od 
jednej krowy.

II	 miejsce – AGRO-SKANDAWA  
sp. z o.o. w	 lokalizacji	 Błędowo 
w powiecie kętrzyńskim; przeciętna	
liczba	krów: 824 w 2020 roku, prze-
ciętna	 wydajność	 za	 rok	 ubiegły 
wynosiła 10 909 kg mleka od jednej 
krowy.

III	 miejsce – BOGDAN SEROWIK, 
zamieszkały: Kocioł, powiat piski; 
przeciętna	 liczba	krów: 602 w 2020 
roku, przeciętna	 wydajność	 za	 rok	
ubiegły wynosiła 8945 kg mleka od 
jednej krowy.

Kategoria	VII	„Najlepsza	krowa”

I	miejsce – Krowa ZNAJDA 9, nale-
żąca	 do Pana KRZYSZTOFA KAŹ-
MIERUKA, z	wydajnością 19 071 kg 
mleka w 2020 roku.

II	 miejsce – Krowa JONA, należą-
ca	 do Kombinatu Rolnego Szestno  
sp. z o.o., z	wydajnością 18 949 kg 
mleka w 2020 roku.

III	 miejsce – Krowa DOBA 2, nale-
żąca	do Kombinatu Rolnego Szestno  
sp. z o.o., z	wydajnością 18 880 kg 
mleka w 2020 roku.
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Autorzy i zdjęcia:   
Michał Krukowski, 

Anna Błońska



BIULETYN W-MIR

11

Stowarzyszenie  
,,Na Rzecz  
Rozwoju Wsi Klimy’’

Ich największym osiągnięciem, cy-
klicznie powtarzanym od 8 lat, jest 
„Święto wieprzowiny”, podczas któ-
rego organizują konkurs kulinarny 
„Potrawy z wieprzowiny”. W kon-
kursie uczestniczą lokalne stowa-
rzyszenia, grupy indywidualne i so-
łectwa. 

Stowarzyszenie ,,Na Rzecz Rozwoju 
Wsi Klimy’’, bo o nim mowa, zostało 
zarejestrowane 9 listopada 2010 r.  
Głównym celem Stowarzyszenia 
jest m.in. kreowanie i promowanie 
aktywności obywatelskich wśród 
mieszkańców, inicjowanie działań 
społecznych, gospodarczych oraz 
kulturalno-oświatowych na rzecz 
rozwoju lokalnego, ochrona i pro-
mocja zdrowia, pomoc osobom star-
szym i niepełnosprawnym, jak rów-
nież działalność edukacyjna. Swoje 
cele realizują z wieloma sukcesami.

Ponadto Stowarzyszenie bierze czyn-
ny udział w konkursach, zdobywając 
nagrody i wyróżnienia. Przygotowy-
wało także zajęcia lepienia pierogów 
oraz wspólną wigilię dla mieszkańców 
sołectwa Klimy. Z kolei logo Stowa-

rzyszenia zostało zaprojektowane 
w wyniku zorganizowanego przez nie 
konkursu plastycznego. 

Dotychczasowe działania Stowarzy-
szenia pozwalają kultywować dzie-
dzictwo ludowe oraz podtrzymywać 
tradycje rodzinne, przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. 

Grupy formalne i nieformalne, dzia-
łające na obszarach wiejskich woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego, 
zapraszamy do włączenia się w inicja-

tywę „Aktywna wieś”. Celem inicja-
tywy jest m.in. stworzenie platformy 
wspomagającej sprzedaż produktów 
(rękodzieł, przetworów, artykułów 
żywnościowych) wytworzonych przez 
grupy. Wszelkich informacji dot. 
inicjatywy „Aktywna wieś” udzie-
la Anna Naumczyk-Szałaj, e-mail:  
aktywnawieswmir@gmail.com.

„Aktywna wieś” zaprasza na Facebo-
oka: https://www.facebook.com/
AktywnaWiesWMIR. 

AKTYWNA  
WIEŚ

EUROPE DIRECT Olsztyn – aktualności
9	maja – EU Challenge z okazji Dnia 
Europy: wystarczyło zrobić zdjęcie  
z symbolem Unii Europejskiej i prze-
słać je do ED Olsztyn, żeby otrzymać 
upominek.

10	 maja – „Eko Euro-My 2021”: 
wydarzenie online, zorganizowane 
wspólnie z Zespołem Szkolno-Przed-
szkolnym w Purdzie.

14	 maja – rozstrzygnięcie konkursu 
„Gazetka szkolna o Unii Europejskiej”.

28	maja – spotkanie dot. Europejskie-
go Zielonego Ładu w Działdowie.

29	maja – „Orientuj się!”: rajd rowe-
rowy w Guzowym Piecu, organizo-
wany wspólnie z Gminą Gietrzwałd 
oraz Stowarzyszeniem Młyn.

30	maja – Europejski Dzień Dziecka 
w parku trampolin w Ostródzie.

8	 czerwca	 – spotkanie dot. Euro-
pejskiego Zielonego Ładu w Olsz-
tynie. 



Fot.: Jolanta Kolinko „W mgielnym poranku Klewno”


