
Drzewo, które nie owocuje. Winda, która nie jeździ. Czajnik, co wody nie grzeje. 
Stół z powyłamywanymi nogami i światła, które nie świecą. Niemożliwe?
Nie w Ełku. Jeden z bardziej węzło-
wych punktów komunikacyjnych 
w naszym mieście od prawie dwóch 
lat nie może doczekać się sprawnie 
działającej sygnalizacji świetlnej. 
Problem jest niebagatelny, gdyż 
w miejscu, które łączy ulice Armii 
Krajowej oraz Dąbrowskiego szcze-
gólnie w godzinach szczytu jest bar-
dzo tłoczno. Tym bardziej że teraz 
ruch na ulicy Suwalskiej odbywa 
się z komplikacjami ze względu na 
przebudowę tej arterii.
 Drożne są tam tylko dwa pasy, zaś 
połowa jezdni jest wyłączona z ru-
chu, i pracownicy wykonawcy prze-
budowy kładą nową nawierzchnię. 
Efekt? Sznur samochodów ciągną-
cych od strony Suwalskiej do cen-
trum miasta, część z nich skręca 
w ulicę Mickiewicza, część dojeż-
dża do skrzyżowania przy dworcu 
i skręca w ulicę Amii Krajowej albo 
jedzie dalej prosto w stronę gale-
rii Brama Mazur i ulicy Kościusz-
ki. Gdyby tego było mało, to w tym 
miejscu odbywa się również wzmo-
żony ruch pieszych, zmierzających 

na dworzec PKP albo PKS-u oraz na 
zakupy do galerii handlowej.
— Tu jest niebezpiecznie i trzeba 
zachować szczególną ostrożność 
— przyznaje jeden z ełckich tak-
sówkarzy. — Wprawdzie kierowcy 
przyzwyczaili się już do zmiany or-
ganizacji ruchu, gdyż teraz Armii 
Krajowej jest podporządkowana uli-
cy Dąbrowskiego, ale nie brakuje sy-
tuacji nerwowych i spornych, często 
trzeba mieć dobry refleks i używać 
klaksonu, żeby nie doszło do stłuczki 
albo potrącenia.

Co stoi na przeszkodzie roz-
wiązania tego prostego, wyda-
wałoby się, problemu?
 Zarys sygnalizacji świetlnej już 
przecież tam jest, wydawałoby się, 
że wystarczy ją dokończyć. Tym bar-
dziej że zgodnie z publicznie pada-
jącymi zapewnieniami miało to 
być załatwione do końca ubiegłego 
roku. Tymczasem mamy już kwie-
cień 2017 roku.

— Szczycimy się kolejowym połą-

czeniem Ełku, ma nawet u nas być 
Rail Baltica, a przy dworcu PKP nie 
wygląda to wszystko najlepiej — ko-
mentują ełczanie. — Te wystające 
kikuty niedziałającej sygnalizacji 
świetlnej wyglądają raczej jak jakiś 
pokaz rzeźby postmodernistycznej, 
a nie wizytówka nowoczesnego mia-
sta o ambicjach turystycznej stolicy 
Mazur.

Finał w sądzie?
Dlaczego prosta wydawałoby się 
sprawa, jest aż tak trudna do roz-
wiązania? Wygląda na to, że czkaw-
ką odbija się tutaj powstanie galerii 
Brama Mazur. 
Pomijamy w tym miejscu fakt, że 
efekt powstania tej galerii w samym 
centrum Ełku (tak na marginesie, 
czy takie centrum handlowe nie mo-
głoby funkcjonować na peryferiach 
aglomeracji miejskiej?) wcale nie 
jest jednoznaczny, szczególnie dla 
lokalnych przedsiębiorców, którzy 
prowadzili swoje butiki na trochę 
dzisiaj opustoszałej ulicy Wojska 
Polskiego.

 Sygnalizacja świetlna przy dworcu 
PKP miała zostać wykonana przez 
głównego inwestora MMG (Ma-
ster Management Group) w ramach 
umowy z ełckim ratuszem dotyczącej 
całego przedsięwzięcia, czyli powsta-
nia galerii Brama Mazur.
 Okazuje się, że sprawa znajdzie 
swój finał w sądzie.

— Sprawa montażu sygnalizacji 
świetlnej u zbiegu ulic Armii Kra-
jowej i Dąbrowskiego znalazła finał 
w sądzie — mówi Tomasz Andrukie-
wicz, prezydent Ełku. — Rozprawa 
dotyczy sporu o zapłatę już ponie-
sionych przez wykonawcę kosztów 
zainstalowanych elementów i dal-
szej realizacji zawartej umowy. Do 
momentu rozstrzygnięć sądowych 
niestety nie możemy podjąć żadnych 
kroków zastępstwa wykonawczego.
Pytania w tej sprawie wysłaliśmy do 
firmy MMG (Master Management 
Group). Jednak do chwili zamknię-
cia wydania gazety nie dostaliśmy na 
nie odpowiedzi. Do tematu wrócimy.
Adam Sobolewski

 Dziś:  Uchwały gminy Ełk pod lupą prokuratora
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MIASTO EŁK: pod napięciem: historie usłyszane

Wesołych Świąt
Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych 

pełnych wiary, nadziei i miłości.
 Radosnego, wiosennego nastroju.

 Serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

oraz wszelkiej 
pomyślności naszym Klientom

życzą Zarząd i Pracownicy
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Ełku
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WRACAMY DO TEMATU JERUSALEMBERG

JAZDA PO ŻYDACH?
W lutowym wydaniu gazety pisaliśmy o tzw. Górce Żydowskiej przy Placu Jana Pawła II, która zimą służy do 
jazdy na sankach. Temat spotkał się ze sporym odzewem Czytelników, jest w nim dużo przypuszczeń 
i hipotez. Najważniejsze pytanie brzmi: czy Jerusalemberg kryje w sobie ludzkie szczątki?

W artykule użyliśmy sformułowania, 
iż miejska legenda głosi, że w miej-
scu tym pochowani są ludzie, są tam 
czaszki i kości. Nasi Czytelnicy uwa-
żają, iż to nie jest wcale legenda, tyl-
ko fakt.

— W latach 50. ta górka była o wiele 
większa, jeździłem tam na sankach, 
zjeżdżało się wtedy w kierunku uli-
cy Kilińskiego — wspomina ełczanin 
Zbigniew Achramowicz.
 — Zimą jak spadł śnieg, nic tam wi-
dać nie było, ale latem jako młody 
chłopak chodziłem tam, szperałem 
i widziałem czaszki ludzkie i kości pisz-
czelowe. Nie znam się na pochówku 
u Żydów, ale wydaje mi się, że ta gór-
ka została usypana specjalnie, cała ona 
jest z piasku, po wojnie kopano tam 
na potrzeby budowy. Majaczy mi też 
w pamięci taki obraz, że jak się stanie 
na tej górce  i spojrzy się w kierunku 
rzeki, to po lewej stronie stał taki do-
mek. Nie wiem, czy to była żydowska 
kostnica, czy służył do modlitwy, chy-
ba był murowany. 
Czaszki i kości widziałem na pewno, 
na dziecku 10- letnim takie rzeczy 
robią ogromne wrażenie i zapadają 
w pamięć. Jak przeczytałem o legen-
dzie, to chcę to sprostować, to jest 
prawda, rosły tam brzozy, górka była 
3-4 razy wyższa i bardziej rozłożysta. 
Podejrzewam, że jak robiono remont 
ulicy Kilińskiego, to potrzebowano 
ziemi, a tam była i ją wykorzystano.

Podobne wspomnienia ma inny nasz 
Czytelnik.
— To nie jest legenda, to tkwi w ludz-
kiej pamięci — mówi pan Zygmunt. 
— Wykopywaliśmy stamtąd ludzkie 
kości, miejsce okryte było zgrozą i ta-
jemnicą, przyciągało.

Ciekawe spostrzeżenia dotyczące tej 
sprawy można znaleźć na forum in-
ternetowym na stronie sercemazur.pl.
— Górka Jerozolimska? Dzisiaj jest jej 
tylko żałosna, szczątkowa pozostałość.
 Była ona oazą wśród zalewanego 

okresowo gruzowiska, jeszcze na po-
czątku lat siedemdziesiątych były tam 
resztki kutego ogrodzenia i resztki ma-
cew z gwiazdami Dawida, nie mam 
więc wątpliwości, że był tam cmentarz 
żydowski — pisze mohle.

— Czy Żydzi mogli być chowani na 
tej górce? Wydaje mi się, że tak, jak 
każdy obcy, który przebywał i zmarł 
w mieście. Jednak myślę, że nie po-
chowano tutaj znaczącej liczby Żydów, 
by mogło to wpłynąć na nazwę górki, 
a tym samym Górka Jerozolimska ni-
gdy nie była cmentarzem żydowskim. 
Mam swoją „teorię” dotyczącą nazwy 
górki. Górka ta mogła być tak nazy-
wana z pewną ironią przez „wyższe 
sfery” - uważa z kolei paradys.

Patrząc na tę sprawę z perspektywy 
źródeł historycznych, nie ma jednak 
wątpliwości, że w tym miejscu byli 
pochowani ludzie.

— W Archiwum Państwowym w Su-
wałkach zachowała się koresponden-
cja pomiędzy organami Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Ełku 
i Prezydium Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej w Białymstoku z roku 1955 
— mówi Kazimierz Bogusz, dyrektor 
Muzeum Historycznego w Ełku.
 — W pismach tych poruszana jest 
sprawa cmentarza żydowskiego 
u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Ki-
lińskiego w Ełku, który jest zdewa-
stowany i trzeba tam zrobić porządek. 
Mowa jest też w tych dokumentach 
o bożnicy w tym miejscu, ale jest to 
raczej pomylenie pojęć i chodzi o taki 
dom pożegnań charakterystyczny dla 
judaizmu.
Adam Sobolewski

EŁCCY ŻYDZI 
— KUPCY I PRZEWOŹNICY

Tutejsi Żydzi trudnili się przede 
wszystkim kupiectwem i spedycją, 
m.in. tekstyliami handlowali: 
Felix Kellermann, Julius Kaulbars, 
Simberg, Tikotzki, Perl, Raphael, 
Brintlinger, obuwiem — Horst Kel-
lermann, porcelaną — Leo Herrmann, 
wyrobami zbożowymi — Rosenthal, 
starzyzną — Salomon. 

Byli także m.in. agenci handlowi, re-
stauratorzy (David Simberg), handla-
rze końmi (Herrmann Rehfeld), ap-
tekarze (Leo Frankenstein), a nawet 
nauczyciele muzyki (Johanna Con-
rad) czy posiadacze ziemscy (Her-
mann Pollnow).  Pralnię prowadził 
Alpert, a porad prawnych udzielał dr 
Blumberg.

Nadzwyczaj obrotnym przedsiębiorcą 
był Moritz Hirschfeldt, współinicjator 
wydania książki adresowej powiatu 
ełckiego w 1930 r.
 Cała publikacja była dosłownie usia-
na jego reklamami, w których zachwa-
lał swój dom handlowy m.in. hasłami: 
„W największym sklepie — najwięk-
szy wybór”, „Dział futer należy do naj-
większych w prowincji”, „U Morit-
za Hirschfeldta panie znajdą zawsze 
ubiory najnowszych fasonów".
Źródło: www.sztel.org.pl

— W latach 50. ta górka 
była o wiele większa,

jeździłem tam na sankach, 
zjeżdżało się wtedy w kie-

runku ulicy Kilińskiego — 
wspomina ełczanin

Zbigniew Achramowicz.

foto: górka Adam Sobolewski/fotomontaż  na potrzeby artykułu Renata Szymaszko

Dla kogo dotacje z urzędu?
Prezydent Miasta Ełku 
przyznał 7 dotacji w kon-
kursie na renowację ełckich 
zabytków w 2017 roku

 Dzięki dofinansowaniu z budżetu 
miasta w kolejnych historycznych 
obiektach zostaną przeprowadzone 
prace konserwatorskie, restaurator-
skie lub budowlane. Łączna kwota 
przyznanych w tym roku dotacji wy-
niesie 238 tys. złotych.
To już VII edycja konkursu, w ra-
mach którego od 2011 r. samorząd 
miasta udziela wsparcia finansowe-
go ełckim zabytkom. Maksymalny 
poziom dofinansowania projektów 
z budżetu miasta wynosi do 50% 
nakładów koniecznych na wyko-
nanie prac.
W 2017 roku na konkurs wpłynęło 
7 wniosków na łączną kwotę 305 
106,37 zł. Prezydent podjął decyzję 
o dofinansowaniu renowacji wszyst-
kich 7 projektów rekomendowanych 
przez Komisję Konkursową. Kwota 
wszystkich przyznanych dotacji wy-
niesie 238 tys. zł.

Dotacje udzielane są na obiekty: 
wpisane do rejestru zabytków, bę-
dące w złym stanie technicznym, 
posiadające dla Ełku istotne zna-
czenie historyczne, artystyczne lub 
turystyczno – rekreacyjne.
 O dotację mogą ubiegać się pod-
mioty, które mają tytuł prawny do 
obiektu wpisanego do rejestru za-
bytków i nie są zaliczane do sekto-
ra finansów publicznych. UM EŁK

Dotacje otrzymały:
1. Wspólnota Mieszkaniowa przy 

ulicy 3 Maja 11
2. Parafia p.w. Św. Wojciecha w Ełku
3. Wspólnota Mieszkaniowa przy 

ulicy Armii Krajowej 25
4. Wspólnota Mieszkaniowa przy 

ulicy Armii Krajowej 10
5. Wspólnota Mieszkaniowa przy 

ulicy Armii Krajowej 18 i Chopina 2
6. Wyższe Seminarium Duchowne 

Diecezji Ełckiej
7. Parafia Rzymskokatolicka p.w. 

Najświętszego Serca Jezusowego
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Jest gruzowisko,
czy będzie San Francisco?

Carl Orff: Bądź uroczy dla swoich wrogów, nic ich bar dziej nie złości. miasto-gazeta.pl kwiecień 2017

— Co to za śmietnisko i gru-
zowisko powstało przy terenie 
giełdy, pomiędzy torem rowero-
wym a cmentarzem komunal-
nym? — zaalarmował nas pan 
Zbigniew. — Czy to jakieś niele-
galne wysypisko, czy też wszyst-
ko jest zgodnie z prawem, a to 
tak ma pozostać?

Sprawdziliśmy ten sygnał we wtorek 
11 kwietnia. Rzeczywiście, łączka bar-
dziej przypomina składowisko betonu 
niż boisko do piłki nożnej, które jeszcze 
niedawno tam było. Nikt tam wpraw-
dzie w piłkę nie grał, ale zarysy bramek 
dumnie tkwiły pośród przydeptanej 
już trawy porosłej rumiankiem.

— Do boiska ten skrawek terenu od 
dawna nie jest już podobny, ale teraz to 
bardziej przypomina jakiś kosmodrom 
czy też miejsce do kontaktu z i innymi 
cywilizacjami — uważa pan Zbigniew.
— Dlaczego nikt się tym nie zajmie, 
przecież to jest miejsce publiczne, nie-
daleko stąd odbywa się niedzielna 
giełda z tłumem handlujących i kupu-
jących z całego naszego regionu. Ktoś 
najwyraźniej uważa, że tak ma to po-
zostać, ale ja się na to nie zgadzam.

O sprawie poinformowaliśmy Toma-
sza Andrukiewicza, prezydenta Ełku. 
Już w środę pojawiały się tam pojazdy 
ełckiego PUK-u, które przystąpiły do 
porządkowania tego terenu.

— Zgromadzone przy ul. Garnizono-
wej elementy drogowe pochodzą z roz-
biórek remontowanych dróg — poin-
formował nas Tomasz Andrukiewicz. 

— Są one sukcesywnie usuwane do 
wypełniania zdegradowanych miejsc 
na obrzeżach miasta.
Okazuje się, że takich miejsc, które 
straszą, można odnaleźć w naszym 
mieście więcej.
— Co się dzieje obok terenu galerii 
Brama Mazur, którego szczególna 
część przy garażach jest niezagospo-
darowana i straszy swoim wyglądem, 
zwłaszcza w przeciwieństwie do upo-
rządkowanej i estetycznej przestrzeni 
ją okalającej — pyta Julita, mieszkanka 
kamienicy przy ulicy Armii Krajowej. 

— Czy można z tym coś zrobić? Teraz 
jest to istne pobojowisko i wysypisko 
śmieci, tworzą się tam nawet górki 
z odpadami.

Okazuje się, że jest to teren prywat-
ny, ale straż miejska ma „czuwać" nad 
porządkiem.
— Teren w pobliżu Bramy Mazur na-
leży do osób prywatnych i do ich obo-
wiązku należy jego uporządkowanie — 
mówi Tomasz Andrukiewicz.
 — Egzekucją tej czynności zajmie się 
straż miejska.
Jeżeli zauważyłeś miejsce, które wy-
maga uporządkowania, to poinformuj 
nas o tym, pisząc e-mail na adres: re-
dakcja@miasto-gazeta.pl.
Adam Sobolewski

Andrzej Wiszowaty
Przewodniczący Rady

        Powiatu Ełckiego  

Marek Chojnowski
Starosta 

  Powiatu Ełckiego
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POWSTAJE ALBUM O EŁKU

Do końca kwietnia urząd miasta 
czeka na Twoje wyjątkowe zdjęcia

Udostępnij swoje zdjęcia i stwórz 
z nami album o Ełku — zachęcają 
do akcji pracownicy urzędu miej-
skiego. Inicjatywa cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem miesz-
kańców. Do Wydziału Promocji, 
Sportu i Kultury UM Ełku wpłynę-
ło już 770 zdjęć. W związku z tym 
został przedłużony termin i jeszcze 
do końca kwietnia 2017 r. moż-
na składać zdjęcia w sekretariacie 
Urzędu Miasta Ełku.
Album fotograficzny o mieście 
Ełku ma być wspólnym przed-
sięwzięciem ełczan. Dlatego, nie-
ważne czy jesteś profesjonalistą, 
pasjonatem fotografii, czy ama-
torem. Urząd miejski zachęca do 
współpracy i udostępniania swo-
ich autorskich zdjęć, przedstawia-
jących nasze miasto w różnych 
porach roku.
Mogą to być fotografie (także 
z drona) przedstawiające m.in.: 
panoramę miasta, pejzaże, krajo-

brazy, budynki, kamienice, wybra-
ne miejsca – te charakterystyczne 
i te rzadziej dostrzegane, a zwraca-
jące Waszą uwagę. Mile widziane 
będą również zdjęcia przedsta-
wiające Ełk sprzed kilku bądź kil-
kunastu lat. Dałoby to możliwość 
stworzenia ciekawej i unikalnej 
kompozycji zdjęciowej ukazującej 
Ełk „dawniej i dzisiaj”. Jednak bę-
dzie to możliwe jedynie z Waszym 
udziałem.
Planowana wielkość albumu to 
format nie mniejszy niż A4. 
Do końca kwietnia 2017 r. moż-
na składać płytę CD lub DVD ze 
zdjęciami w sekretariacie głównym 
Urzędu Miasta Ełku pok. 114 przy 
ul. Piłsudskiego 4. 
Więcej informacji udziela Iga Ur-
banowicz, tel. 87 732-61-23, e-
-mail: i.urbanowicz@um.elk.pl, 
Wydział Promocji, Sportu i Kul-
tury UM Ełku.
Źródło UM EŁK/FOTO

foto: Adam Sobolewski
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 gMInA, MIASTO EŁK: cuda i dziwy

Aby Święta Wielkiej Nocy
były wzorem duchowego wzbogacenia 

i umocnienia
dającego radość, pokój i nadzieję.

Wszelkiej pomyślności
samorządowcom obszaru EGO,

mieszkańcom, rolnikom
i osobom aktywnym

z serca życzy...
Prezes zarządu LGD

 „Lider” w EGO
Jarosław Franczuk

Jedenastolatka z Ełku 
trafiła do szpitala po tym, 
jak próbowała przy uży-
ciu łatwopalnej substancji, 
rozpalić w piecu. Dziew-
czynka ma poparzoną 
twarz, przedramię i stopę.

Do zdarzenia doszło w niedzie-
lę, 9 kwietnia, w kamienicy przy 
ul. Orzeszkowej. Jako pierwsi na 
miejsce dotarli strażacy.
— Zgłoszenie o pożarze w miesz-
kaniu dostaliśmy około godziny 
20 18 — mówi Jarosław Pieszko 
z ełckiej komendy PSP. — Po do-
jeździe na miejsce, okazało się, że 
paliła się podłoga (wykładzina typu 
PCV) wokół pieca, na powierzchni 
ok. 1m2. Ogień został przygaszony 
przez sąsiada. W wyniku pożaru 
poszkodowana została 11-letnia 
dziewczynka. Z informacji, któ-
re zebrali strażacy wynikało, że 
próbowała ona rozpalić w piecu, 
za pomocą łatwopalnej substan-
cji, i wtedy doszło do poparzenia.
Strażacy udzielili 11-latce pierw-
szej pomocy.
— Oparzenia I i II stopnia zostały 
schłodzone zimną wodą z pryszni-
ca, następnie na rany częściowo 
założony został opatrunek hydro-
żelowy — mówi Jarosław Piesz-
ko. — Lekarz, któremu przekaza-
liśmy dziewczynkę oszacował, że 
oparzenia obejmują około 30% 
powierzchni ciała. Dziewczynka 
została przetransportowana do 
szpitala w Suwałkach.
Policjanci, którzy badają spra-
wę, ustalili, że w czasie wypadku 
w mieszkaniu przebywała matka 
dziewczynki wraz z rodzeństwem.

— Z naszych ustaleń wynika, 
że gdy kobieta zajmowała się 
najmłodszym 2-letnim dzieckiem, 
jej 11-letnia córka i 14-letni syn 
poszli do kuchni, żeby przygoto-
wać sobie posiłek i zagrzać wodę 

do kąpieli — informuje Agata Jo-
nik z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Ełku.  — Dzieci próbowały 
rozpalić w piecu. Wlały do środ-
ka łatwopalną substancję, którą 
znalazły w kuchni, i wówczas, naj-
prawdopodobniej od wydobywają-
cego się z pieca płomienia zapaliła 
się odzież dziewczynki.

Inną tezę wysuwają strażacy.
— Można się domyślać, że łatwo-
palna substancja rozlała się rów-
nież na podłogę i stąd pożar
 — mówią.

Rodzi się wiele pytań...
W powyższej sprawie wiele pytań 
pozostaje bez odpowiedzi.
— To dziwne, że sąsiad próbu-
je ugasić pożar, a nie rodzic, któ-
ry jest na miejscu — mówi nasz 
Czytelnik. — Wiadomo, że w ro-
dzinach, gdzie jest dużo dzieci, to 
te starsze pomagają rodzicom, ale 
żeby nastolatka sama rozpalała 
w piecu? To już chyba przesada.

Policjanci prowadzą dochodzenie, 
które z pewnością rozwieje wszel-
kie wątpliwości i wyjaśni, czy ro-
dzice właściwie sprawowali opiekę 
nad dziećmi.
— Sprawdzamy okoliczności tego 
nieszczęśliwego wypadku oraz to, 
czy doszło do narażenia tego dzie-
cka na bezpośrednie niebezpie-
czeństwo utraty życia lub zdrowia 
— dodaje Agata Jonik. — Jest to 
czyn zagrożony karą od 3 miesię-
cy do 5 lat pozbawienia wolności. 
Oczywiście, w przypadku stwier-
dzenia jakichkolwiek zaniedbań 
opiekuńczych, zostaną poinfor-
mowane odpowiednie służby, czy-
li Sąd Rodzinny i Nieletnich oraz 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej.
Jak wynika z policyjnych ustaleń, 
matka 11-latki była trzeźwa.
CZAR

KU PRZESTRODZE

Zapałki w rękach 
dziecka to pożar 

Średnio o 30% wzrosły ceny wybra-
nych usług oferowanych przez Pocztę 
Polską. Za znaczek krajowy zapłacimy 
już nie 2 zł, tylko 2,60 zł. Ełczanie nie 
kryją z tego powodu niezadowolenia.
— Znowu podrożały znaczki — żali się 
Czytelniczka. — W tamtym roku były 
podwyżki z 1,75 zł do 2 zł za „krajowy". 
Teraz znów jest drożej! Ciekawe, na 
co te pieniądze idą? Czy to ma jakiś 
związek ze wzrostem cen paliw?
— Straszna drożyzna. Za 2,60 zł to 
chleb można kupić! Jak jeszcze ktoś 
ma Internet, to pół biedy. Ale jak ktoś 
nie ma? Chyba trzeba przestać po-
cztówki na święta wysyłać! - mówi 
zdenerwowana Czytelniczka.

Jak tłumaczy Poczta Polska, wpro-
wadzenie podwyżek było konieczne, 
ze względu na zapewnienia rentow-
ności usług listowych i rozwój firmy.
— Naszą misją jest to, aby każdy Po-
lak, niezależnie od miejsca zamieszka-
nia, miał swobodny dostęp do usług 
pocztowych, dlatego nasza sieć pla-
cówek i skrzynek nadawczych, ob-
sługiwana przez kilkadziesiąt tysięcy 
pracowników jest obecna w każdym 
zakątku kraju. Zmiana cen listów za-
pewni nam środki na niezbędne in-
westycje i dalszą poprawę jakości. 
Chcemy też służyć Polakom w nowy 
sposób, zapewniając dostęp do cyfro-
wych usług administracji państwowej 

—  mówi Zbigniew Baranowski, rzecz-
nik prasowy Poczty Polskiej.
Zdaniem Poczty Polskiej, koszt wy-
syłki listu jest nieproporcjonalnie ni-
ski w stosunku do ceny innych usług 
publicznych.
— Przykładowo w Warszawie za naj-
tańszy 20-minutowy bilet komunikacji 
miejskiej zapłacimy 3,40 zł, a za list do 
dowolnego miejsca w Polsce jedynie 
2 zł — mówi Zbigniew Baranowski.
Ponadto, jak dodaje, raport Deutsche 
Post z 2015 r. na temat cen stosowa-
nych przez 30 europejskich operato-
rów narodowych za usługi powszech-
ne, wskazuje, że ceny Poczty Polskiej 
sytuują się poniżej średniej w Euro-
pie — w ostatniej dziesiątce tego ze-
stawienia.
—  Ceny za usługi powszechne sięgają 
w Europie nawet 2,8 euro za list zwy-
kły — mówi rzecznik.  —  Średnia cena 

w Europie za list priorytetowy krajowy 
to 0,8 euro, a w Polsce – to obecnie 
0,45 euro. W 2016 r. zmiany cennika 
wprowadziło sześć największych poczt 
w Europie: Correos z Hiszpanii, BPost 
z Belgii, Post Danmark z Danii, Post-
NL z Holandii, Deutsche Post z Nie-
miec i Royal Mail z Wielkiej Brytanii.
Innym argumentem, jaki przedsta-
wia operator jest to, że poczty krajów 
zachodnich są, w przeciwieństwie do 
Poczty Polskiej, silnie dotowane przez 
państwo.

Podwyżki, choć uzasadnione, mogą 
skutkować zmniejszeniem obrotów. 
Bo zwykły Kowalski, który słał do tej 
pory 6 pocztówek na święta do rodzi-
ny i znajomych za 12 zł, teraz miałby 
za nie zapłacić 15,60 zł, to machnie 
ręką, i po prostu zadzwoni. 
CZAR

Aktualne ceny przykładowych usług Poczty Polskiej (w kraju)

przesyłka listowa nierejestrowana (w tym kartka pocztowa) ekonomiczna do 350 g - 2,60 zł
przesyłka listowa nierejestrowana priorytetowa do 350 g - 3,20 zł
przesyłka polecona ekonomiczna do 350 g - 5,20 zł
przesyłka polecona priorytetowa do 350 g - 6,80 zł
przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością ekonomiczną do 350 g - 14,90 zł
przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością priorytetowa do 350 g - 16,70 zł
paczka pocztowa ekonomiczna do 1 kg - 13,00 zł
paczka pocztowa priorytetowa do 1 kg - 14,00 zł
paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością ekonomiczna do 1 kg - 15,00 zł
paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością priorytetowa do 1 kg - 16,00 zł

Drożej za znaczki pocztowe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ogłoszenie płatne
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SENIOR TEŻ CZŁOWIEK!
Minister rolnictwa postanowił skorzystać z doświadczeń poprzedników, 
a konkretnie z pomysłu realizowanego z powodzeniem w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim, gdzie od lutego 2015 roku kilkanaście go-
spodarstw agroturystycznych pełni dodatkowo funkcję gospodarstw 
opiekuńczych. Resort chce to rozszerzyć na cały kraj.

Taka forma opieki nad osobami star-
szymi, a także niepełnosprawnymi, 
chorymi, bezrobotnymi czy uzależnio-
nymi, prowadzona jest już od lat na 
dużą skalę w Holandii, we Włoszech 
czy Francji.  Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Minikowie w kujawsko-po-
morskim już w 2008 roku wpadł na 
pomysł wykorzystania doświadczeń 
holenderskich i rozpoczął program 
Reorientacji Zawodowej Rolników 
i Mieszkańców Wsi, czyli poszukiwa-
nia dla nich alternatywnych źródeł 
dochodu. Do programu kwalifiko-
wano m.in. rolników z rodzin wie-
lopokoleniowych, którzy opiekowali 
się starszymi krewnymi oraz właś-
cicieli ośrodków agroturystycznych. 
W 2013 roku 17 mieszkańców Borów 
Tucholskich po odpowiednim kursie 
zdało egzamin zawodowy i uzyskało 
tytuł opiekuna osoby starszej i niepeł-
nosprawnej. W 2014 roku zorganizo-
wano wyjazd studyjny do Holandii dla 
tych, którzy byli zainteresowani rozpo-
częciem takiej działalności. Następnie 
gospodarstwa opiekuńcze skierowały 
ofertę do osób w wieku od 65 do 77 
lat, które chcą aktywnie spędzać czas, 
a także dla tych, które stają się niesa-
modzielne i nie mogą pozostawać bez 
opieki. Od lutego 2015 kilkunastu go-
spodarzy w kujawsko-pomorskim łą-
czy działalność rolniczą z opieką nad 
osobami potrzebującymi wsparcia. Ma 
to być odpowiedź na potrzeby senio-
rów i sposób na dodatkowy zarobek. 

Jest ciąg dalszy
W ramach kontynuacji tych działań 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego realizuje projekt „Zie-
lona opieka — gospodarstwa opie-
kuńcze w woj. kujawsko-pomorskim" 
finansowany z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego na lata 2014 -
2020. Zgodnie z założeniem projektu 
2 stycznia uruchomiono 15 gospo-
darstw opiekuńczych. Rekrutacja go-
spodarzy odbyła się w drugim półro-
czu 2016 roku. Z usługi opiekuńczej 
korzysta w nich 76 podopiecznych, 
w większości z obszarów wiejskich. 
Czas udziału w projekcie jednej oso-
by to pół roku. W projekcie będzie 
świadczone stałe doradztwo dla go-
spodarstw wspierające ich funkcjo-
nowanie i rozwój oferty, służące do-
stosowaniu zajęć do indywidualnych 

potrzeb podopiecznych. Zostaną zor-
ganizowane również szkolenia wspie-
rające zakładanie i rozwijanie tej dzia-
łalności. Część z nich będzie miała 
charakter wyjazdowy do innych go-
spodarstw, co pomoże upowszechniać 
dobre praktyki i rozwiązania. Łącznie 
w przedsięwzięciu weźmie udział 225 
podopiecznych. 

W każdym województwie
Celem ministerialnego projektu „Go-
spodarstwo opiekuńcze” jest utworze-
nie w każdym województwie od kilku 
do kilkunastu, a jeśli będzie zainte-
resowanie, nawet kilkudziesięciu go-
spodarstw opiekuńczych, w formule 
podmiotów działalności gospodarczej 
lub innej formie dozwolonej przepi-
sami prawnymi. Powstanie też sy-
stem wsparcia instytucjonalnego dla 
gospodarstw opiekuńczych, w tym 
ustanowienie koordynatorów regio-
nalnych. Projekt przewiduje budowę 
sieci gospodarstw wpisujących się w 
ideę rolnictwa społecznego, wypra-
cowanie modelowych rozwiązań dla 
potrzeb rozwoju gospodarstw opie-
kuńczych, prowadzenie działań pro-

mocyjnych, a także budowę mecha-
nizmów kontroli jakości i rzetelności 
świadczenia usług. Na realizację pro-
jektu planuje się m.in. środki Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich w ramach 
Planu Operacyjnego 2016-2017 oraz 
2018-2019, Regionalnych Programów 
Operacyjnych, POWER. Bezpośred-
nim realizatorem ogólnopolskiego 
projektu „Gospodarstwa opiekuńcze 
— budowanie sieci współpracy" jest 
Centrum Doradztwa Rolniczego w 
Brwinowie Oddział w Krakowie, a w 
projekt włączone zostaną Wojewódz-
kie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. 
Centrum w Brwinowie przeprowadzi-
ło w styczniu szkolenie dla doradców, 
a od lutego organizowane są spot-
kania informacyjno-szkoleniowe dla 
rolników i członków ich rodzin, zain-
teresowanych podjęciem działalności 
opiekuńczej. Spotkania zakończą się 
w połowie marca. Planuje się przepro-
wadzenie 48 spotkań (po 3 w każdym 
województwie) dla ok. 1000 osób.

Lepsza opieka
Drugi projekt dotyczący seniorów to 
„Aktywny i zdrowy senior rolnik" rea-

lizowany przez Kasę Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego. Ma on na celu 
wypracowanie systemu opieki i reha-
bilitacji nad osobami starszymi z ob-
szarów wiejskich objętych systemem 
rolniczego ubezpieczenia społeczne-
go. Projekt ma charakter pilotażowy, 
a chodzi w nim o usprawnienie dzia-
łań w zakresie opiekuńczo-rehabili-
tacyjnej oferty ubezpieczeniowej dla 
seniorów. Projekt jest częścią pro-
jektu strategicznego Zdrowsze społe-
czeństwo, ujętego w obszarze Kapitał 
ludzki i społeczny w Strategii na Rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju. Prezes 
KRUS 4 stycznia powołał Zespół ds. 
realizacji projektu „Aktywny i zdrowy 
senior rolnik", w skład którego wcho-
dzą pracownicy Kasy oraz Funduszu 
Składkowego USR. Uruchomienie 
projektu planuje się w połowie roku. 
Wsparcie finansowane ma pochodzić 
m.in. ze środków Funduszu Składko-
wego USR.
Grażyna Merchelska

PODWYżKI 
EMERYTUR I RENT
Jest jeszcze jedna dobra wiadomość 

dla seniorów. Od 1 marca zostały pod-
wyższone wszystkie emerytury i ren-
ty rolnicze. Jeżeli w wyniku podwyż-
ki świadczenie jest niższe od kwoty 
najniższej emerytury pracowniczej 
(1000 zł) – podwyższa się je z urzędu 
do 1000 zł. Z kolei wysokość renty so-
cjalnej wynosi 840 zł, a łączna wyso-
kość renty socjalnej i renty rodzinnej 
rolniczej nie może przekroczyć kwo-
ty 2000 zł (przy czym rentę socjalną 
można maksymalnie obniżyć do 100 
zł). Od zwaloryzowanej kwoty świad-
czenia emerytalno-rentowego zosta-
nie potrącona zaliczka na podatek do-
chodowy i składka na ubezpieczenie 
zdrowotne. Wzrastają również kwoty 
dodatków przysługujących do emery-
tur oraz rent i wyniosą: dodatek pie-
lęgnacyjny – 209 zł 59 gr, dodatek dla 
inwalidy wojennego uznanego za cał-
kowicie niezdolnego do pracy i do sa-
modzielnej egzystencji – 314 zł 39 gr, 
dodatek za tajne nauczanie – 209 zł 59 
gr, dodatek kompensacyjny – 31 zł 44 
gr, dodatek dla sieroty zupełnej – 393 
zł 93 gr. Prezes GUS ogłosił, że prze-
ciętne wynagrodzenie miesięczne w IV 
kwartale 2016 r. wyniosło 4218 zł 92 
gr. W związku z podaną przez Prezesa 
GUS kwotą przeciętnego wynagrodze-
nia zmienią się również dopuszczal-
ne kwoty dodatkowych przychodów 
osiąganych przez emerytów i renci-
stów. I tak od dnia 1 marca 2017 r. 
kwoty te wynoszą: 70% przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego – 2953 
zł 30 gr (przychody do tej kwoty nie 
powodują żadnych zmniejszeń eme-
rytury/renty), 130% przeciętnego wy-
nagrodzenia miesięcznego – 5484 zł 
60 gr (przychody przekraczające tę 
kwotę powodują zawieszenie emery-
tury/renty), przychody między kwo-
tą 2953 zł 30 gr a 5484 zł 60 gr po-
wodują zmniejszenie emerytury lub 
renty maksymalnie o kwotę 565 zł 
53 gr, a w przypadku renty rodzinnej, 
do której uprawniona jest jedna oso-
ba, kwota maksymalnego zmniejsze-
nia wynosi 480 zł 73 gr. Bez względu 
na wysokość osiąganego przychodu 
nie podlegają zawieszeniu ani zmniej-
szeniu świadczenia osób, które mają 
ustalone prawo do emerytury rolniczej 
i osiągnęły powszechny wiek emerytal-
ny. Emeryci ci mogą zarobkować bez 
ograniczeń. Dotyczy to również osób 
uprawnionych do częściowej emery-
tury rolniczej.



Łagodzimy skutki monokultury
✓W prawidłowym zmianowaniu udział zbóż powinien wynosić ok. 60%. Natomiast udział roślin bobowatych i strączkowych nie powinien 
przekraczać 20%, koniczyny z trawami 25%, a ziemniaków i buraków 25%.  Utrzymywanie takiego zróżnicowania gatunków w strukturze za-
siewów byłoby oczywiście idealne, jednak w praktyce jest rzadko spotykane. 

Specjalizacja gospodarstw, zwłaszcza 
tych o największym areale, skłania ich 
właścicieli do szukania uproszczeń 
w produkcji. W Polsce z roku na rok 
obserwuje się w zasiewach wzrost 
udziału zbóż oraz zwiększenie udzia-
łu rzepaku. Spada zarazem udział po-
zostałych upraw. Coraz trudniej udaje 
się zachować klasyczny model zmia-
nowania. W większości gospodarstw 
zboża uprawia się w stanowisku po 
sobie.

 Najczęściej w monokulturze upra-
wiane są: pszenica, żyto, jęczmień 
i kukurydza na ziarno. Niestety, skut-
ki takiego modelu uprawy są poważ-
ne - uprawa tego samego gatunku po 
sobie przez dłuższy okres powoduje 
zwiększenie porażenia roślin przez 
choroby (głównie śnieć cuchnącą, 
pleśń śniegową), szkodniki i chwasty, 
czego efektem jest wzrost nakładów 
na produkcję. 

Konieczna jest rotacja roślin
Uprawa w monokulturze wpływa nie-
korzystnie również na glebę, powodu-
jąc jej degradację. W efekcie spadają 
plony roślin. Poważnym problemem 
w tym systemie uprawy roślin jest 
wzrost zanieczyszczenia wód pozosta-
łościami pestycydów i wymywanych 
składników pokarmowych, głównie 
azotu. Jest to niekorzystne ze względu 
na wyższy, niż zazwyczaj, poziom na-
wożenia mineralnego i intensywność 
chemicznej ochrony roślin. 
Równocześnie wieloletnie doświad-
czenia wskazują, że zwiększenie nawo-
żenia mineralnego nie rekompensuje 
ujemnego wpływu złego stanowiska, 
gdyż doprowadzenie do stanu sprzed 
degradacji wyjałowionej ze składni-
ków pokarmowych gleby jest pro-
cesem długotrwałym i w dodatku 
kosztownym. Dlatego jedną z metod 

łagodzenia skutków monokultury jest 
urozmaicenie gatunków roślin na da-
nym stanowisku. Wprowadzenie do 
uprawy co najmniej na jeden rok po-
plonów, międzyplonów i wsiewek po-
plonowych - szczególnie w przypad-
ku pszenicy ozimej, jęczmienia oraz 
pszenżyta - zawsze poprawia stano-
wisko i przeciwdziała zmęczeniu gle-
by monokulturą. Oprócz rotacji ro-
ślin, szczególnie na glebach lżejszych, 
wskazane jest, minimum co 3-4 lata, 
przyorywanie słomy lub nawożenie 
obornikiem lub gnojowicą. 

Próchnicotwórcza rola słomy
Rola słomy jest nieco mniejsza niż 
obornika. W porównaniu z oborni-
kiem jest to stosunek 1:0,7. Przyoranie 
słomy jest zabiegiem poprawiającym 
żyzność gleby, zwłaszcza w gospodar-
stwach bez zwierząt. Słoma zawiera 
wszystkie składniki pokarmowe nie-

zbędne do prawidłowego rozwoju ro-
ślin. Największą wartością nawozową 
charakteryzuje się słoma jęczmienia 
i owsa. Najlepsze rezultaty, w postaci 
poprawienia stanowiska podobnego 
do przyorania roślin, daje przyoranie 
słomy na glebach lekkich. Natomiast 
na glebach cięższych i nadmiernie 
wilgotnych nawożenie słomą może 
spowodować straty azotu glebowego.

 Niestety, korzyści z przyorania słomy 
ujawniają się dopiero po kilku latach 
od tego zabiegu. Dzięki procesom mi-
krobiologicznym zachodzącym w gle-
bie poprawiają się jej właściwości fi-
zyczne i chemiczne oraz zwiększa się 
zawartość próchnicy. Słomę zaleca się 
przyorać łącznie z azotem. Przeciętnie 
na tonę słomy trzeba zastosować ok. 
8 kg azotu. Słomę najlepiej jest przy-
orać z roztworem saletrzano-mocz-
nikowym (RSM), saletrą amonową, 

jak również gnojowicą czy gnojówką, 
co znacznie ograniczy straty azotu na 
skutek wymywania.
Nie tylko biomasa
Wprowadzenie do zmianowania mię-
dzyplonów to nie tylko produkcja bio-
masy, ale i zapobieganie wymywaniu 
składników pokarmowych, zwłasz-
cza azotu, do głębszych warstw gleby 
i wód gruntowych. Ma to duże znacze-
nie przy ochronie środowiska. Zwra-
ca się również uwagę na duże zna-
czenie międzyplonów ścierniskowych 
w ochronie gleby przed erozją wietrz-
ną, zwłaszcza na obszarach o więk-
szym nachyleniu.
 Wyniki badań naukowych dowodzą, 
że poprawne agrotechniczne następ-
stwo roślin, a w szczególności stoso-
wanie płodozmianów, ma niezwykle 
korzystny wpływ na wyniki w produk-
cji roślinnej, w tym na żyzność gleby. 
Porównując wpływ zmianowania i sto-

sowania obornika, stwierdzono więk-
szy wpływ obornika niż zmianowania 
na przyrost zawartości węgla w glebie. 
Zatem nawożenie obornikiem i stoso-
wanie płodozmianu wyraźnie zwięk-
sza zawartość próchnicy gleby, a tym 
samym jej żyzność. 

Zmienność gatunkowa
Jeśli jednak nie możemy wprowa-
dzić do uprawy międzyplonów i po-
plonów, należy do monokultury zbo-
żowej wprowadzić co najmniej trzy 
gatunki zbóż. Zróżnicowanie gatun-
kowe roślin zawsze ograniczy ujem-
ne skutki nadmiernego udziału zbóż 
w zmianowaniu. Dlatego zaleca się 
uprawiać na przemian gatunki jare 
z ozimymi. W celu złagodzenia skut-
ków monokultury należy przestrzegać 
zasady dopuszczalnego następstwa 
zbóż po sobie. Przez okres trzech lat 
można uprawiać po sobie żyto. Po so-
bie nie powinny być uprawiane jęcz-
mień i pszenica. 
Na uprawę po sobie mało wrażli-
wa jest kukurydza. Ale uprawiana 
w płodozmianie, nawet uproszczo-
nym, plonuje o 10-20 % wyżej niż 
w monokulturze. Uprawa kukurydzy 
w zmianowaniu wpływa na ogranicze-
nie wystąpienia chorób, szkodników 
i chwastów oraz polepszenie jako-
ści siedliska. Natomiast uprawa ku-
kurydzy w monokulturze powoduje 
jednostronne wyczerpanie się skład-
ników pokarmowych. Łagodzące i fi-
tosanitarne znaczenie dla niekorzyst-
nych skutków monokultury zbożowej 
ma uprawa owsa, który jest dobrym 
przedplonem dla innych gatunków 
zbóż. Podobne korzyści przynosi upra-
wa zbóż paszowych w mieszankach 
z udziałem roślin strączkowych, któ-
re są dobrym przedplonem dla zbóż 
konsumpcyjnych.
ŹRÓDŁO: MODR
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Deserowe pod osłonami
Polska jest znaczącym produ-
centem truskawek w UE. Pod 
względem wielkości produk-
cji zajmujemy też czołową po-
zycję na świecie. Ostatnio rol-
nicy, chcąc uniezależnić się od 
przemysłu przetwórczego, zain-
teresowali się uprawą odmian 
deserowych. W związku z tym 
bardzo dbają o jakość owo-
ców, gdyż ma ona wpływ na ich 
cenę i sprzedaż.

Zwiększenie podaży truskawek stało 
się możliwe dzięki pojawieniu się od-
mian o przedłużonym okresie owo-
cowania oraz wdrażaniu produkcji 
sterowanej na polu i pod osłonami. 
Uprawa pod osłonami niskimi jest 
mniej kosztowna niż pod wysokimi.
Folia czy agrowłóknina?
Do uprawy truskawek pod osłona-
mi niskimi można zastosować fo-
lię perforowaną lub agrowłókninę. 
Uprawa pod folią jest technologią ła-
twą i wymaga niewielkich nakładów. 
W porównaniu z uprawą tradycyjną 
przyśpiesza owocowanie o kilka dni. 
Przy silnym nasłonecznieniu pod fo-

lią może jednak nastąpić przegrza-
nie roślin oraz pojawić się niebezpie-
czeństwo rozwoju szarej pleśni i białej 
plamistości truskawek. W słoneczne 
i bardzo ciepłe dni konieczne jest zdej-
mowanie folii celem przewietrzenia 
roślin, gdyż możliwe jest przypalanie 
liści. Uprawa pod agrowłókniną (moż-
na ją położyć na płask, a rośliny przy-
kryć już późną jesienią) jest bardziej 
bezpieczna. Rośliny nie będą tak wy-
delikacone, jak te utrzymywane pod 
folią perforowaną. Agrowłóknina jest 
lżejsza i nie uszkadza ich, a poza tym 

przepuszcza wodę i umożliwia lepszą 
wymianę powietrza. W słoneczne dni 
nie ma też konieczności jej zdejmowa-
nia. Kiedy truskawki zaczynają kwit-
nąć, osłony są zwijane, aby umożliwić 
owadom zapylenie kwiatów. W miarę 
ocieplania się i mniejszego ryzyka wy-
stąpienia przymrozków rośliny pozo-
stawia się odkryte również na noc. Na-
tomiast kiedy możliwość wystąpienia 
nocnych przymrozków minie, osłony 
usuwa się z plantacji. Przyśpieszenie 
dojrzewania owoców na plantacjach 
polowych okrywanych agrowłókniną 

lub folią polietylenową perforowaną 
zależy w znacznej mierze od pogody 
i może wynosić 6-8 dni. O wczesności 
dojrzewania truskawek decyduje tak-
że dobór odmian. Do przyśpieszonej 
uprawy pod osłonami niskimi pole-
cane są odmiany wczesne i średnio 
wczesne. Kryteria takie spełniają m.in. 
Kent, Honeoye i Elsanta.

Ściółkujmy międzyrzędzia
Przy uprawie odmian deserowych 
konieczne jest ściółkowanie gle-
by, do czego możemy wykorzy-
stać słomę. Zabieg  ten spełnia do-
datkowo kilka ważnych funkcji: 
1) chroni glebę przed nadmiernym 
przesuszaniem i przegrzewaniem, co 
sprzyja dobremu wyrastaniu owoców 
i ogranicza skutki suszy,
2)    ogranicza rozwój chwastów — 
ściółka blokuje dostęp światła kieł-
kującym chwastom,
3)    umożliwia lepsze i szybsze ob-
sychanie owoców, przez co zmniej-
sza się ich podatność  na szarą 
pleśń, a tym samym na porażenie 
chorobami i owoce rzadziej gniją, 
4)  pozwala na uzyskanie owoców 

czystych, wolnych od zapiaszczenia.
Najlepszym terminem ściółkowania 
plantacji w międzyrzędziach jest okres 
kwitnienia truskawek. Aby dobrze wy-
ściółkować plantację o powierzchni 1 
ha potrzeba od 3 do 5 ton słomy, w za-
leżności od grubości warstwy i sposo-
bu uprawy truskawek. Polecana jest 
słoma żytnia lub pszenna — całkowicie 
pozbawiona nasion chwastów. Zaletą 
słomy ze zbioru kombajnowego jest 
to, że po sprasowaniu w kostki jest 
dostatecznie „poszarpana” i łatwo się 
ją rozkłada — zarówno ręcznie, jak i  
specjalnymi maszynami.
To się opłaca
Uprawa pod osłonami niskimi jest 
obecnie najpowszechniej stosowanym 
sposobem przyspieszania dojrzewania 
truskawek w Polsce. Pomimo że wiąże 
się z wyższymi kosztami w stosunku 
do uprawy tradycyjnej, coraz więcej 
rolników decyduje się na tę techno-
logię, ponieważ przyspieszenie doj-
rzewania owoców nawet o kilka dni 
daje możliwość uzyskania za nie wyż-
szej ceny, co rekompensuje poniesio-
ne nakłady.
Źródło: MODR



Jak twierdzi Jerzy Wierzbicki, pre-
zes Polskiego Zrzeszenia Producen-
tów Bydła Mięsnego, wyjściem może 
być specjalizacja i rozwój współpracy 
rolnictwa ze światem nauki.
– Rolnicy mają problem ze środkami 
obrotowymi – informuje agencję in-
formacyjną Newseria Inwestor Jerzy 
Wierzbicki, prezes Polskiego Zrze-
szenia Producentów Bydła Mięsnego 
(PZPBM). – Produkcja żywca woło-
wego jest kapitałochłonna, w związku 
z czym rolnicy poszukują taniego źród-
ła finansowania, z którym jest kłopot. 
Ci, którzy chcą zwiększać produkcję, 
potrzebują wolnej hipoteki na ziemi. 
Proste zabezpieczenia majątkowe po-
woli się wyczerpują, a wartość dzia-
łek nie rośnie tak szybko, żeby ban-
ki z naddatkiem mogły zabezpieczać 
pożyczkę. Mamy więc do czynienia 

ze swego rodzaju wąskim gardłem.
Informacje o średnich cenach grun-
tów ornych wykorzystywane są 
przez banki w procesie udzielania 
kredytów na inwestycje w rolnictwie 
i rybactwie śródlądowym (tzw. linia 
RR), zakup użytków rolnych (linia Z) 
z częściową spłatą kapitału na zakup 
użytków rolnych przez młodych rol-
ników (linia MRcsk). Oceniając plany 
inwestycji, instytucje finansowe biorą 
pod uwagę ceny z uwzględnieniem ja-
kości gruntów (dobre, średnie, słabe 
oraz różnej klasy łąki, oraz pastwi-
ska). Według aktualnie obowiązują-
cych wyliczeń Głównego Urzędu Sta-
tystycznego w drugim kwartale 2016 
roku średnia cena hektara użytków 
rolnych w całej Polsce wyniosła 39,4 
tys. zł i była o około 1 proc. wyższa niż 
podczas poprzednich trzech miesię-

cy. Jednak w stosunku do czwartego 
kwartału 2015 roku odnotowano spa-
dek jej wartości (także w wysokości 
około 1 proc.).
– Trzeba pamiętać, że w obrocie zie-
mią mamy dominujący udział pośred-
ników – komentuje Jerzy Wierzbicki. 
– O ile przy zbieraniu małej liczby cie-
ląt czy krów można jeszcze twierdzić, 
że taka działalność jest uzasadniona, 
o tyle przy produkcji i kierowaniu do 
uboju żywca powinny mieć miejsce 
raczej bezpośrednie kontrakty rolnika 
z zakładem. W takim też kierunku ry-
nek w tej chwili ewoluuje, w tę stronę 
właśnie się zmienia.
Zdaniem Jerzego Wierzbickiego szan-
są dla rolników na większe dochody 
są inwestycje w genetykę, bardziej 
efektywne żywienie zwierząt, wiedzę 
i jej transfer ze świata nauki w kie-

runku gospodarstw. W poprzedniej 
perspektywie finansowej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na tego rodzaju działania wyda-
no łącznie kilkaset milionów złotych. 
Obecne przedsięwzięcia są dopiero na 
etapie projektowania.
– Spore nadzieje wiążemy ze współ-
pracą w ramach tego programu – za-
pewnia Jerzy Wierzbicki. – To duża 
szansa, bo podczas poprzedniego 
okresu programowania instytuty 
realizowały na przykład programy 
białkowe, dzięki którym powstają al-
ternatywne źródła białka oraz nowe 
technologie. Nadchodzi czas, aby to 
wszystko wdrażać do produkcji.

PZPBM, jak informuje Jerzy Wierz-
bicki, obecnie namawia także produ-
centów rolnych do udziału w syste-

mie Quality Meet Program (QMP). 
To zbiór zasad opisujących cały pro-
ces produkcji mięsa wołowego: od 
wskazania najbardziej szlachetnych 
ras bydła, po sposób pakowania goto-
wego wyrobu i oznakowania. W 2008 
roku system, który został stworzony 
i jest nadzorowany przez PZPBM, zo-
stał uznany przez Ministerstwo Rolni-
ctwa za oficjalny, krajowy zbiór zasad 
dotyczących jakości żywności.
– Odbyła się już nas ten temat pierw-
sza runda trzydziestu spotkań w te-
renie – informuje Jerzy Wierzbicki. 
– W tej chwili nasze tygodniowe zapo-
trzebowanie wynosi 300 sztuk bydła, 
a nasi rolnicy są w stanie dostarczyć 
niecałe 100, jest więc jeszcze sporo 
miejsca. Cena się zmienia, ale gene-
ralnie to bardzo dobra oferta, bo za 
klasę U, U2, buhajki producent może 
otrzymać około 15 zł. To także korzyst-
ny kierunek rozwoju. Moim zdaniem 
jest to specjalizacja, w którą powinien 
wchodzić krajowy sektor produkcji 
żywca wołowego.
Jak wynika z Umowy Partnerstwa, 
dokumentu podpisanego przez pol-
ski rząd z Komisją Europejską, w no-
wej perspektywie finansowej budżet 
PROW ma wynieść około 13,5 mld 
euro.
– Większą wiedzę na temat warto-
ści samych inwestycji w sektorze na 
pewno ma Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, która w tej 
chwili rozpatruje wnioski, bo jednym 
z działań są obiekty w sektorze żywca 
wołowego – wyjaśnia Jerzy Wierzbi-
cki. – W ramach strategii, nad którą 
pracujemy, chcemy doprecyzować 
tego typu wyliczenia, ale dopiero za-
czynamy pracę. Myślę, że do czerwca 
nasz dokument będzie gotowy i wte-
dy będziemy mieć precyzyjne dane.
Newseria

Rolnicy mają problemy
z uzyskaniem finansowania
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✓ Eksperci podkreślają, że ceny ziemi rosną zbyt wolno, aby banki godziły się na udzielanie rolnikom kre-
dytów pod zastaw tego rodzaju nieruchomości. W związku z tym producenci mięsa coraz częściej mają 
problemy z uzyskaniem środków obrotowych. 

Polscy producenci wołowiny stawiają na ekologię 
Ekologia i zrównoważone rol-
nictwo to w krajach Europy Za-
chodniej rosnący trend. Rynek 
ekożywności wciąż zyskuje na 
wartości, a konsumenci coraz 
chętniej wybierają takie pro-
dukty. W tym kierunku powin-
ni zmierzać również polscy pro-
ducenci wołowiny – podkreśla 
prezes Polskiego Zrzeszenia Pro-
ducentów Bydła Mięsnego Jerzy 
Wierzbicki. 

Mięso wołowe z ekoetykietą cieszy się 
rosnącą popularnością wśród konsu-
mentów w Chinach, a jest to drugi po 
USA rynek ekologicznej żywności.
– Już ponad 50 proc. produkcji wo-
łowiny w Irlandii odbywa się z gwa-
rancją niższej emisji gazów cieplarnia-
nych. U nas dopiero zaczyna się o tym 
mówić, tam robią to już od dawna. 
Są na świecie rynki, które zaczynają 
płacić za certyfikację ekologiczną. To 
są wyzwania dla polskiego sektora 
wołowiny i w tym kierunku powin-
niśmy działać – mówi agencji New-
seria Biznes Jerzy Wierzbicki, prezes 
Polskiego Zrzeszenia Producentów 
Bydła Mięsnego.

Rolnictwo, zwłaszcza hodowlę bydła, 

uważa się za jedną z głównych przy-
czyn emisji gazów cieplarnianych, 
które przyczyniają się do globalnego 
ocieplenia klimatu. W przewodzie po-
karmowym zwierząt wytwarzany jest 
metan, gaz o dużej zdolności zatrzy-
mywania ciepła w atmosferze. Według 
różnych szacunków hodowla bydła 
odpowiada za kilkanaście procent cał-
kowitej emisji gazów cieplarnianych 
do atmosfery.

 Dodatkowo produkcja nawozów 
i pasz przyczynia się do emisji szkod-
liwych azotanów, a grunty pod upra-
wę i hodowlę pozyskuje się w dużej 
mierze poprzez wycinkę lasów. Dla-
tego ponad rok temu Unia Europej-
ska wprowadziła restrykcyjne limity 
emisji szkodliwych substancji do at-
mosfery, które państwa członkowskie 
muszą wprowadzić do 2030 roku. Dy-
rektywa NEC (National Emission Ce-
ilings) nakazuje zredukowanie m.in. 
poziomu metanu i amoniaku m.in. 
w sektorze rolnictwa. Dla polskich 
hodowców i producentów wołowiny 
może to oznaczać konieczność wy-
pracowania metod bardziej zrówno-
ważonej produkcji.  

– Są wyzwania związane z precy-

zyjnym rolnictwem, które musimy 
wdrażać do produkcji wołowiny. To 
lepsza genetyka, lepsze żywienie, lep-
sze warunki środowiskowe i większa 
efektywność. Przyzwyczailiśmy się 
do tego, że ekstensyfikacja produk-
cji jest dobra.

 Natomiast dzisiaj, w dobie wyzwań 
zrównoważonego rolnictwa, mówi się 
o zrównoważonej intensyfikacji. Nie-
które technologie produkcji powodują 
oszczędniejsze gospodarowanie zaso-
bami – mówi Jerzy Wierzbicki.

Prezes Polskiego Zrzeszenia Produ-
centów Bydła Mięsnego zauważa, że 
produkty rolnictwa ekologicznego 
i zrównoważonego są cenione i co-
raz bardziej poszukiwane przez kon-
sumentów. 
Na dynamiczny rozwój polskiego eko-
rynku wpływa rosnąca świadomość 
konsumentów. Według Gfk Polonia 
67 proc. z nich uważa, że naturalne 
walory żywności są ważniejsze niż 
prozdrowotne składniki poszczegól-
nych wyrobów. Według Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wartość ryn-
ku żywności ekologicznej może w tym 
roku przekroczyć miliard złotych. 
– Aspekt ekologii jest mocno ceniony 

przez konsumentów na rynku chiń-
skim. Etykieta zrównoważonego rol-
nictwa w Chinach jest równoważna 
ekologicznej etykiecie, a jest to w tej 
chwili drugi rynek na świecie po Sta-
nach Zjednoczonych – mówi Jerzy 
Wierzbicki.

Statystyczny Polak zjada niewielkie 
ilości mięsa wołowego (poniżej 2 kg 
rocznie na osobę). To kilkukrotnie 
mniej, niż wynosi średnie spożycie 
w innych państwach Europy. Dlatego 
większość wyprodukowanej w Polsce 
wołowiny trafia na eksport do kra-
jów UE.
 W ostatnich latach sprzedaż za gra-
nicę dynamicznie rosła. Dla polskich 
producentów bardzo perspektywicz-
ny jest również rynek chiński, który 
może się otworzyć jeszcze w tym roku. 
Szansą na rozwój całej branży ma być 
porozumienie Polska Wołowina 2022. 
Jej celem jest wypracowanie i wdro-
żenie jednolitej strategii dla polskich 
hodowców i producentów wołowiny, 
która przełoży się na korzyści dla ca-
łego sektora. 5-letnie porozumienie 
o współpracy podpisało dotychczas 
sześć branżowych organizacji.

– To krok w dobrym kierunku, bo 

obserwując naszych konkurentów 
z Australii, Francji czy Wielkiej Bryta-
nii, widzimy, że oni pracują wspólnie. 
Mają wiele organizacji, które współ-
pracują ze sobą i opracowują plany 
strategiczne. Są partnerem dla rzą-
du i dla siebie nawzajem i pracują 
intensywnie nad marketingowymi 
strategiami, nad efektywnością, nad 
rozwojem branży. My również tak 
powinniśmy współpracować – mówi 
prezes Polskiego Zrzeszenia Produ-
centów Bydła Mięsnego.
Newseria



Trwałe użytki zielone są 
źródłem tanich, pełnowar-
tościowych pasz dla zwie-
rząt gospodarskich. Aby 
uzyskać wysokie plony, 
trzeba pamiętać o prawid-
łowym nawożeniu i pie-
lęgnacji. Wysokość dawek 
nawozów zależy od zasob-
ności gleby, wielkości spo-
dziewanego plonu oraz 
obecności pierwiastków.  

Nawożenie azotem należy stosować 
tylko w okresie wegetacji roślin i nie 
później (zwłaszcza na pastwisku) niż 
do końca sierpnia, ponieważ potem 
wykorzystanie tego składnika wyraź-
nie się obniża. Wielkość rocznej daw-
ki zależy od warunków siedliskowych 
i na łąkach w niżowej części Polski 

nie powinna przekraczać 240 kg N/
ha, a na pastwiskach 180 kg N/ha 
(łącznie z nawożeniem organicznym). 
Wielkość pojedynczych porcji, stoso-
wanych wiosną i pod następne poko-
sy na łąkach nie powinna przekraczać 
90 kg N/ha, a na pastwiskach 60 kg. 
Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując 
azot w saletrze amonowej, zwłaszcza 
na pastwiskach. W praktyce przyj-
muje się że 1 kg wysianego w nawo-
zie azotu, powinien dać przyrost plo-
nu o co najmniej 20 kg siana na łące 
lub 10 kg suchej masy na pastwisku. 

Fosfor i potas
 W nawożeniu trwałych użytków zie-
lonych bardzo ważne jest stosowanie 
nawozów fosforowych, najlepiej w for-
mie łatwo rozpuszczalnej w wodzie 
(superfosfat). Korzystnie jest wysiać 

je bardzo wczesną wiosną. Fosfor jest 
pierwiastkiem mało ruchliwym w gle-
bie, zatem całoroczną dawkę tego 
składnika można wysiać jednorazowo. 
Jej wielkość, zależnie od zasobności 
gleby, może wynosić od 15 do 50 kg P/
ha. Z kolei nawozy potasowe, podob-
nie jak azotowe, łatwo rozpuszczają 
się w wodzie. Najkorzystniej jest wy-
siewać je w dwóch porcjach — wiosną 
oraz po pierwszym i drugim pokosie 
na łące, a na pastwisku wiosną oraz 
po drugim lub drugim i czwartym 
wypasie (rotacji). Roczne dawki pota-
su mogą wynosić od 25 do 130 kg K/
ha. Wielkość pojedynczej porcji tego 
składnika, podobnie jak w przypadku 
azotu, nie powinna przekraczać 50 kg.
 
Nawozy naturalne
Ponadto trwałe użytki zielone ko-

rzystnie nawozić jest nawozami natu-
ralnymi, zwłaszcza na łąkach. Pastwi-
ska są codziennie zasilane odchodami, 
więc stosowanie dodatkowego na-
wożenia organicznego wymaga du-
żej ostrożności. Wielkość dawek tych 
nawozów nie może przekroczyć 170 
kg N/ha. Zaleca się przede wszystkim 
kompost obornikowy (obornik po co 
najmniej rocznym kompostowaniu) 
w ilości ok. 20 t/ha podawany raz na 
trzy-cztery lata. Zaliczany jest on do 
nawozów wieloskładnikowych, zawie-
ra bowiem wszystkie niezbędne pier-
wiastki. Najlepiej stosować go na łące  
jesienią lub bardzo wczesną wiosną. 
Jego działanie jest takie samo jak 
obornika, ale pozbawiony jest on przy-
krego zapachu i łatwo absorbowany 
przez darń. Poza tym nie ma w nim 
drobnoustrojów chorobotwórczych. 
Nawożenie gnojowicą bydlęcą lub 
gnojówką można wykonać wiosną 
i w sezonie wegetacyjnym po poko-
sach na łące, natomiast na pastwisku 
wiosną. Coroczne dawki gnojowicy 
lub gnojówki nie powinny przekra-
czać ok. 40 m3/ha. Stosując nawozy 
naturalne, szczególną uwagę należy 
zwracać na potas. Wprowadzenie do 
gleby nadmiernej ilości tego składni-
ka, zwłaszcza na pastwiskach, może 
doprowadzić do nadmiernej jego 
koncentracji w paszy i pośrednio ob-
niżyć jej wartość pokarmową. Wy-
soka zawartość K (powyżej 20 g/kg 
s.m) powoduje zaburzenia gastrycz-
ne u zwierząt.

Jak pielęgnować?
Ważnym elementem dobrej agro-
techniki trwałych użytków zielonych 

jest odpowiednie pielęgnowanie runi 
i darni. Wiosną w pierwszej kolej-
ności należy rozrzucić kretowiska. 
Czynność tę należy wykonać po ich 
dostatecznym obeschnięciu, wyko-
rzystując różnego rodzaju włóki lub 
odwrócone brony zębowe. Łąki i pa-
stwiska na glebach organicznych — 
po mroźnej zimie — trzeba wczesną 
wiosną zwałować ciężkim wałem łą-
kowym w celu dociśnięcia darni do 
podłoża. W sezonie należy na pastwi-
skach koniecznie skosić pozostawione 
przez zwierzęta niezjedzone resztki 
runi, tzw. niedojady, najlepiej raz po 
drugim wypasie (rotacji), a na pa-
stwiskach zachwaszczonych nawet 
po pierwszym i trzecim wypasie. Już 
od wczesnej wiosny szczególną uwagę 
trzeba zwrócić na stan urządzeń me-
lioracyjnych, głównie rowów. Należy 
usunąć z nich wszystkie materiały 
hamujące przepływ wody, naprawić 
uszkodzone skarpy, przejrzeć i ewen-
tualnie naprawić przepusty, most-
ki i urządzenia piętrzące wodę (jazy, 
zastawki). Ponieważ coraz częściej, 
przynajmniej w niektórych regionach 
kraju, występują wiosenne susze, trze-
ba możliwie wcześnie zatrzymać jej 
bezproduktywny odpływ, zatrzymu-
jąc (retencjonując) w rowach. O wodę 
trzeba się zatroszczyć w okresie, kiedy 
jest jej jeszcze pod dostatkiem, a nie 
po wyschnięciu rowów. Odpowied-
nie nawożenie i pielęgnacja trwałych 
użytków zielonych ma bezpośredni 
wpływ na jakość i wielkość plonów. 
Tym samym trwałe użytki zielone 
bezpośrednio wpływają na efektyw-
ność hodowli zwierząt.
Oprac. GEM Źródło: MODR
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Siejemy w kwietniu

W kwietniu jest już zazwy-
czaj na tyle ciepło, że może-
my wysiewać nasiona wprost 
do gruntu. Jest to łatwiejszy 
sposób uprawy niż produkcja 
rozsady, którą potem wysa-
dza się na grządki. Dlatego tak 
wielu działkowców i ogrodni-
ków amatorów wysiewa kwia-
ty, warzywa i zioła właśnie 
w kwietniu.  

Jakie warzywa?
W pierwszej połowie kwietnia sieje-
my bezpośrednio do gruntu warzy-
wa strączkowe - groch i bób, a także 
cebulę, pasternak i pietruszkę ko-
rzeniową. W drugiej połowie kwiet-
nia siejemy zaś buraka ćwikłowego, 
pora i skorzonerę. Przez cały miesiąc 
siejemy koper ogrodowy,  pietruszkę 
naciową, wczesne i średnio wczesne 
odmiany marchwi oraz rzodkiew, 
rzodkiewkę i szpinak. W kwietniu 
kontynuujemy też produkcję roz-
sad. Na rozsadniku w kwietniu sieje-
my nasiona brokułów na zbiór sierp-
niowy, wczesne odmiany kalarepy na 
zbiór letni, średnio późne odmiany 
kapusty i brukwi, także średnio późne 
i późne odmiany sałaty. Rozpoczyna-
my też produkcję rozsady kukurydzy 
cukrowej. Na początku kwietnia moż-
na sadzić do gruntu już podkiełkowa-
ne sadzeniaki ziemniaka. Jeżeli nie 
zrobiliśmy tego w marcu, sadzi się też 
korzenie chrzanu i karpy rabarbaru.

Jakie kwiaty?

W kwietniu siejemy do gruntu tak-
że wiele gatunków roślin ozdobnych. 
Siejemy zatem nasiona takich kwia-
tów jak: aksamitka niska, chaber bła-
watek, cynia wytworna, dziwaczek, 
godecja wielkokwiatowa, nachyłek 
barwierski, nagietek lekarski, rezeda 
wonna, smagliczka nadmorska, szar-
łat zwisły, szarłat wiechowaty oraz 
złocień trójbarwny. Jeżeli jest wy-
starczająco ciepło, do gruntu można 
też już wysiać dimorfotekę, eszolcję, 
groszek pachnący, powój trójbarwny 
czy wilec.W inspekcie lub na rozsad-
niku możemy zaś w kwietniu rozpo-
cząć siew na rozsadę takich gatunków 
jak: aster chiński, cynia czy kosmos.

Jakie zioła?
Do gruntu w kwietniu siejemy zioła 
jednoroczne, takie jak: rumianek po-
spolity, kminek, cząber, majeranek, 
kolendra, a także zioła wieloletnie 
- lubczyk ogrodowy, mięta i szałwia 
lekarska. Jeżeli nie pomyśleliśmy 
wcześniej o wyznaczeniu oddziel-
nych grządek na zioła, możemy je 
wysiać pomiędzy warzywami. Upra-
wa współrzędna niektórych ziół z wa-
rzywami ma pozytywny wpływ na 
wzrost wybranych gatunków wa-
rzyw. I tak np. szałwię warto wysiać 
koło kapusty lub marchwi, miętę 
w sąsiedztwie fasoli, grochu, kapu-
sty, kalarepy lub brokułów, koper 
siejemy w sąsiedztwie ogórków, zaś 
cząber dobrze wpłynie na wzrost ce-
buli i czosnku.
 Poradnikogrodniczy.pl
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W odchowie cieląt istotną rolę 
odgrywa wiele czynników, jed-
nak najistotniejszym — wpły-
wającym na właściwy ich roz-
wój — jest żywienie. Odchów 
zdrowych i prawidłowo rozwi-
niętych cieląt decyduje o efek-
tywności hodowli i użytkowa-
niu bydła. 

Błędy w żywieniu mają negatywny 
wpływ na ogólną kondycję zwierząt, 
ich zdrowie, wydajność, a co za tym 
idzie i opłacalność produkcji. Żywie-
nie powinno być tak prowadzone, 
aby odchować zwierzęta zdrowe, sil-
ne, dające doskonałe efekty w opasie 
lub reprodukcji.

Różnice w żywieniu 
Odchów cieląt inaczej wygląda w sta-
dach bydła mięsnego, a inaczej u byd-
ła mlecznego. Po urodzeniu cielę rasy 
mięsnej zostaje ze swoją matką aż do 
odsadzenia, tj. ok. 7 miesiąca życia. 
Przez cały ten czas pobiera bezpo-

średnio mleko od matki, ucząc się 
stopniowo pobierania innych pasz. 
Natomiast cielęta „mleczne” są oddzie-
lane od matki optymalnie w wieku 3-5 
dni po porodzie i pojone preparatami 
zastępczymi oraz uczone pobierania 
pasz stałych i objętościowych. Mleko 
dojone od ich matek jest sprzedawane. 
Niezależnie od rodzaju wychowu oraz 

przeznaczenia bydła, najważniejszą 
czynnością hodowcy jest upewnienie 
się, czy świeżo urodzone cielę pobrało 
siarę od matki. 
Siara, czyli pierwsze mleko, jest „elik-
sirem życia” zawierającym przeciwcia-
ła (immunoglobuliny), które na wiele 
tygodni gwarantują noworodkowi od-
porność na wiele chorób. Po okresie 
pojenia siarą (optymalnie 3 do 5 dni) 
w stadach mlecznych cielę oddziela się 
od matki i zaczyna być pojone prepa-
ratami zastępczymi.
 Niezależnie od tego, z jakiej firmy 
paszowej pochodzi preparat, najważ-
niejsze jest, aby rozrobić go z wodą 
o odpowiedniej temperaturze, we 
właściwych proporcjach i podawać 
w ilościach wskazanych przez produ-
centa (okolo 10% masy ciała; np. 60 kg 

wagi cielęcia to 6 litrów rozrobionego 
preparatu dziennie, w dwóch dawkach 
po 3 litry). Zaleca się podawanie pre-
paratu zastępującego mleko z wiader-
ka ze smoczkiem, które znajduje się 
około 60 cm ponad podłożem. Po-
woduje to powstawanie tzw. rynienki 
przełykowej podczas picia mleka, dzię-
ki której mleko trafia bezpośrednio do 
trawieńca. Standardowy odchów na 
preparacie trwa 7-10 tygodni.

Karmienie paszami treściwymi
Zaleca się jak najwcześniej przyzwy-
czaić cielęta do paszy treściwej — już 
od 5 dnia życia należy podawać im jej 
niewielkie ilości. Szczególnie jest to 
ważne w skróconym systemie odcho-
wu — kwasy masłowy i propionowy, 
powstające przy fermentacji skrobi 

pochodzącej z pasz treściwych, dosko-
nale stymulują żwacz. Przy szybkim 
odsadzeniu cieląt od mleka lub pójła 
należy upewnić się, że zwierzę pobie-
ra min. 1kg paszy treściwej dziennie. 
W sprzedaży są dostępne prestarte-
ry i startery w postaci granulatu. Od 
początku należy cielętom umożliwić 
stały dostęp do wody — samo mleko 
nie wystarczy do zaspokojenia prag-
nienia. Aby mikroorganizmy się roz-
wijały w żwaczu, musi być stworzone 
środowisko wodne. Spośród pasz ob-
jętościowych siano jest pierwszą paszą, 
z którą spotykają się cielęta. Pomaga 
ono w rozwoju żwacza – zapewnia 
rozwój mięśniówki.

żywienie po 10 tygodniach
Po około 10 tygodniach odstawiamy 

preparaty zastępcze, ale w dalszym 
ciągu podajemy pasze treściwe oraz 
na większą skalę pasze objętościowe. 
Niezależnie od tego, czy stosujemy 
skrócony (3-6 tygodni) odchów cieląt, 
czy standardowy (7-10 tygodni), naj-
ważniejszą sprawą jest zapewnienie 
młodym zwierzętom najkorzystniej-
szych warunków rozwoju. 
Chodzi o odpowiednie pomieszczenie 
i ścielenie (aby cielęta nie leżały na 
zimnym betonie). Nie wolno narażać 
ich na wychłodzenie lub przegrzanie 
(przeciągi są bardzo szkodliwe dla cie-
ląt). Kojec powinien być czysty i pobie-
lony wapnem. Pójło do picia powin-
no mieć odpowiednią temperaturę, 
wiaderka i smoczki należy regularnie 
myć. Podane siano nie może zawierać 
pleśni.Oprac. GEM Źródło: MODR
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Jak uzupełnić niedobór pasz?
Przy coraz wyższej wydajno-
ści krów mlecznych przyzwy-
czailiśmy się do tego, że upra-
wy kukurydzy i traw  zajmuję 
główny areał — bez tego nie 
bardzo wyobrażamy sobie pro-
dukcji mleka. Niestety, powta-
rzające się w ostatnich latach 
susze powodują niskie plony 
zielonej masy z hektara, a przy 
słabo  wykształconych kolbach 
słabą jakość kiszonki.
 
Alternatywą powiększenia słabej bazy 
paszowej może być słoma pozostała 
po żniwach. Słoma jest dodatkiem 
paszowym o niewielkich ilościach 
składników pokarmowych. Jej rola 
to pozytywne oddziaływanie włókna 
na proces przeżuwania i wydzielania 
soków trawiennych. Nieco wyższą 
wartość pokarmową ma słoma z roślin 
motylkowych. Natomiast największe 
zastosowanie ma słoma ze zbóż jarych, 
owsa i jęczmienia. Średnia zawartość 
białka ogólnego waha się w niej od 
3,1 do3,8%, a energii 3,1-3,6 MJ/kg. 
Słomę najczęściej podaje się krowom 
o średniej wydajności do 4 kg, często 
jako dodatek do wozu paszowego, 
aby poprawić strukturę dawki pokar-
mowej. Należy pamiętać, że powinna 
być ona dobrej jakości, bez objawów 
zapleśnienia i zepsucia.

Wysłodki buraczane
Są one produktem ubocznym wy-

twarzanym przy produkcji cukru. Tak 
wyprodukowane wysłodki zawierają 
90% wody. W skład ich suchej masy 
wchodzą węglowodany, których ilość 
określa się na 80% i śladowe ilości 
tłuszczu, a związki azotowe to białko 
właściwe. Węglowodany są trawione 
przez florę żwacza. Wykorzystanie wy-
słodków buraczanych dla bydła jest 
możliwe podczas trwania kampanii 
cukrowej. Problemem jest transport 
i przechowywanie mokrych wysłod-
ków.  Oprócz skarmiania na bieżą-
co, wysłodki przeznacza się też do 
produkcji kiszonek. Dawki dla krów 
mlecznych to 20-25 kg i 40-50 kg dla 
opasów. Nie powinno się stosować tej 
paszy dla krów wysokocielnych i ja-
łowic. Zdecydowanie lepszą wersją 
są wysłodki prasowane, które w pro-
cesie obróbki tracą wodę, a ich sucha 
masa wynosi 20-24%. Mają one dużo 
wyższą wartość energetyczną oraz za-
pewniają umiarkowany rozkład białka 
w żwaczu. Należy je skarmiać w okre-
sie tygodnia — dłuższe przechowywa-
nie powinno podlegać konserwacji. 
Jest to jedna z najtańszych pasz, do-
bra do komponowania dawki pokar-
mowej. Dawka dla krów mlecznych 
to 25-35 kg, a dla opasów 15-25 kg.  
Wysłodki są bardzo dobrym kompo-
nentem do kiszonek z traw i roślin 
motylkowych. Dawka pokarmowa 
zawierająca wysłodki prasowane ko-
rzystnie wpływa na obniżenie pozio-
mu mocznika w mleku. Nie należy  ich 

jednak stosować w żywieniu krów za-
suszonych, ze względu na dużą zawar-
tość wapnia. Inną formą są wysłodki 
buraczane suszone, będące formą 
pośrednią między paszami objętoś-
ciowymi a treściwymi. Ich stosowa-
nie to 3kg dla krów mlecznych i 8 kg 
dla opasów. Przed podaniem należy 
je namoczyć, ponieważ mają właści-
wość pęcznienia i zwiększania swojej 
objętości aż trzykrotnie.
Młóto i wywar gorzelniany
Młóto browarniane to pozostałości 
ziarna jęczmienia wykorzystywane-
go przy produkcji piwa. Jest paszą 

szczególnie przydatną w żywieniu 
krów mlecznych, ponieważ zawarte 
w nim białko (tylko w 45%) rozkła-
da  się w żwaczu i w związku z tym 
dostarcza dodatkową ilość amino-
kwasów do jelita cienkiego. Wartość 
młóta to 0,19 JPM/kg. Jest ono pa-
szą mlekopędną. Najlepsze efekty 
daje w połączeniu z kiszonką z ku-
kurydzy lub z kiszonką z traw mo-
tylkowych zawierających dużą ilości 
białka łatwo ulegającego rozkłado-
wi w żwaczu. Optymalna ilość młóta 
dla krowy w okresie laktacji to 8 kg,  
a dla opasów 2-3 kg na 100kg masy 

ciała. Jest paszą łatwo ulegającą pleś-
nieniu i kiśnięciu, nadaje się do zaki-
szania. Suszony wywar gorzelniany 
otrzymujemy przy produkcji alkoholu. 
Jego wartość zależy od rodzaju uży-
tego zboża, ale jest raczej wysoka ze 
względu na dużą ilość aminokwasów 
(lizyny, metioniny z cystyną, trypto-
fanu i treoniny), witamin z grupy B, 
E i mikroelementów. W sprzedaży 
występuje w formie sypkiej, płatków 
lub peletu. W żywieniu krów mlecz-
nych należy stosować 20-25% wywaru 
w mieszance treściwej dawki pokar-
mowej. Oprac. GEM Źródło: MODR
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Wpływ biostymulatora ekologicznego L-Amino+ na 
plon zielonej masy kukurydzy, zbieranej na kiszonkę*

* Badanie przeprowadzono przez IUNG-PIB Puławy (2016r.)
- Gleba płowa wytworzona na glinie lekkiej należącej do kompleksu pszenno-dobrego

1. kontrola 2. L-Amino+ 0,25%
(3L/ha łącznie)

3. L-Amino+ 0,33%
(4L/ha łącznie)

4. L-Amino+ 0,50%
(6L/ha łącznie)
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PROFESJONALNY BIOSTYMULATOR
W Y P R O D U K O W A N Y  O PAT E N T O W A N Ą  T E C H N O LO G I Ą :

 L-Amino+®
 IUNGCERTYFIKATEKOLOGICZNY NE/332/2016

LISTA PUNKTÓW HANDLOWYCH: www.polskieaminokwasy.pl
OBEJRZYJ NAS NA:

100%
18 naturalnych wolnych aminokwasów

L-α z hydrolizy enzymatycznej

   www.polskieaminokwasy.pl
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Nie ma to jak dobre sąsiedztwo!
Dobre sąsiedztwo roślin 
i warzyw ma bardzo pozytyw-
ny wpływ na ich wzrost i upra-
wę. Obecnie bardzo modne 
jest ekologiczne ogrodnictwo, 
w którym dobór odpowiednie-
go sąsiedztwa roślin jest szcze-
gólnie istotny. 

Rośliny i warzywa powinny być tak 
sadzone, aby wzajemnie się nie ogra-
niczały. Niedopuszczalne jest konku-
rowanie o wodę, słońce czy składniki 
mineralne między roślinami, ponieważ 
rośliny prędzej czy później zmarnują 
się albo nie będą tak atrakcyjne, jak 
powinny. Dlatego też należy tak plano-
wać nasadzenia, aby każda roślina mia-
ła wystarczająco dużo miejsca dla sie-
bie, zarówno w części nadziemnej, jak 
i podziemnej. Warto jest tak dobierać 
rośliny, aby wzajemnie sobie pomagały 
we wzroście, np. zwiększały odporność 
na różne choroby lub odstraszały po-
tencjalne szkodniki. Zwracanie uwagi 
na odpowiednio dobre sąsiedztwo ro-
ślin i warzyw jest szczególnie ważne 
w ogrodach ekologicznych, gdzie nie 
stosuje się żadnych chemicznych środ-
ków walki z chorobami i szkodnikami 
roślin. Wtedy dobór dobrego sąsiedz-
twa roślin i warzyw jest często naj-
ważniejszą formą walki z patogenami.
Czego unikać?
O łamanie zasad dobrego sąsiedztwa 
roślin w ogrodzie niestety jest bardzo 
łatwo. Typowym przykładem złego od-
działywania roślin są sosna wejmutka 
i porzeczki, gdy te dwa gatunki rosną 
tuż obok siebie lub nawet w promieniu 

kilkudziesięciu metrów, niemal pewne 
jest, że zachorują na rdzę wejmutkowo-
-pożeczkową. Tak samo jest z gruszami 
i jałowcami, których bliskie sąsiedztwo 
powoduje powstanie rdzy gruszowo-
-jałowcowej, bardziej znanej jako rdza 
gruszy. Aby zapobiec tym chorobom, 
nigdy nie należy sadzić blisko siebie 
tych gatunków.  
Należy również unikać sąsiedztwa ro-
ślin, które posiadają różne wymagania 
glebowe i siedliskowe. Nigdy na jednej 
rabacie lub w jednej donicy nie należy 
sadzić roślin lubiących kwaśne podłoże. 
I tak np. kwasolubny różanecznik nie 
powinien być sadzony tuż obok roślin, 
które preferują obojętne lub zasadowe 
pH, jak wiele bylin czy innych krzewów. 
Zawsze należy też zwracać uwagę, czy 
w sąsiedztwie roślin lubiących słońce, 
które chcemy posadzić, nie będą ros-
nąć duże drzewa i krzewy, rzucające 
cień na rabaty z mniejszymi krzewami 
i bylinami. Z pewnością przyhamuje 
to ich wzrost. Sąsiedztwo wyższych 
drzew rzucających cień będzie nato-
miast korzystne dla bylin i krzewów 
cieniolubnych.

Przykłady na dobre 
sąsiedztwo warzyw
Jeżeli chcemy się cieszyć wysokimi 
plonami warzyw, warto również zain-
teresować się najlepszym sąsiedztwem 
na grządkach z warzywami. Przepro-
wadzono dużo różnych doświadczeń, 
które jasno wskazują, że sadzenie nie-
których gatunków warzyw obok sie-
bie zwiększa ich plon lub zapobiega 
występowaniu różnych chorób.Dobre 

efekty daje też łączenie uprawy wa-
rzyw z uprawą niektórych przypraw 
lub roślin ozdobnych. Przykładami na 
takie dobre sąsiedztwo warzyw z rośli-
nami ozdobnymi są aksamitki oraz na-
gietki - posadzone w pobliżu grządek 
warzywnych ochronią warzywa przed 
nicieniami korzeniowymi. Z kolei na-
sturcje odstraszają od warzyw szkodni-
ki takie jak bielinki i mszyce, ułatwiają 
też zwalczanie ślimaków. Przykładem 
na dobre sąsiedztwo warzyw jest ob-
sadzanie grządek z ogórkami bazylią, 
co znacznie zmniejsza występowanie 
mączniaka rzekomego. Zapach cebuli 
odstrasza szkodniki korzeni marchwi. 
Cebula również dobrze się czuje, rosnąc 
z porami i marchwią. Dynia preferuje 
sąsiedztwo fasoli, nasturcji czy kuku-
rydzy. Groch można wysiewać obok 
wszystkich warzyw z wyjątkiem tych 

z rodziny cebulowych. Przy pomido-
rach nie sadzimy ogórków i ziemnia-
ków, za to warto jest posadzić bazylię. 
Szpinak dobrze rośnie przy rzodkiew-
ce. Ziemniaki nie lubią marchwi, gro-
chu, pomidorów, selerów i słonecz-
ników. Natomiast plon ziemniaków 
zwiększa sąsiedztwo uprawy kukury-
dzy, kapusty, szpinaku, bobu czy fa-
soli. Koper ogrodowy najlepiej rośnie 
sadzony rzutowo w różnych miejscach 
w ogrodzie, w małych kępach. Dzięki 
temu o wiele mniej choruje, niż gdy 
jest sadzony na jednej dużej grządce. 
Sadząc warzywa obok siebie należy 
brać pod uwagę ich szybkość wzrostu, 
rodzaj systemu korzeniowego i okres 
dojrzałości zbiorczej. I tak np. wolny 
rozwój marchwi i pietruszki pozwala 
wysiać między rzędami rzodkiewkę 
albo koper ogrodowy, które dorosną do 

zbioru, zanim marchew zacznie się roz-
rastać. Znanym przykładem sadzenia 
warzyw obok siebie jest uprawa mar-
chwi z cebulą. Warzywa chronią się na-
wzajem przed występowaniem takich 
szkodników jak: połyśnica marchwian-
ka, śmietka cebulanka czy wciornastek 
tytoniowy. Kapusta uprawiana z pomi-
dorem jest w mniejszym stopniu uszka-
dzana przez gąsienice tantnisia krzy-
żowiaczka. Podobnie sadząc jarmuż 
z kapustą, ograniczymy występowanie 
tego szkodnika, bowiem to na jarmu-
żu, a nie kapuście owady składają jaja. 
W uprawie grochu czy fasoli, skutecz-
ną zaporą przed szkodnikami jest ku-
kurydza. Innym przykładem sadzenia 
warzyw obok siebie jest uprawa pora 
z pietruszką. Zapach pietruszki chroni 
pora przed miniarką porówką.
Poradnikogrodniczy.pl



Od 15 marca do 15 maja moż-
na składać wnioski o przyzna-
nie płatności obszarowych za 
2017 r. – przypomina Agencja 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa. Jeśli nie zdąży-
my, można będzie dostarczyć 
wniosek jeszcze do 9 czerwca, 
ale płatności będą pomniej-
szane o 1% za każdy roboczy 
dzień opóźnienia.

Każdy rolnik, który ubiegał się o przy-
znanie płatności bezpośrednich 
w zeszłym roku, otrzymał z ARiMR 
wstępnie wypełniony tzw. wniosek 
spersonalizowany. Wniosek o przy-
znanie płatności bezpośrednich za 
2017 r. można pobrać także z porta-
lu internetowego Agencji. Jest także 
możliwość złożenia wniosku o przy-
znanie płatności przy wykorzysta-
niu aplikacji e-wniosek, która została 
uproszczona i jest łatwiejsza do wy-
korzystania w porównaniu do lat po-
przednich.

Aplikacja poprawi błędy
Przede wszystkim, jak twierdzi 
ARiMR, łatwiej jest uzyskać dostęp 
do systemu teleinformatycznego, któ-
ry umożliwia złożenie wniosku o przy-
znanie płatności przez aplikację e-
-wniosek. Jeszcze rok temu każdy, kto 
chciał otrzymać taki dostęp, musiał 
wypełnić papierowy wniosek o na-
danie loginu i kodu dostępu (hasła) 
i dostarczyć go do biura powiatowe-
go ARiMR. W tym roku nie będzie już 
takiej potrzeby. Rolnik, aby uzyskać 
dostęp do e-wniosku, będzie musiał 
wpisać swój numer ewidencyjny go-
spodarstwa, 8 ostatnich cyfr rachun-
ku bankowego oraz kwotę ostatniej 
płatności otrzymanej z Agencji w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok 
złożenia wniosku — nie ma znaczenia, 
z jakiego tytułu została dokonana ta 
płatność (w kampanii 2017 będzie to 
ostatnia płatność zrealizowana przez 
Agencję w roku 2016). Po poprawnej 
weryfikacji system automatycznie za-
łoży beneficjentowi konto oraz pozwoli 
na wprowadzenie indywidualnego ha-

sła, które umożliwi dostęp do systemu. 
Tak więc od tego roku będzie można 
uzyskać dostęp do systemu teleinfor-
matycznego ARiMR bez wychodzenia 
z domu. Ale to nie jedyne pozytywne 
zmiany dla rolników. Wdrożone mo-
dyfikacje aplikacji e-wniosek zweryfi-
kują poprawność większości danych 
wprowadzanych przez rolników. 
Aplikacja e-wniosek automatycz-
nie sprawdzi, czy suma powierzchni 
podrzędnych działek deklarowanych 
przez rolnika nie jest większa niż po-
wierzchnia działki głównej, a jeżeli tak 
się zdarzy, system zgłosi błąd. ARiMR 
przeniosła do aplikacji e-wniosek geo-
metrię działek rolnych obejmujących 
75% powierzchni zatwierdzonej do 
jednolitej płatności obszarowej w roku 
2016.
 Rolnik wchodząc w moduł umożli-
wiający wyrysowanie działek rolnych, 
będzie mógł pobrać obrys działki wy-
rysowanej w poprzednim roku, a tym 
samym nie będzie musiał ponownie 
rysować powierzchni (dotyczy to dzia-
łek rolnych, których powierzchnia 
i kształt nie uległ zmianie w stosun-
ku do roku poprzedniego). Jeżeli po-
wierzchnie działek rolnych ulegną 
zmianie, rolnik będzie mógł dokonać 
modyfikacji wrysowanego obszaru. 
Mówiąc prościej, wyrysowanie dzia-
łek w e-wniosku będzie dużo łatwiej-
sze niż w latach ubiegłych.
 Zmodyfikowane funkcjonalności 
aplikacji e-wniosek pozwolą także 
na pobranie aktualnych danych re-
ferencyjnych dla każdej działki oraz 
zweryfikowanie, czy dana działka kwa-
lifikuje się do przyznania płatności 
ONW. Zostanie również wdrożony 
mechanizm pozwalający na automa-
tyczne sprawdzenie powierzchni de-
klarowanych do poszczególnych sche-
matów pomocowych w stosunku do 
powierzchni maksymalnych kwalifi-
kowalnych obszarów.

Warto się pospieszyć
Agencja zachęca rolników, aby nie 
czekali ze złożeniem wniosków na 
ostatnią chwilę. Pozwoli to na spokoj-
ną ocenę składanych wniosków oraz 
w przypadku stwierdzenia braków na 
ich poprawienie w terminie umożli-

wiającym przyznanie płatności bezpo-
średnich. W przypadku, gdy okaże się, 
że złożony wniosek jest niekompletny, 
kierownik biura powiatowego Agen-
cji, niezwłocznie po jego otrzymaniu, 
informuje rolnika o stwierdzonych 
brakach oraz o skutkach ich nieusu-
nięcia w terminie do 9 czerwca 2017 r., 
chyba że ten termin upłynął. W przy-
padku, gdy rolnik nie usunie braków 
do 9 czerwca, wniosek o przyznanie 
płatności jest rozpatrywany w zakre-
sie, w jakim został prawidłowo wypeł-
niony, oraz na podstawie dołączonych 
do niego dokumentów.

Jakie dopłaty?
W roku 2017 na realizację płatności 
bezpośrednich zostanie przeznaczona 
kwota ok. 3,4 mld euro. Szacuje się, 
że na działania obszarowe w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich za rok 2017, czyli dopłaty ONW, 
płatności rolnośrodowiskowe (PROW 
2007 - 2013), rolno-środowiskowo-
-klimatyczne, ekologiczne czy zalesie-
niowe, zostanie wypłacona kwota ok. 
2,6 mld zł. W roku 2017 na jednym 
formularzu wniosku można ubiegać 
się o przyznanie płatności w ramach 
systemów wsparcia bezpośredniego, 
czyli: jednolitej płatności obszarowej, 
płatności za zazielenienie oraz płatno-
ści dodatkowej, płatności dla młodych 
rolników, płatności do powierzchni 
uprawy buraków cukrowych, płat-
ności do powierzchni uprawy konopi 
włóknistych, płatności do powierzchni 

upraw roślin strączkowych na ziarno, 
płatności do powierzchni upraw roślin 
pastewnych, płatności do powierzch-
ni uprawy ziemniaków skrobiowych, 
płatności do powierzchni uprawy 
truskawek, płatności do powierzchni 
uprawy pomidorów, płatności do po-
wierzchni uprawy lnu, płatności do po-
wierzchni uprawy chmielu, płatności 
do krów, płatności do bydła, płatności 
do owiec, płatności do kóz, płatności 
niezwiązanej do tytoniu. 
Można też ubiegać się o: przyzna-
nie płatności dla obszarów z ogra-
niczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami (płat-
ność ONW), przyznanie płatności 
rolno-środowiskowo-klimatycznej 
(PROW 2014-2020), w tym zacho-
wanie zagrożonych zasobów genetycz-
nych zwierząt w rolnictwie, przyznanie 
płatności ekologicznej (PROW 2014-
2020), przyznanie płatności rolno-
środowiskowej (PROW 2007-2013), 
w tym zachowanie zagrożonych zaso-
bów genetycznych zwierząt w rolni-
ctwie, wypłatę pomocy na zalesianie 
(PROW 2007-2013), przyznanie pre-
mii pielęgnacyjnej i premii zalesienio-
wej (PROW 2014-2020), przyznanie 
pierwszej premii pielęgnacyjnej do 
gruntów z sukcesją naturalną. 
Płatność rolnośrodowiskowa może 
zostać przyznana jedynie rolnikowi, 
który kontynuuje zobowiązanie rol-
nośrodowiskowe podjęte w ramach 
PROW 2007-2013.

Co jeszcze we wniosku?
Za pośrednictwem wniosku o przy-
znanie płatności można także zgłosić 
wystąpienie z systemu dla małych go-
spodarstw. Agencja przypomina, że 
rolnicy, którzy posiadają co najmniej 
10 ha gruntów ornych, muszą stoso-
wać dywersyfikację upraw, a rolni-
cy posiadający powyżej 15 hektarów 
gruntów ornych dodatkowo są zobo-
wiązani utrzymywać w gospodarstwie 
obszary proekologiczne (EFA). 
W 2017 r. obowiązuje również zakaz 
przekształcania tzw. cennych przy-
rodniczo trwałych użytków zielonych. 
ARiMR przypomina również, że do 
każdej działki ewidencyjnej, na któ-
rej deklarowane są działki rolne, do 
wniosku należy dołączyć załącznik 
graficzny z wyrysowanymi działkami 
rolnymi i obszarami EFA (od 2017 za-
łącznik graficzny nie musi być podpi-
sany przez wnioskodawcę).

Jak wywiązać się obowiązku 
dywersyfikacji upraw?
Jeżeli rolnik posiada od 10 do 30 ha 
gruntów ornych, musi obsiać je co 
najmniej 2 różnymi uprawami, przy 
czym główna uprawa nie może zaj-
mować więcej niż 75% powierzchni. 
Natomiast jeżeli rolnik ma więcej niż 
30 ha gruntów ornych, wówczas musi 
posiać na nich co najmniej 3 różne 
uprawy, przy czym główna uprawa 
nie może zajmować więcej niż 75% 
gruntów ornych, a dwie uprawy głów-
ne łącznie nie mogą zajmować więcej 
niż 95% powierzchni.

Jak wywiązać się 
z utrzymania obszarów EFA?
Jeżeli rolnik posiada powyżej 15 ha 
gruntów rolnych, wówczas musi prze-
znaczyć 5% powierzchni na utrzyma-
nie obszarów proekologicznych. Zali-
czają się do nich: grunty ugorowane, 
elementy krajobrazu (np. pomniki 
przyrody; oczka wodne o pow. mniej-
szej niż 100 m kw.; rowy), strefy bu-
forowe, pasy gruntów wzdłuż granic 
lasu, zagajniki o krótkiej rotacji, obsza-
ry zalesione, międzyplony i pokrywa 
zielona, uprawy wiążące azot.
Oprac. GEM Źródło: ARiMR

Płatności obszarowe po nowemu
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OFERUJEMY W SPRZEDAŻY SZEROKI WYBÓR:
Środków ochrony roślin

Nawozów
Materiału siewnego
Art. ogrodniczych

Folie i siatki rolnicze
Sznurek rolniczy

OFERUJEMY W SPRZEDAŻY ŚRODKI DO ŻYWIENIA ZWIERZĄT:

Śrutę sojową (min. 40% białka)
Śrutę rzepakową
Ziarno kukurydzy

Wysłodki buraczane
DDGS zbożowy

Premiksy, koncentraty i pasze pełnoporcjowe
Preparaty mlekozastępcze

Lizawki solne

Supros Agro Sp. z o.o.
Ul. Polna 12

16-423 Bakałarzewo
Tel. 87 567 52 71

SUPROS SP. Z O. O.
ul. Krośnieńska 1

11-130 Orneta
Tel. 55 242 01 47 wew. 24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ogłoszenie bezpłatne

sadzeniaki ziemniaka (Sifra,Irga,Vineta)
pasze (Agrocentrum i Sano)

nasiona rolnicze
trawy, mieszanki traw
zboża siewne, pasze

sadzeniaki ziemniaka
środki ochrony roślin

stacja kontroli opryskiwaczy
ul. Elewatorska 12, 19-203 Grajewo
tel. 86 272 22 69, 602 528 486

www.cennas.e-grajewo.pl,cennas@wp.pl



                                         Nie py taj zdro wego, ja kim da rem jest życie i szczęśli wego, co to łzy. To tak jak byś mówił, do głuche go ocze kując odpowiedzi.miasto-gazeta.pl kwiecień 2017

MIASTO EŁK: wokół nas sportowe szaleństwo ;-)

Liczy się dobra zabawa!
—To jest moja trzecia edycja w star-
tach Zorientuj się na Ełk — mówi Ju-
rek Sawicki z Ełku. — Bardzo przyjem-
na, kameralna i rodzinna impreza, dla 
wszystkich. Bardziej liczy się tutaj miłe 
spędzenie czasu niż rywalizacja spor-
towa. Dziś biegnę raczej rekreacyj-
nie, natomiast biegam też na dłuższe 
dystanse, w półmaratonach. Wcześ-
niej uprawiałem kolarstwo górskie, 
a ostatnio przerzuciłem się na biega-
nie. Bieg na orientację charakteryzuje 
się tym, że trzeba troszeczkę oriento-
wać się w terenie. I to jest fajne w ca-
łej tej zabawie.
— Już kilka razy startowałem w mar-
szu Zorientuj się na Ełk oraz w ełckiej 
Zmarzlinie — mówi Grzegorz Tonde-
ra z Ełku. — Poza tym mam na swoim 
koncie starty  w maratonach rowero-
wych. To jest taka dodatkowa forma 
treningu, jak również zabicia czasu. 
Dziś nie idę po wynik, idę, żeby 
sprawdzić swoje możliwości i wie-
dzę. Jest to dla mnie przede wszyst-
kim rozrywka. Najdłuższy dystans, jaki 
pokonałem biegiem, to były dwie eł-
ckie Zmarzliny po 50 km. Jeśli chodzi 
o maratony rowerowe, to najdłuższe 
trasy miały po 200 km.
Bezkonkurencyjni w klasyfikacji in-
dywidualnej okazali się: wśród ko-
biet Sylwia Prądzyńska z Ełku (czas 
01:21:00), zaś wśród mężczyzn Ja-
rosław Prądzyński (czas 01:16:00). 
W roku ubiegłym małżeństwo wygrało 
klasyfikację rodzin, natomiast w tym 
roku startowało oddzielnie.

W kat. „Chłopcy Przedszkola” jako 
pierwszy do mety z czasem 01:45:30 
dotarł Jakub Mickiewicz. W kat. 
„Dziewczęta Szkoły Podstawowe Kla-
sy 0-3” najlepsza była Maja Piwoń-
ska (czas 01:51:00), w kat. „Chłopcy 
Szkoły Podstawowe Klasy 0-3” - Gu-
staw Paszkiewicz (czas 02:46:20), 
w kat. „Dziewczęta Szkoły Podstawo-
we klasy 4-6” - Weronika Pieśniakow-
ska (czas 02:18:42), w kat. „Chłopcy 
Szkoły Podstawowe klasy 4-6” - Ma-
ciej Orłowski (czas 02:17:20), w kat. 
„Dziewczęta Szkoła Gimnazjalna” - 
Kaja Piwońska (czas 01:50:45), w kat. 
„Chłopcy Szkoła Gimnazjalna” - An-
tek Prądzyński (czas 01:40:29), w kat. 
„Dziewczęta Szkoły Średnie” - Wik-
toria Truszkowska (czas 01:21:45), 
zaś w kat. »Chłopcy Szkoły Średnie« 
- Patryk Karpowicz (czas 01:18:20).

Wśród rodzin nie mieli sobie równych 
Strażnicy Leśnej Galaktyki (Kacper, 

Agnieszka i Dariusz Wszeborowski) 
z czasem 01:31:40, natomiast druży-
nowo najlepsze było Serduszko Team 
Ełk (w składzie: Ewelina Dobrydnio, 
Bartłomiej Klejno i Janusz Limberg) 
z czasem 01:01:40.

Rekordowa frekwencja
Marsz Zorientuj się na Ełk, organi-
zowany jest w naszym mieście już po 
raz trzeci przez Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji.
— Prawdziwe szaleństwo — podsu-
mowuje Ireneusz Dzienisiewicz z MO-
SiR Ełk. — Dotychczas największa fre-
kwencja to było około 150 osób. W tym 
roku można śmiało powiedzieć, że im-
preza wyszła spod kontroli :-).  Prawie 
300 osób! Trochę dużo :-)
— Jestem mile zaskoczony frekwen-
cją — mówi Wiesław Rusak, sędzia 
główny marszu. — Wielkie uznanie dla 
nauczycieli z Gimnazjum nr 4 w Ełku, 
którzy przyprowadzili mnóstwo mło-

dzieży. Cieszę się, że impreza znala-
zła w Ełku podatny grunt i że tak się 
rozrosła.

Fundatorem nagród była ełcka fir-
ma „Fala".
— Brałem udział w pierwszej edycji 
Zorientuj się na Ełk, było to dwa lata 
temu — mówi Maciej Olszewski.
— Startowaliśmy drużynowo, wspól-
nie z pracownikami. Spodobał mi się 
ten rodzaj aktywności fizycznej i odpo-
czynku w niedzielę. W związku z tym, 
podczas drugiej edycji, postanowiłem 
przeznaczyć trochę środków finanso-
wych na nagrody. Jeżdżąc na różnego 
typu imprezy sportowe zauważyłem, 
że jednak nagrody w pewnym sensie 
mobilizują i przyciągają więcej ludzi.
 W zeszłym roku impreza bardzo faj-
nie się rozwinęła. Zaczęło się od kil-
kudziesięciu osób uczestniczących 
w pierwszej rundzie, a skończyło na 
bodajże 170 osobach, które startowały 

w drugiej i kolejnych rundach. 
Na każdej z czterech rund fundowa-
liśmy średnio 50 nagród. Miło było 
usłyszeć, że fajnie jest coś dostać za 
udział w marszu, tym bardziej że na-
grody są losowane wśród wszystkich 
uczestników, a nie tylko za pierwsze, 
drugie i trzecie miejsca. Wśród nagród 
są m.in. koszulki, czapki, plecaki, kom-
pasy, bidony. Na trzecią edycję rów-
nież zdecydowałem się przeznaczyć 
środki finansowe na nagrody.

Runda II marszu odbędzie się 28 
maja (start o godzinie 10.30, las 
w Przykopce — obok firmy Ełmex), 
runda III - 17 września (start o go-
dzinie 10.3, przystanek wąskotorówki 
w Sypitkach), a runda IV - 8 paździer-
nika (start o godzinie 10.30, leśni-
czówka Mrozy).
Przedsięwzięciu patronuje prezydent 
Ełku i radni miejscy.
Agnieszka Czarnecka

Prawie 300 osób wzięło udział 
w I rundzie marszu pod ha-
słem Zorientuj się na Ełk, któ-
ra miała miejsce w ostatnią 
niedzielę. Trasa prowadziła 
przez Bór Ełcki, w okolicach 
Regla. Uczestnicy startowali, 
aż w 14 kategoriach. Mężczyź-
ni mieli do pokonania odcinek 
długości 12,5 km, zaś pozostali 
(dzieci, młodzież, kobiety, ro-
dziny i zespoły) - 9 km.

I runda Zorientuj się na Ełk za nami!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ogłoszenie płatne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
 życzymy miłych i radosnych chwil spędzonych

 w atmosferze rodzinnego szczęścia 
oraz kultywowania staropolskich obyczajów.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie 
odrodzenie, napełni pokojem i wiarą,

 da siłę w pokonywaniu trudności
 i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Mieczysław Głębocki 
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Bezdziecki
Wójt Gminy

wraz z pracownikami

Niech radosne Alleluja będzie dla Was
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.

Niech pogoda ducha towarzyszy Wam
w trudzie każdego dnia,

a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku.
z całego serca życzy

przewodniczący Klubu Radnych Dobro Wspólne
Bogusław Wisowaty
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gMInA EŁK: Gospodarka

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych miłości i rodzinnego ciepła,
życzy Ełcka Platforma Obywatelska

Wesołych Świąt

Adam Dobkowski 
Przewodniczący Platformy 

Obywatelskiej w Ełku

Bartosz Detkiewicz
Sekretarz Platformy 

Obywatelskiej w Ełku

pełnych miłości i rodzinnego ciepła,
życzy Ełcka Platforma Obywatelska

Adam Dobkowski 
Przewodniczący Platformy 

Obywatelskiej w Ełku

Uchwały gminy Ełk pod lupą prokuratora
Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił w dwóch punktach uchwałę gminy Ełk, z czerwca ubiegłego roku, w sprawie stawek za gospodarowanie odpadami. Skar-
gę do WSA złożył ełcki prokurator. Choć sąd dopatrzył się nieprawidłowości, radni ich nie naprawili. W lutym tego roku przyjęli nową uchwałę, wpisując do niej punkty 
uchylone przez WSA. Pytanie: zrobili to z premedytacją, czy też z niewiedzy?

29 czerwca 2016 roku Rada Gminy 
Ełk podjęła uchwałę w sprawie ustale-
nia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. W doku-
mencie określono, że za śmieci zbiera-
ne w sposób selektywny (czyli śmieci 
segregowane — przyp. autora) miesz-
kańcy będą płacili 6,30 zł miesięcznie 
(za osobę), zaś za śmieci zbierane 
w sposób nieselektywny (czyli śmie-
ci niesegregowane — przyp. autora) 
- 7,20 zł miesięcznie (za osobę). Po-
nadto, wprowadzono roczną ryczał-
tową opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi od domków 
letniskowych i innych nieruchomo-
ści wykorzystywanych na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe, w wysokości 
195 zł (segregowane) i 244 zł (niese-
gregowane).
Uchwałę Rady Gminy Ełk zaskarżył, 
do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Olsztynie, prokurator rejo-
nowy z Ełku, zarzucając jej narusze-
nie art. 6j ust. 3b i 3c u.c.p.g. (ustawa 
z 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach — przyp. autora). 
Chodziło o § 1 ust. 3 i 4 wspomnianej 
uchwały dotyczący wprowadzenia ry-
czałtowej opłaty za śmieci. Zdaniem 
prokuratora, wyliczenie wysokości tej 
opłaty, było nieprawidłowe. Poza tym, 
jak uzasadniał prokurator, nie było 
podstaw dla uwzględnienia w wyso-
kości opłaty ryczałtowej 20% tytułem 
bliżej niesprecyzowanych „kosztów 
administracyjnych". Za nieprawid-
łową praktykę, zdaniem prokuratora, 
należało też uznać ustalenie średniej 
szacunkowej liczby osób w gospo-
darstwach domowych na 3 osoby 
i użycie tego elementu jako jednego 
z czynników determinujących wyso-
kość opłaty dotyczącej nieruchomo-

ści, które z założenia bądź to nie są 
zamieszkiwane w ogóle, bądź jedy-
nie są zajmowane przez krótki okres.
Rada Gminy Ełk wniosła o oddale-
nie skargi prokuratora. Swoje stano-
wisko argumentowała w ten sposób, 
że ustawodawca, oprócz wskazania, 
w jaki sposób opłatę należy wyliczyć, 
nie dał wskazówek ani środków praw-
nych do ustalenia danych niezbęd-
nych do określenia ilości odpadów 
powstających na nieruchomościach 
zabudowanych domkami letnisko-
wymi i wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe.
Po zapoznaniu się z argumentacją 
obu stron WSA uznał, że Rada Gminy 
Ełk podejmując zaskarżoną uchwałę 
w sprawie ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w dniu 29 czerwca 2016 r. 
w § 1 ust. 3 i 4 przekroczyła delega-
cję ustawową.

„W rozpoznawanej sprawie został 
naruszony przepis art. 6j ust. 3b i ust. 
3c u.c.p.g. poprzez zaniechanie doko-
nania przez organ rzetelnej i wnikli-
wej kalkulacji wysokości stawki, po-
zwalającej na prawidłowe ustalenie 
rocznej opłaty ryczałtowej związanej 
z zagospodarowaniem odpadów z nie-
ruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe oraz inne o cha-
rakterze rekreacyjno -wypoczynko-
wym zamieszkałe czasowo — czyta-
my w wyroku WSA z 9 lutego 2017 r.
 — Organ dokonując obliczenia ry-
czałtowej opłaty rocznej, przekro-
czył bowiem upoważnienie ustawowe 
w zakresie uwzględnienia parametrów 
pozwalających na ustalenie jej osta-
tecznej wysokości".
Z uwagi na wskazane wady zaskar-
żonej uchwały, sąd stwierdził nieważ-
ność § 1 ust.3 i 4 uchwały gminy Ełk.

Nowa „stara” uchwała?
Dwa tygodnie po ogłoszeniu wyro-
ku, na sesji 24 lutego, radni gminy 
Ełk przyjęli nową uchwałę w sprawie 

ustalenia stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. Sęk 
w tym, że dokument nie różni się za-
sadniczo, od poprzedniego. Zaskarżo-
ne i unieważnione przez WSA, zapisy 
widnieją w niezmienionym kształcie 
w nowej uchwale.
Unieważniony § 1 ust.3, który brzmi: 
„Ustala się roczną ryczałtową opłatę 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi od domków letniskowych 
lub innych nieruchomości wykorzy-
stywanych na cele rekreacyjno-wy-
poczynkowe w wysokości 195,00 zł 
w przypadku, gdy odpady zbierane 
są w sposób selektywny” — w nowej 
uchwale wpisany został jako § 1 ust. 
4, natomiast unieważniony § 1 ust. 4 
o brzmieniu: „W przypadku gdy na 
nieruchomościach, o których mowa 
w ust. 3, odpady komunalne zbiera-
ne są w sposób nieselektywny, roczna 
opłata ryczałtowa wynosi 244,00 zł” 
- stanowi w nowej uchwale § 1 ust. 5. 
Mało tego, w nowej uchwale widnie-
ją nowe, dużo wyższe, stawki opłat za 
jednorazowy odbiór, transport i unie-
szkodliwianie odpadów dla nierucho-
mości niezamieszkałych. W przypad-
ku np. pojemnika KP-7 różnica cen 
wynosi, aż 280 zł (w przypadku od-
padów zbieranych selektywnie) i, aż 
321 zł (w przypadku odpadów zbie-
ranych nieselektywnie). 

Rada Gminy Ełk złożyła jednak skar-
gę kasacyjną do NSA w sprawie „sta-
rej” uchwały, która straciła moc, po-
nieważ radni w tej kwestii podjęli 
nową.

Będą skutki prawne 
działań radnych?
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego, jak poinformowała nas 
sędzia Małgorzata Jaśkowska, jest 
nieprawomocny.
— Z ustaleń poczynionych w sądzie 
I instancji wynika, że w dniu 23 marca 
2017 r. wpłynęła do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Olsztynie 

skarga kasacyjna organu od wyroku 
z dnia 9 lutego 2017 r. Nie została ona 
jednak jeszcze przekazana Naczel-
nemu Sądowi Administracyjnemu 
— informuje sędzia NSA Małgorzata 
Jaśkowska. 
— Poza powyższym ogólnie wskazu-
ję, że stosownie do treści art. 152 § 1 
i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 718 ze zm.) w razie uwzględnienia 
skargi na akt lub czynność, nie wywo-
łują one skutków prawnych do chwili 
uprawomocnienia się wyroku, chyba 
że sąd postanowi inaczej. 
Przepisu tego nie stosuje się do aktów 
prawa miejscowego. Uchwała, której 
nieważność została częściowo stwier-
dzona w nieprawomocnym wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Olsztynie zalicza się zaś do 
aktów prawa miejscowego.

Z odpowiedzi, jaką uzyskaliśmy od 
NSA można by wywnioskować, że 
wyrok WSA powinien być respekto-
wany (zasada aktów prawa miejsco-
wego), mimo że nie jest prawomoc-
ny, i może należałoby zadać pytanie, 
czy radni gminni za nic mają wyroki 
sądu administracyjnego? 

Co na to ełcki prokurator?
— Zbieramy informacje na temat tej 
drugiej uchwały (z 24 lutego 2017 r. 
- przyp. autora) — mówi Wojciech 
Piktel, prokurator rejonowy z Ełku. 
— Sprawdzamy, czy jest ona zgodna 
z prawem. Wiemy już, że na tą pierw-
szą uchwałę (z 29 czerwca 2016 r.), 
 poszła skarga kasacyjna do NSA. 
A więc gmina Ełk nie zgodziła się 
z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, ale też i wydała 
drugą uchwałę. 
Ta druga uchwała jest podobna do 
pierwszej. Zmieniła się w zasadzie 
jedynie numeracja. Na razie mogę 
powiedzieć tylko tyle, że toczy się po-
stępowanie w tej sprawie.

AGNIESZKA CZARNECKA
MIASTO-GAZETA.PL

a.czarnecka@miasto-gazeta.pl

GMINA PROSTKI — ceny za wywóz 
nieczystości min. 2 razy w miesiącu

ODPADY NIESEGREGOWANE
pojemnik do 0,12 m³ - 17 zł
pojemnik 0,24 m³ - 30 zł
pojemnik 0,36 m³ - 42 zł
pojemnik 1,1 m³ - 125 zł
pojemnik 5 m³ - 550 zł
pojemnik 7 m³ - 800 zł
pojemnik 10 m³ - 1100 zł

ODPADY SEGREGOWANE
pojemnik do 0,12 m³ - 16 zł
pojemnik 0,24 m³ - 29 zł
pojemnik 0,36 m³ - 39 zł
pojemnik 1,1 m³ - 120 zł
pojemnik 5 m³ - 530 zł
pojemnik 7 m³ 760 zł
pojemnik 10 m³ - 1050 zł

GMINA STARE JUCHY —  ceny za 
wywóz nieczystości min. 2 razy 
w miesiącu

ODPADY NIESEGREGOWANE
pojemnik 120 l - 22 zł
pojemnik 240 l - 36 zł
pojemnik 400 l - 50 zł
pojemnik 660 l - 70 zł
pojemnik 1100 l - 110 zł
pojemnik KP-5 - 420 zł
pojemnik KP-7 - 620 zł

ODPADY SEGREGOWANE
pojemnik 120 l - 19 zł
pojemnik 240 l - 34 zł
pojemnik 400 l - 48 zł
pojemnik 660 l - 67 zł
pojemnik 1100 l - 108 zł
pojemnik KP-5 - 405 zł
pojemnik KP-7 - 605 zł

GMINA EŁK—  ceny za  jednorazowy 
odbiór transport i unieszkodliwianie

ODPADY NIESEGREGOWANE
pojemnik 120 l - 35,60 zł
pojemnik 240 l - 47,50 zł
pojemnik 360 l -63,30 zł
pojemnik 1100 l - 174,10 zł
pojemnik KP-7 - 871,00 zł

ODPADY SEGREGOWANE
pojemnik 120 l - 28,50 zł
pojemnik 240 l - 41,00 zł
pojemnik 360 l -55,50 zł
pojemnik 1100 l - 150,40 zł
pojemnik KP-7 - 760,00 zł

GMINA KALINOWO 
— nie odbiera odpadów z nie-
ruchomości niezamieszka-
łych. Zgodnie z przyjętym 
Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na tere-
nie gminy Kalinowo „Odpady 
powstałe na terenie nierucho-
mości niezamieszkałych będą 
przez ich właścicieli usuwane 
we własnym zakresie, poprzez 
zawarcie stosownych umów 
z podmiotami uprawnionymi 
do świadczenia takich usług 
wpisanymi do prowadzonego 
przez wójta gminy Kalinowo 
rejestru działalności regulo-
wanej".
 Miasto-gazeta.pl

A ILE KOSZTUJE ODBIÓR
ODPADÓW Z NIERUCHOMO-
ŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA
TERENIE SĄSIEDNICH GMIN?

Gdy nadejdą święta niech nadzieja 
i radość zastukają do Waszych drzwi, 

a Wielkanoc przyniesie
 pomyślność i  szczęście. 

Wszelkiego powodzenia na
 nadchodzące dni

 życzą radni powiatowi
 Prawo i Sprawiedliwość

Anna Kossakowska
Krystyna Cegiełka
Ryszard Skawiński

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ogłoszenie płatne
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MIASTO EŁK: edukacja

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
 przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”

wszystkim pracownikom, mieszkańcom Ełku oraz pacjentom
życzy Zarząd Spółki Pro - Medica w Ełku

Alleluja

Na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy
życzymy radosnego, wiosennego nastroju

oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.
Niech Zmartwychwstały Pan przyniesie miłość, spokój i szczęście,

a atmosfera serdeczności i przyjaźni pozwoli zapomnieć o codziennych 
troskachi niepokojach.

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy

a atmosfera serdeczności i przyjaźni pozwoli zapomnieć o codziennych 
troskachi niepokojach.

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy

Miejsce w przedszkolu dla każdego.
6-latki bezpłatnie

W marcu zakończył się nabór do 
przedszkoli publicznych na rok szkol-
ny 2017/2018. W wyniku przeprowa-
dzonej procedury okazało się, że licz-
ba chętnych dzieci przewyższa ilość 
oferowanych miejsc.

— Pierwszy etap naboru odbywa się 
według kryteriów zewnętrznych (mini-
sterialnych) — mówi Artur Urbański, 
z-ca prezydenta Ełku. — Pierwszeń-
stwo przyjęcia do przedszkola mają 
dzieci matek samotnie je wychowują-
cych, dzieci, w których rodzinie wystę-
puje niepełnosprawność itd. Po tym 
pierwszym etapie naboru okazało się, 
że dla ok. 240 dzieci zabrakło miejsc 
w naszych placówkach. Znaczny pro-
cent stanowiły 3-latki.

 — Przygotowania do zmiany przepi-
sów (chodzi o obowiązek zapewnie-
nia 3-latkom miejsca w przedszkolu 
— przyp. autora) rozpoczęliśmy już 
od ubiegłego roku, poprzez zaadap-
towanie bloku C w Miejskim Przed-
szkolu „Ekoludki” — mówi Artur Ur-
bański. — Powstało tam wówczas 7 
nowych oddziałów przedszkolnych 
i 1 grupa żłobkowa. Natomiast kilka 
przyczyn złożyło się na to, że dla dość 
znaczącej liczby dzieci zabrakło miej-
sca w przedszkolu. Zostało nam bar-
dzo dużo 6-latków, które mają teraz 
prawo pozostać w przedszkolu. W tej 
chwili mamy ok. 350 dzieci 6-letnich 
w oddziałach przedszkolnych, a od 
przyszłego roku będziemy mieli tych 
6-latków ponad 420. Być może wiąże 
się to z faktem, że 6-latek od stycznia 
nie płaci za przedszkole. 
 Jest nowe rozporządzenie MEN, któ-
re daje możliwość posłania 6-latków 
do przedszkola, bez ponoszenia opłat. 
Rok 2017 jest pierwszym rokiem, kie-
dy samorząd dostaje na 6-latki sub-
wencję oświatową. 
— W przypadku naszego samorządu 
jest to ok. 3,5 tys. zł na jedno dzie-
cko. Mamy też sporo dzieci 4 i 5-let-
nich. Po pierwszym etapie naboru, 
kiedy okazało się, że taka znacząca 
grupa dzieci pozostała bez miejsca 
w przedszkolu, prezydent podjął de-
cyzję o uruchomieniu nowych oddzia-
łów. W sumie będzie ich 10.
Najwięcej, bo aż 6 nowych oddziałów 
przedszkolnych, powstanie w budyn-
ku Szkoły Podstawowej nr 9 na os. 
Konieczki. Będą to oddziały zamiej-
scowe Miejskiego Przedszkola „Sło-
neczna Ósemka” — mówi Artur Ur-
bański.  Chcielibyśmy wyłączyć cały 
parter bloku A zajmowany do tej pory 
przez „podstawówkę".

W Miejskim Przedszkolu „Bajka” na 
os. Jeziorna powstaną 2 nowe od-
działy, w Szkole Podstawowej nr 4 
- 1 oddział (zamiejscowy Miejskiego 
Przedszkola „Mali Odkrywcy”) oraz 
w Miejskim Przedszkolu i Żłobku 
„Ekoludki” - 1 oddział.
 10 kwietnia ruszył nabór uzupełniają-
cy do nowych oddziałów, który będzie 
prowadzony do 28 kwietnia.

Nowe przedszkole w centrum?
Z prognoz wynika, że w najbliższej 
przyszłości czeka nas wyż demogra-
ficzny. Mając to na uwadze, samorząd 
miasta już przygotowuje się do rozbu-
dowy bazy edukacyjnej.
— Rozważamy budowę nowego 
przedszkola, aczkolwiek mamy pew-
ne obawy — mówi Artur Urbański. 
— Wynikają one z tego, że nasz sy-
stem edukacji jest mocno niestabilny, 

przede wszystkim w zakresie wieku, 
w jakim dziecko ma rozpocząć na-
ukę w szkole. Przecież nie tak dawno 
jeszcze dzieci 6-letnie miały pójść do 
szkoły. Dzisiaj w oddziałach przed-
szkolnych mamy 15 grup 6-latków. 

A jeśli za kilka lat przyjdzie ko-
muś do głowy, żeby te dzieci 
znów skierować do szkoły?
Jeżeli w Ełku powstanie nowe przed-
szkole, a takie są założenia samorządu, 
to pod uwagę brana jest rozbudowa 
którejś z istniejących placówek (o ile 
będzie taka możliwość), ewentualnie 
budowa nowej placówki, od podstaw. 

Takie przedszkole,  jak zdradza Artur 
Urbański, mogłoby powstać w cen-
trum miasta.
— Dziś wykładnią jest to, że w przed-
szkolu powinny znaleźć się dzieci 3, 

4, 5 i 6-letnie. W oparciu o to założe-
nie będziemy podejmowali decyzję 
o budowie nowego obiektu żłobkowo-
-przedszkolnego — dodaje Urbański. 
— Potrzebujemy jeszcze trochę czasu 
na zebranie danych, żeby mieć pełną 
wiedzę odnośnie do celowości tej in-
westycji.

Rodzice zadowoleni
Mamy, z którymi udało się nam po-
rozmawiać, w zmianach, które są po-
kłosiem reformy oświaty, widzą same 
plusy.
— Nareszcie będę mogła pójść do pra-
cy i będzie mi się to opłacało — mówi 
pani Lidia. — Za przedszkole nie mu-
szę dużo płacić, w przeciwieństwie 
do niani, której za opiekę nad Zuzią 
(3-latka) musiałabym „dać” co naj-
mniej 500 zł. Koleżanki mają starsze 
dzieci i jeszcze rok temu miały taki 

właśnie dylemat — pójść do pracy 
i zarobić tylko na nianię, czy zostać 
w domu. Zostały w domu. 

— Cieszę się, że nie muszę wysyłać 
Kacpra (6 lat) do szkoły — mówi pani 
Karolina. — Syn jest bardzo nieśmiały, 
taki dziecinny jeszcze, i według mnie, 
nie poradziłby sobie w „podstawów-
ce". Dzieciństwo powinno trwać jak 
najdłużej.

— Same pozytywne zmiany — uważa 
pani Weronika. — Pamiętam, jak moje 
dzieci chodziły do przedszkola. Ile to ja 
wtedy musiałam za nie płacić? Teraz 
rodzice mają naprawdę dobrze. Opie-
ka od 3 do 6 roku życia, praktycznie 
za darmo. I taka mama może wrócić 
do pracy i realizować się zawodowo, 
bo daje jej się teraz taką możliwość.
CZAR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ogłoszenie płatne

Od 1 września miasto Ełk musi 
zapewnić miejsca w przed-
szkolu dla wszystkich chętnych 
3-latków. Dodatkowo samorzą-
dy gminne są zobowiązane do 
zapewnienia miejsc w placów-
kach wychowania przedszkol-
nego dla wszystkich uprawnio-
nych dzieci. 
Jest to efekt przeprowadzo-
nej przez rząd reformy syste-
mu oświaty.  Z uwagi na to, że 
po pierwszym naborze w Ełku 
zabrakło miejsc dla około 240 
dzieci,  miejski samorząd podjął 
decyzję o utworzeniu nowych 
oddziałów.



16            To prawda, że większość ludzi zmienia się za kierownicą. Silnik ma niesamowitą władzę nad duszą człowieka. Jean Baptiste Delacour miasto-gazeta.pl kwiecień 2017

pOlSKA: z kraju i z powiatu
Bezrobocie 
w marcu wynio-
sło 8,2 proc. Spad-
ki we wszystkich
województwach
Stopa bezrobocia wyniosła w mar-
cu 8,2 proc. i w porównaniu do lu-
tego spadła o 0,3 pkt. proc. - po-
dało MRPiPS. Spadki odnotowano 
we wszystkich województwach. 
Liczba bezrobotnych w końcu mar-
ca wyniosła 1 mln 325,7 tys. osób 
i w porównaniu do lutego spadła 
o 57,7 tys. 

Jak poinformowało Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej, w skali roku stopa bezrobocia 
zmniejszyła się o 1,7 punktu proc. - 
z 9,9 proc. w marcu 2016 r. do 8,2 
proc. w marcu br. "To są kolejne 
znakomite informacje dotyczące 
rynku pracy" - oceniła minister 
Elżbieta Rafalska. 
Wiceminister Stanisław Szwed nie 
wykluczył, że w kolejnych miesią-
cach bezrobocie spadnie poniżej 
8 proc., a na koniec roku może 
wynieść 7 proc. "Myślę, że byłby 
to dobry wynik" - dodał. 

W analogicznym okresie ubiegłego 
roku (luty 2016 r. - marzec 2016 
r.) natężenie bezrobocia zmniejszy-
ło się również o 0,3 punktu proc. 
(z poziomu 10,2 proc. do poziomu 
9,9 proc.). 
Resort podkreśla, że na przestrze-
ni ostatnich 26 lat, stopa bezro-
bocia w marcu nigdy nie była niż-
sza niż odnotowana w marcu br. 
Liczba bezrobotnych wyniosła 1 
mln 325,7 tys. osób (na podsta-
wie meldunków nadesłanych przez 
wojewódzkie urzędy pracy) i w po-
równaniu do końca lutego spadła 
o 57,7 tys. osób. 

Liczba bezrobotnych w końcu 
marca br. była o 274,8 tys. osób 
niższa niż przed rokiem. Spadek 
stopy bezrobocia (w granicach od 
0,2 do 0,6 punktu procentowego) 
odnotowano we wszystkich woje-
wództwach. 
Najsilniej (o 0,6 pkt.) natężenie 
bezrobocia spadło w wojewódz-
twach świętokrzyskim i warmiń-
sko-mazurskim. 
Źródło: Kurier PAP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ogłoszenie płatne

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszelkiej pomyślności,
 pogody ducha, zdrowia, rodzinnej atmosfery. Aby wiara, siła 

i nadzieja oraz miłość towarzyszyły Wam każdego dnia
  

   z głębi serca życzy 
Wasz poseł na sejm Wojciech Kossakowski

Pierwsze lokale z programu Mieszkanie plus
powstaną jeszcze w tym roku

Podpisano ponad 70
listów intencyjnych na 
wybudowanie 20 tys. 
mieszkań w ramach 
programu Mieszkanie 
plus, pierwsze miesz-
kania mają być gotowe 
pod koniec tego roku - 
mówił w Sejmie wice-
minister infrastruktury 
i budownictwa Kazi-
mierz Smoliński. 

W ramach pytań poselskich 
w sprawach bieżących odpo-
wiadał na pytanie Ewy Malik, 
Dariusza Starzyckiego i Wal-
demara Andzla (PiS) w spra-
wie stopnia wdrażania pilota-
żu programu Mieszkanie plus. 
Posłowie pytali m.in. o kryte-
ria przyznawania mieszkań, 
a także czy program uwzględ-
nia mieszkania dla niepełno-
sprawnych. 

Wiceminister Kazimierz 
Smoliński przypominał, że 
do wykonania tego pilotażu 
wybrano spółkę BGK Nie-

ruchomości i każda gmina, 
która się zgłosi się do BGK 
Nieruchomości, może usta-
lić warunki wykonania tej in-
westycji. 
Przyznał zarazem, że "ta in-
westycja z ekonomicznego 
punktu widzenia musi się zbi-
lansować", więc "w niektó-
rych małych gminach może 
być problem, by zrealizować 

ten pilotaż". 
Tym niemniej, z myślą o tych 
mniejszych i biedniejszych 
gminach, rząd już szykuje 
program wsparcia budowni-
ctwa - zapowiedział.
 Jeśli chodzi o pilotaż Miesz-
kanie plus, dodał Smoliński, 
"w tej chwili podpisanych jest 
ponad 70 listów intencyjnych 
na obszarach 220 ha, które 

na dzisiaj dają prawie 20 tys. 
mieszkań do wybudowania". 
Dodał, że "praktycznie co ty-
dzień podpisywane są kolejne 
listy". Pod koniec tego roku, 
mówił Smoliński, przewidy-
wane jest oddanie pierwszych 
mieszkań w jednej z gmin, 
a "intensyfikacja tego pro-
gramu nastąpi w przyszłym 
roku". 

Program "realizować będą te 
firmy, które zaoferują najlep-
szą cenę i najlepszą jakość", 
choć np. obecne inwestycje 
realizują lokalne firmy.
 Mówiąc o kryteriach przy-
zwania tych mieszkań Smo-
liński zaznaczył, że pierw-
szeństwo będą miały rodziny, 
które wychowują przynaj-
mniej jedno dziecko, szcze-
gólnie niepełnosprawne. 
Mieszkania będą też się na-
leżeć np. posiadaczom Karty 
Polaka. 

"Jeśli ktoś zarabia za dużo, 
by dostać od gminy mieszka-
nie komunalne, a zarabia za 
mało, by dostać kredyt w ban-
ku - w pierwszej kolejności te 
osoby będą dostawały" - po-
wiedział Smoliński. Taką oso-
bę będzie jednak musiało być 
stać na czynsz, który według 
obecnych obliczeń ma wyno-
sić ok. 10 zł za metr kwadra-
towy, choć może się to jeszcze 
zmienić. 
Źródło: Kurier PAP

Zespół Szkół nr 5 im. 
Karola Brzostowskiego 
w Ełku był gospodarzem 
IV Międzynarodowego 
Turnieju Informatyków.

Zawody miały na celu porów-
nanie wiadomości i umiejęt-
ności uczniów oraz studentów 
z zakresu administrowania 
i obsługi komputerów, na 
których zainstalowany jest 
anglojęzyczny system ope-
racyjny Windows 10. W tym 
roku udział w zawodach wzię-
ły trzy szkoły z Estonii, po jed-
nej z Litwy i Łotwy oraz nasz 
Zespół Szkół nr 5, który repre-
zentowali: Kamil Święconek, 

Kamil Polink, Damian Bana-
chowski, Jakub Królczyk, Ma-
ciej Marcinkiewicz, Adam Si-
nocha, Arkadiusz Bogdaniuk 
i Patryk Okrągły.
Rywalizacja podzielona 
była na dwa dni — pierwsze-
go uczestnicy indywidualnie 
odpowiadali na pytania przy-
gotowane przez międzynaro-
dowy zespół pedagogów, na-
tomiast w części praktycznej 
musieli naprawić system ope-
racyjny Windows 10.
Po zsumowaniu wyników 
najlepszy okazał się Estoń-
czyk Martin Saar z Tallinn 
Polytechnic School, na dru-
gim miejscu uplasował się 

Kamil Polink z Zespołu Szkół 
nr 5 w Ełku. Na trzecim stop-
niu podium stanął również 
Estończyk Gregor Laan z Tar-
tu Vocational Education Cen-
tre.
Drugiego dnia uczestnicy 
spotkali się w wirtualnym 
świecie gry Counter-Strike. 
Najlepsza okazała się druży-
na estońska z Ida-Virumaa 
Kutsehariduskeskus, dru-
gie miejsce przypadło szkole 
z Tallina, a trzecie drużynie 
z Wilna. Patronat nad turnie-
jem objął starosta ełcki Marek 
Chojnowski
Źródło: FOTO,
 Starostwo powiatowe

IV Międzynarodowy Turniej Informatyków

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa

i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość,
by stały się źródłem umacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełnia pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Przewodniczący RG Prostki
 Paweł Ratkiewicz

Wójt Gminy Prostki
Mirosław Orłowski
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