
Protokół Nr  10/2019 

Z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 15 lipca 2019 roku 

W posiedzeniu uczestniczyli: Jan Heichel - Prezes W-MIR, Romuald Tański - Wiceprezes  

W-MIR, Marek Kuźniewski, Zofia Stankiewicz – Członkowie Zarządu W-MIR, oraz Mirosław Borowski – 

Delegat W-MIR do KRIR V kadencji oraz Jolanta Mackiewicz Dyrektor biura Izby.  

Obrady otworzył i prowadził pan Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Posiedzenie 

Zarządu odbyło się w Olsztynie rozpoczęło się o godz. 9:30, a zakończyło o godzinie 15.00.  

Ponadto w posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Damian Godziński- Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Robert Nowacki – Z –ca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Olecku, Czesław Lewandowski- Dyrektor Stacji Chemiczno- 

Rolniczej w Olsztynie, Tomasz Bieńkowski – Polska Federacja Ziemniaka, Hanna Teodorowicz – 

Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku: 

1. Organizacja XXVI krajowych Dni Ziemniaka w Nidzicy 

2. Omówienie programu pn „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez 

ich wapnowanie”  

3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

4. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd W-MIR spotkał się z Panem Damianem Godzińskim  

Dyrektorem W-M Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Panem Tomaszem Bieńkowskim 

Komisarzem Targów  w celu omówienia organizacji XXVI Krajowych Dni Ziemniaka w Nidzicy  

i włączeniu się Izby Rolniczej we współorganizację. Pan Tomasz Bieńkowski przedstawił harmonogram 

imprezy, poinformował, że w organizację włączył się również burmistrz Nidzicy. Pan Damian Godziński 

zadeklarował użyczenie namiotów oraz wypożyczenie sceny wraz z nagłośnieniem. Natomiast Zarząd Izby 

zadeklarował organizację Pikniku Wołowego podczas Dni Ziemniaka. Postanowiono, że szczegóły 

współorganizacji ustali biuro W-MIR. 

Ad. 2 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd W-MIR spotkał się  z Panem Czesławem 

Lewandowskim – Dyrektorem Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie i Panią Hanną 

Teodorowicz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w celu 

omówienia  programu pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich 

wapnowanie” . Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR poinformował, że od 01.08.2019 r. wchodzi program 

wapnowania gleb i poprosił o przedstawienie szczegółów i założeń programu, jak on ma funkcjonować. 

Głos zababrała Pani Hanna Teodorowicz, która poinformowała, że Fundusz odpowiada jedynie  

za płatność. Przekazała także, że nabór już się zaczął z dniem 15.07.2019 r. Pan Czesław Lewandowski 

powiedział, że nie ma jeszcze doprecyzowanych dokumentów. Pan Czesław Lewandowski poinformował, 

że procedura naboru ma wyglądać następująco: pPomoc będzie skierowana tylko dla gospodarstw 

ubiegających się o płatności, których powierzchnia całego gospodarstwa nie przekracza 75 ha. 

Następnie należy wykonać pobór gleby, złożyć wniosek wraz z opinią okręgowej stacji chemicznej 

oryginał faktury, oświadczenie RODO i oświadczenie o pomocy de minimis do właściwej terytorialnie 

Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej. Następnie  poprawnie złożony wniosek Okręgowe Stacje 

Chemiczno –Rolnicze przekazują do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w celu dokonania przez nie płatności. Pan Czesław Lewandowski poinformował także, że od 1 

sierpnia pracownicy  stacji będą w gminach przyjmować wnioski. 

 



Ad. 3 W następnym punkcie porządku obrad omówiono pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych 

  Odpowiedź na wniosek Walnego Zgromadzenia dot. interwencji w kwestii zmiany procedur podczas 

wykonywania kontroli przez ARiMR.- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono przesłać 

odpowiedź wnioskodawcy. 

 Odpowiedź sekretarza stanu w MRiRW Sz. Giżyńskiego na wniosek XII  Walnego Zgromadzenia 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej dotyczący propozycji procedur pobierania próbek w ramach 

„Programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej 

biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD). -  Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono 

przesłać odpowiedź wnioskodawcy. 

 Odpowiedź sekretarza stanu w MRiRW Sz. Giżyńskiego na wniosek XII  Walnego Zgromadzenia 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w sprawie odszkodowań w przypadku wykrycia salmonelloz  

u drobiu w systemie wolnowybiegowym i ekologicznym. -  Zarząd zapoznał się z pismem, 

postanowiono przesłać odpowiedź wnioskodawcy. 

 Odpowiedź sekretarza stanu w MRiRW Sz. Giżyńskiego na wniosek XII  Walnego Zgromadzenia 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w sprawie umożliwienia rolnikom zmiany profilu produkcji na 

obszarach objętych ASF, w przypadku wieloletnich zobowiązań wobec ARiMR. -  Zarząd zapoznał 

się z pismem, postanowiono przesłać odpowiedź wnioskodawcy. 

 

 Prośba o wyznaczenie kandydatów na Starostę i Starościnę Dożynek Prezydenckich 2019  

Województw: Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego, które w roku 2019 mają przewodnictwo w 

Konwencie Marszałków w terminie 14-15.09.2019 r. w Spale.- Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby na 

podstawie zgłoszeń kandydatów na Starostę i Starościnę Dożynek Prezydenckich wybrał po 2 

kandydatury i przekazał je do KRIR. 

 Prośba o potwierdzenie udziału Zarządów oraz udział  przedstawicieli izb rolniczych w uroczystości 

Dożynki Prezydenckie w terminie 14-15.09.2019 roku w Spale.- Podjęto uchwałę w sprawie 

organizacji wyjazdu przedstawicieli W-MIR na Dożynki Prezydenckie do Spały. 

 Prośba o potwierdzenie udziału Zarządów oraz udział  przedstawicieli izb rolniczych w uroczystości 

dożynkowej – Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie w dniach 31.08-01.09.2019 roku. 

- Podjęto uchwałę w sprawie organizacji wyjazdu przedstawicieli W-MIR na Dożynki Jasnogórskie. 

 Pismo dotyczące przedstawienia przez Izby propozycji Zadań, jakie chciałyby realizować na terenie 

działania danej Izby w roku 2020. - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono przygotować 

propozycję zadań na rok 2020. 

 Pismo dotyczące konieczności zmiany wniosków na zadania finansowane z Funduszu Promocji Mięsa 

Wieprzowego.- Zarząd zapoznał się z informacją. Postanowiono zrealizować zadanie po 

skonsolidowaniu wniosku. 

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje 

typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków 

prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. – Zarząd zapoznał się z projektem, nie 

wniesiono uwag. 

 Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie wymagań, którym 

powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń 

wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych. . – Zarząd 

zapoznał się z projektem, nie wniesiono uwag. 



 Projekt Ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku nadesłany do konsultacji z Kancelarii 

Sejmu. . – Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniesiono uwag. 

 

 

Ad. 4 W ostatnim punkcie porządku obrad Zarząd omówił sprawy bieżące. 

 Przyjęto protokoły z posiedzeń Zarządu nr   8 z dnia 10.06.2019 r. i nr 9 z dnia 25.06.2019 r. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia składki członkowskiej w Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej za II półrocze 2019 r. w kwocie 300 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie współorganizacji Dożynek na terenach powiatów województwa 

warmińsko-mazurskiego i przeznaczeniu na ten cel kwoty 1000 zł na powiat. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów druku artykułu w Pulsie Regionu w kwocie 1107 zł 

brutto. Artykuł dotyczył Festiwalu Kultur zorganizowanego przez W-MIR w dniu 06.07.2019 r. w 

Gietrzwałdzie. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów usługi wykonania inwentaryzacji budowlanej budynku i 

nieruchomości gruntowej  w Olsztynie, przy ul. Towarowej 1 w kwocie 1705 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Mackiewicz - Dyrektora biura W-MIR i  

Aleksandry Ciechanowicz-Osieckiej - pracownika biura W-MIR do prowadzenia list obecności na 

pierwszych posiedzeniach Rad Powiatowych W-MIR oraz upoważnienia Pani Jolanty Mackiewicz- 

Dyrektora Biura W-MIR oraz Aleksandry Ciechanowicz- Osieckiej, Aleksandry Kasińskiej, Dawida 

Bondarenko, Katarzyny Chyła, Ryszarda Zielińskiego, Anny Zabłockiej, Anny Kołodziejskiej, Michała 

Kawieckiego - pracowników biura W-MIR do pomocy podczas wyborów na Przewodniczącego Rady 

Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby. 

 Koło Łowieckie „Ryś”- odpowiedź odnośnie odstrzału dzików.  - Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Urząd Marszałkowski – materiały dotyczące obowiązku ponoszenia opłat za korzystanie ze 

środowiska przez rolników. - Zarząd zapoznał się z materiałami postanowiono zwrócić się z prośbą o 

przygotowanie wyliczeń opłat dla gospodarstw posiadających od 100-300 szt. bydła i 100 szt. trzody. 

 Warmińsko Klub Aikido „ Iryoku” – Prośba o wsparcie festynu „Powrósłem snopa wiąż” w Naterkach 

w dniu 01 września 2019 r.- Zarząd podjął uchwałę o współorganizacji festynu i przeznaczeniu na ten 

cel kwoty 300 zł brutto.  

 Rolnicy Gminy Kozłowo – wniosek w sprawie suszy na terenie gm. Kozłowa - Zarząd zapoznał się z 

pismem. Przygotowano w sprawie suszy wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przesłano 

do wiadomości rolników z gminy Kozłowo. 

 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki - informacja dot. szacowania szkód spowodowanych 

wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na dzień 10 lipca 2019 r. – Zarząd zapoznał 

się z informacją. 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie - Informacja o podjęciu działań mających na 

celu wyposażenie osób narażonych na szkody powodowane przez wilki na terenie gm. Dubeninki i 

Gołdap.- Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku - odpowiedź na pismo w sprawie nadzoru nad realizacją 

przez koła łowieckie odstrzałów w ramach planów łowieckich.- Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii - pismo o charakterze informacyjnym, w 

sprawie  prowadzenia przez ARiMR w terminie do 27 lipca  br. naboru wniosków o przyznanie 

pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw", na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, 

dla rolników,  którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej i zająć się innym rodzajem 

działalności. - Zarząd zapoznał się z informacją. Została ona umieszczona na stronie internetowej 

 W-MIR. 



 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii - informacja na temat 9, 10 ogniska asf 

(powiat giżycki i węgorzewski)..- Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Rolnik z Gminy Olsztynek – Pismo do wiadomości  w sprawie wezwania do usunięcia wybudowanej 

ambony w miejscu utrudniającym wykonywanie zabiegów agrotechnicznych obwód łowiecki nr 303.- 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Rolnik z Gminy Wydminy - Notatka służbowa  w sprawie  komisji odwoławczej do spraw szkód 

wyrządzonych przez zwierzynę łowną przy Nadleśnictwie Giżycko.- Zarząd postanowił przesłać 

notatkę do wiadomości PZŁ w Suwałkach. 

 Rolnik z Gminy Bartoszyce - Prośba o wystosowanie do KOWR stanowiska w sprawie odroczenia 

terminu zapłaty i rozłożenia na raty należności przysługujących KOWR. - Zarząd zapoznał się z 

pismem, przygotował opinię do KOWR. 

 Prośba o pokrycie kosztów transportu zbiorowego dla zespołów ludowych Rostkowianki i Stryjenki na 

Festiwal Kultur w Gietrzwałdzie. .- Zarząd podjął uchwałę w sprawie pokrycia kosztów dojazdu 

zespołu na Festiwal. 

 Dom Kultury w Orzyszu - prośba o zwrot kosztów dojazdu zespołu Orzyszanki na Festiwal Kultur  

w Gietrzwałdzie.- Zarząd podjął uchwałę w sprawie pokrycia kosztów dojazdu zespołu na Festiwal. 

 Zespół Wisienki - prośba o zwrot kosztów dojazdu zespołu „Wisienki” na Festiwal Kultur  

w Gietrzwałdzie.- Zarząd podjął uchwałę w sprawie pokrycia kosztów dojazdu zespołu na Festiwal. 

 Zespół Kalina- prośba o pokrycie kosztów dojazdu zespołu na Festiwal „U noju na Warniji”.- Zarząd 

podjął uchwałę w sprawie pokrycia kosztów dojazdu zespołu na Festiwal. 

 Urząd Gminy Kętrzyn - Prośba o możliwość wsparcia finansowego  Gminnego Święta Plonów 2019  

w dniu 15.09.2019 roku w Nakomiadach. – Po zakończeniu wyborów, Zarząd postanowił przekazać 

pismo do rozpatrzenia Radzie Powiatowej W-MIR z powiatu kętrzyńskiego VI kadencji. 

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku – Prośba o wsparcie finansowe lub rzeczowe festiwalu 

kulinarnego "Potrawy kuchni staropolskiej" w dniu 04.08.2019 roku w miejscowości Miłogórze gm. 

Lidzbark Warmiński.- Zarząd podjął uchwałę o włączeniu się we współorganizację festiwalu i 

przeznaczeniu na nagrody w konkursie kwoty 500 zł brutto. 

 Urząd Gminy Rychliki - Prośba o wsparcie finansowe bądź rzeczowe uroczystości Dożynki Gminne 

Rychliki , które odbędą się w dniu 24.08.2019 roku w miejscowości Jelonki– Po zakończeniu 

wyborów, Zarząd postanowił przekazać pismo do rozpatrzenia Radzie Powiatowej W-MIR z powiatu 

elbląskiego VI kadencji. 

 Urząd Gminy Godkowo - Zaproszenie do aktywnego włączenia się w organizację Dożynek Gminnych 

w dniu 01.09.2019 roku  w roli sponsora poprzez darowiznę lub rzeczowej– Po zakończeniu wyborów, 

Zarząd postanowił przekazać pismo do rozpatrzenia Radzie Powiatowej W-MIR z powiatu elbląskiego 

VI kadencji. 

 GOK Kolno - Prośba o wsparci finansowe bądź rzeczowe uroczystości Dożynki Gminne w Kolnie, 

które odbędą się w dniu 01.09.2019 roku – Po zakończeniu wyborów, Zarząd postanowił przekazać 

pismo do rozpatrzenia Radzie Powiatowej W-MIR z powiatu olsztyńskiego VI kadencji. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Prezesa Jana Heichel za udział w spotkaniu z 

Tomaszem Bieńkowskim – Komisarz Targów w sprawie włączenia się W-MIR w organizację XXVI 

Krajowych Dni Ziemniaka w dniu 02.07.2019 roku w Olsztynie. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Prezesa Jana Heichel za udział  

w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki LAB-MLEK w dn. 10.07.19 w Olsztynie. 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zaproszenie na Konferencję pn. „Innowacje wzmacniające 

potencjał rolnictwa terenów górskich" organizowaną w dniu 17 lipca br. w Ministerstwie Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 



 Stowarzyszenie „Sami Swoi Jędrychowo” – zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej  

konkursu „Słodkie Smakołyki” w dniu 20.07.2019 r. w Jędrychowie.- Zarządu podjął uchwałę o 

oddelegowaniu Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR. 

 Klub Jeździecki "Stado Kętrzyn" - zaproszenie na pokazy konne w dniach 20-21 lipca 2019 roku na 

terenie Stada Ogierów w Kętrzynie. - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Marka 

Kuźniewskiego - Członka Zarządu W-MIR.  

 Sieć Badawcza Łukasiewicz-Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych – zmiana miejsca i kosztów  

21. Konferencji krajowej ROL-EKO 2019 nt.: „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy 

rozwoju – techniki, technologie, produkcja żywności” w dniu 10.10.2019 roku w Poznaniu.- Zarząd 

zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo. 

 Zarząd W-MIR postanowił przygotować wystąpienie do Ministra Środowiska o pilne podjęcie działań 

w celu redukcji dzika, szczególnie na terenie okręgu suwalskiego w związku z ASF. Zarząd W-MIR 

proponuje ,aby w działania to włączyć Lasy Państwowe. 

 Zarząd W-MIR podjął uchwałę w sprawie współorganizacji XXVI Krajowych Dni Ziemniaka w dniach 

23-25 sierpnia 2019 r. w Nidzicy. 

 Zarząd W-MIR podjął uchwąłę w sprawie współorganizacji wspólnie z KRIR na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego pikniku zbożowego wołowego finansowanych z funduszu promocji. 

 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 organizacji wyjazdu przedstawicieli W-MIR na Dożynki Prezydenckie do Spały w terminie 14-

15.09.2019 

 organizacji wyjazdu przedstawicieli W-MIR na Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie w dniach 

31.08-01.09.2019 roku 

 pokrycia składki członkowskiej w Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za II 

półrocze 2019 r. w kwocie 300 zł brutto. 

 współorganizacji dożynek na terenach powiatów województwa warmińsko-mazurskiego i 

przeznaczeniu na ten cel kwoty 1000 zł na powiat. 

 kosztów druku artykułu w Pulsie Regionu w kwocie 1107 zł brutto. Artykuł  dotyczył Festiwalu Kultur 

zorganizowanego przez W-MIR w dniu 06.07.2019 r. w Gietrzwałdzie. 

 pokrycia kosztów usługi wykonania inwentaryzacji budowlanej budynku i nieruchomości gruntowej  w 

Olsztynie, przy ul. Towarowej 1 w kwocie 1705 zł brutto. 

 upoważnienia do prowadzenia list obecności na pierwszych posiedzeniach Rad Powiatowych W-MIR 

oraz pomocy podczas wyborów na Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne 

Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

 współorganizacji festynu „Powrósłem snopa wiąż” w Naterkach w dniu 01 września 2019 r. i 

przeznaczeniu na ten cel kwoty 300 zł brutto.  

 pokrycia kosztów transportu zbiorowego dla zespołów ludowych z powiatu oleckiego na Festiwal „U 

noju na Warniji” w dniu 06.07.2019 r. w Gietrzwałdzie. 

 pokrycia kosztów transportu zbiorowego dla zespołów ludowych Rostkowianki i Stryjenki z Gminy Pisz 

na Festiwal „U noju na Warniji” w dniu 06.07.2019 r. w Gietrzwałdzie. 

 pokrycia kosztów transportu zbiorowego dla zespołu ludowego „Wisienki, „Kalina” i „Orzyszanki” 

na Festiwal „U noju na Warniji” w dniu 06.07.2019 r. w Gietrzwałdzie. 

 współorganizacji festiwalu kulinarnego "Potrawy kuchni staropolskiej" w dniu 04.08.2019 roku w 

miejscowości Miłogórze i przeznaczeniu na nagrody w konkursie kwoty 500 zł brutto. 



 zwrotu kosztów podróży dla Prezesa Jana Heichel za udział w spotkaniu z Tomaszem Bieńkowskim – 

Komisarz Targów w sprawie włączenia się W-MIR w organizację XXVI Krajowych Dni Ziemniaka w 

dniu 02.07.2019 roku w Olsztynie. 

 zwrotu kosztów podróży dla Prezesa Jana Heichel za udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników Spółki LAB-MLEK w dn. 10.07.19 w Olsztynie. 

 oddelegowania Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR do udziału w pracach komisji konkursowej  

konkursu „Słodkie Smakołyki” w dniu 20.07.2019 r. w Jędrychowie 

 oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego - Członka Zarządu W-MIR na pokazy konne w dniach 20-

21 lipca 2019 roku na terenie Stada Ogierów w Kętrzynie.  

 Współorganizacji XXVI Krajowych Dni Ziemniaka 

 Współorganizacji pikniku zbożowego i wołowego 

 

 

 

 

 

 

Jan Heichel 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                  Protokołowała:            

Izby Rolniczej                                       Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

              

 

 

 

 

 

 


