
w
ie
ś mazowiecka

ISSN 1507 - 4714

Nr 9 (204) wrzesień 2017 r. 
CE

N
A 

3,
00

 Z
Ł 

(W
 T

YM
 5

%
 V

AT
)

W
yd

aw
an

a 
od

 k
w

ie
tn

ia
 1

99
9 

ro
ku

ww
w.

m
od

r.m
az

ow
sz

e.
pl

Oddziały: Bielice, Ostrołęka, Płock, Poświętne, Radom, Siedlce
Miesięcznik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego



Od Redakcji

W numerze
Agroliga

Mistrzowie Agroligi 2016 3
Agroliga 2017 - laureaci 
województwa mazowieckiego   6

Wywiad
Wywiad z Krzysztofem Tchórzewskim 
ministrem energii 4

Targi, konferencje, wystawy ...
Rozstrzygnięcie wojewódzkiego 
konkursu „Od agroturystyki do 
turystyki wiejskiej” 2017  7
Jubileuszowy Dzień Papryki 
w Potworowie  38

Z Oddziału Bielice
Lato w zagrodzie 10
Festyn rodzinny 
czyli Drzewiczo Landia  12
W hołdzie ludności 
Czerwonej Niwy - Parceli  12
Pokaż swój ogród  13

Szanowni Czytelnicy

Wrzesień… Za nami wakacyjne wojaże. Kiedy my się bawiliśmy i wypoczywaliśmy, rolnicy ciężko pracowali. 
Teraz czas na dożynki - święto plonów. Odbywają się od końca sierpnia w całym kraju. Namawiamy do brania  
w nich udziału, bo to okazja, żeby  smakować, bawić się i integrować. Warto też sobie przypomnieć, a dzieciom  
i wnukom pokazać staropolskie obyczaje. Gdzieniegdzie jeszcze będzie można posłuchać pieśni, bez której 
dawno temu w Polsce nie mogła się odbyć żadna uroczystość dożynkowa: 

Uchylaj Pani cisowe wrota,
Niesiem wianeczek ze szczerego złota,
Plon niesiemy, plon,
W gospodarza dom,
Żeby dobrze plonowało,
Po sto korcy z kopy dało,    
Plon niesiemy, plon,
A rozwierajcie szeroko wrota,
Bo idzie do Was z pola robota ,…
(za „Od kusaków do szodraków” 
Zenona Gierały) 

W powakacyjnym wydaniu miesięcznika „Wieś Mazowiecka” dużo relacji z imprez rolniczych odbywających 
się na terenie województwa mazowieckiego, porady naszych doradców, ciekawostki rolnicze i wieści lokalne. 
Zapraszamy do czytania!   
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Agrol iga

Wieś Mazowiecka, wrzesień 2017

A oto kompletne wyniki:
KATEGORIA ROLNICY

Mistrz Krajowy AgroLigi 2016 
Alicja i Krzysztof Spychalscy, 
Pikutkowo, woj. kujawsko-pomorskie
I Wicemistrz Krajowy AgroLigi 2016 
Tamara i Edward Przyłuccy, 
Brożówka, woj. warmińsko-mazurskie
Barbara i Zdzisław Załoga, Maria i Mariusz Załoga, 
Bukowie, woj. opolskie
Wicemistrz Krajowy AgroLigi 2016
Barbara i Ryszard Kacprzak, Stare Paski, woj. mazowieckie
Beata i Zbigniew Kołoszyc, Nowiny Wielkie, woj. lubuskie
Bogumiła i Wojciech Pajor, Dobrociesz, woj. małopolskie
Dorota i Andrzej Dziekońscy, Dziękonie, woj. podlaskie
Małgorzata i Bogdan Zblewscy, Przechlewo, woj. pomorskie
Laureat Krajowy AgroLigi 2016
Teresa i Grzegorz Wójciccy, Kotki-Budy Duże, woj. świętokrzyskie
Monika i Piotr Korszeń, Przegaliny Duże, woj. lubelskie
Aneta i Arkadiusz Osowscy, Gledzianówek, woj. łódzkie
Wioletta i Tomasz Skupin, Żarki, woj. dolnośląskie
Ewa i Jan Toborowicz, Bukowina, woj. podkarpackie
Paweł Koczan, Darłowo, woj. zachodniopomorskie 
Maria i Horst Ziaja, Jeżowa, woj. śląskie  

KATEGORIA FIRMY
Mistrz Krajowy AgroLigi 2016
Grupa AGROCENTRUM Sp. z o.o. Łomża, 

woj. podlaskie - Stanisław i Adam Pietruszyńscy
I Wicemistrz Krajowy AgroLigi 2016
PR - H Gałopol Sp. z o.o., Gałowo, woj. wielkopolskie - prezes Marian Pankowski
Wicemistrz Krajowy AgroLigi 2016
PPHU „Młyn Proboszczowice” Grzegorz Kopacki, Proboszczowice, 
woj. łódzkie - Krystyna i Grzegorz Kopaccy
Firma „ZIELONA FARMA” – Krzysztof Rajtar, Żelimucha, woj. zachod-
niopomorskie - Marzena i Krzysztof Rajtar
ROLMARKET Sp. z o.o. Sp. k., Cieśle, woj. mazowieckie - Renata i Łukasz Rybiccy 
PP - H „MasDrob”, Siniarzewo, woj. kujawsko-pomorskie - Barbara i Marian Chojniccy
PHU AGROPOL, Baborów, woj. opolskie - Krystyna Pohl-Tatura i Ryszard Tatura
OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o., Olsztynek, woj. warmiń-
sko-mazurskie - prezes Kazimierz Frąckiewicz
Laureat Krajowy Agroligi 2016
WAŃCZYKÓWKA - Lucyna Wańczyk, Krzeszów, woj. dolnośląskie
Przedsiębiorstwo Nasienno - Zaopatrzeniowe Wójcik Sp. J., Wschowa, 
woj. lubuskie - prezes Maciej Wójcik
F.H.U. AGRO-PLUS Piotr Kowalczyk, Rogów, woj. świętokrzyskie - 
Anna i Piotr Kowalczyk 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Nowym Sączu, woj. małopolskie 
- Joanna Nędza, kierownik produkcji
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w  Bieruniu, woj. śląskie - prezes 
Andrzej Herbut
Cukiernicza Spółdzielnia „Roksana”, Strzyżów, woj. podkarpackie - 
prezes Małgorzata Krajciewicz - Żurek
Firma Produkcyjno - Handlowa Teresa i  Henryk Siemiak, Włodawa, 
woj. lubelskie - Henryk Siemiak

M i s t r z o w i e  A g r o L i g i  2 0 1 6
Źródło: agroredakcja.pl

20 czerwca br. podczas Gali AgroLiga 2016 w ogrodach Pałacu Prezydenckiego wręczono nagrody tego ogólnopolskiego konkursu. Mi-
strzami Krajowymi AgroLigi 2016 w kategorii Rolnicy zostali Alicja i Krzysztof Spychalscy z Pikutkowa w woj. kujawsko-pomorskim, 
zaś w kategorii Firmy – Grupa Agrocentrum z Łomży w woj. podlaskim. Honorowym patronem przedsięwzięcia był Andrzej Duda – 
Prezydent RP. Wcześniej w gmachu MRiRW laureaci otrzymali z rąk ministra Krzysztofa Jurgiela Honorowe Odznaki „Zasłużony 
dla Rolnictwa” oraz dyplomy. Podczas głównej uroczystości puchary i dyplomy laureatom wręczali także Zbigniew Babalski sekretarz 
stanu w MRiRW, Dariusz Golec - prezes ARiMR, Łukasz Hołubowski - prezes ARR, Adam Wojciech Sekściński - prezes KRUS oraz 
Małgorzata Bączyk - dyrektor Akademii Telewizyjnej TVP S.A. 

Barbara i Ryszard Kacprzak z Prezydentem RP na uroczystym podsumowaniu Agroligi 2016 w Pałacu Prezydenckim
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W y wiad

O  g ó r n i c t w i e ,  k l a s t r a c h  e n e r g i i  i  f u n k c j i  p r o s u m e n t a …
…rozmawiamy z Krzysztofem Tchórzewskim, Ministrem Energii i posłem na Sejm

Redakcja: Panie Ministrze, 
polska energetyka stoi przed 
licznymi wyzwaniami. Które 
były najbardziej problema-
tyczne, gdy obejmował Pan 
tekę ministra?

Krzysztof Tchórzewski: Wy-
zwań faktycznie było i  ciągle 
jest bez mała. Jednak najbardziej 
palący problem w  momencie 
rozpoczęcia przeze mnie pra-
cy w  Ministerstwie Energii był 
ten związany z  górnictwem. 
Wieloletnie zaniedbania rządu 
PO-PSL doprowadziły na skraj 
bankructwa cały ten sektor go-
spodarki. Marnotrawienie pie-
niędzy w  spółkach węglowych, 
drenowanie ich z  zysku - jeśli 
tylko się taki pojawił - wstrzy-
manie inwestycji, to tylko przy-
kładowe zaniedbania z  ośmiu 
lat rządów naszych poprzedni-
ków. Udało nam się w  krótkim 
czasie, na bazie Kompani Wę-
glowej, powołać Polską Gru-
pę Górniczą uzyskując przy 
tym zgodę strony społecznej,  
 banków będących wierzycielami 
i  Komisji Europejskiej. Następ-
nie do PGG włączony został Ka-
towicki Holding Węglowy. Dużo 
osób mówiło, że to łączenie 
ognia z wodą i nie może się udać. 
Jednak ciężka praca wielu osób 
- zarówno ze strony społecznej, 
zarządów spółek węglowych 
oraz moich współpracowników 
- pozwoliła - z  korzyścią dla 
wszystkich - wyprowadzić gór-
nictwo na prostą. Ma ono wciąż 
przed sobą wyboistą drogę, żeby 
wspomnieć chociażby potrzeby 
inwestycyjne, takie, aby utrzy-
mać wydobycie, ale uniknęliśmy 
najgorszego.

A obecnie, które wyzwania 
uważa Pan za najistotniej-
sze?
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W y wiad

O  g ó r n i c t w i e ,  k l a s t r a c h  e n e r g i i  i  f u n k c j i  p r o s u m e n t a …
…rozmawiamy z Krzysztofem Tchórzewskim, Ministrem Energii i posłem na Sejm

W Polsce rośnie zużycie energii elektrycznej, więc podstawo-
wym wyzwaniem jest zapewnienie, aby w  każdej części Polski 
prąd był stale dostępny po rozsądnych cenach. Z  tym wiąże się 
szereg kwestii, jak inwestycje w  nowe elektrownie, konieczność 
uwzględniania nie zawsze racjonalnych regulacji unijnych, popra-
wa efektywności energetycznej i  szereg innych. Również istotna 
jest realna dywersyfikacja źródeł dostaw surowców, w tym gazu. 
Każdej z tych spraw poświęcamy dużo uwagi i staramy się rzeczo-
wo, ale i  ambitnie, przedstawiać najlepsze rozwiązania. Właśnie 
takimi odpowiedziami na spotykające nas wyzwania, żeby wy-
mienić tylko kilka, są chociażby: klastry energii, program rozwoju 
elektromobilności budowa nowych elektrowni, jak ta w Ostrołęce. 
Jesteśmy też blisko decyzji rządu o budowie elektrowni atomowej, 
której osobiście jestem zwolennikiem. Dodatkowo, w zakresie dy-
wersyfikacji dostaw gazu, będzie rozbudowany terminal LNG im. 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, a także budowany 
gazociąg Baltic Pipe, którym będzie transportowany gaz z Norwe-
gii. 

W jaki sposób na zmianach w energetyce może skorzystać 
polska wieś?

Polska wieś może odegrać istotną rolę, szczególnie w  zakresie 
rozwoju odnawialnych źródeł energii. Często nam się zarzuca, że 
jesteśmy przeciwnikami OZE - nie jesteśmy. Niemniej takie źró-
dła powinny być przewidywalne i stabilne, aby ich działanie było 
korzystne dla systemu elektroenergetycznego i  w konsekwencji 
dla odbiorców. Dlatego rozwijamy m.in. koncepcję klastrów ener-
gii. Klaster energii składa się z kilku podmiotów, które zawiązują 
porozumienie, aby np. wspólnie wytwarzać energię elektryczną. 
Takie wspólne działanie będzie z jednej strony poprawiało lokalne 
bezpieczeństwo energetyczne, z drugiej zaś będzie korzystne eko-
nomicznie dla członków klastra. Obszary wiejskie są terenem, na 
którym klastry energii mogą być szczególnie efektywne. 

Kto może stworzyć klaster energii i jak on mógłby wyglądać  
w praktyce?

Klaster energii może tworzyć szereg podmiotów od gminy, 
przez spółdzielnie, przedsiębiorców, aż po mieszkańców. Ważne 
jest, żeby zainteresowani członkowie klastra określili cele, zakres 
i zasady współpracy, oraz aby powołali koordynatora klastra np. 
w  formie spółdzielni lub stowarzyszenia. Koordynatorem może 
być również któryś z członków klastra, jest w tym zakresie duża 
elastyczność. Przykładowo klaster mógłby składać się z  gminy, 
która zamontowała panele słoneczne na szkołach i budynkach do 
niej należących, spółdzielni rolniczej która zbudowała biogazow-
nię oraz lokalnych przedsiębiorców - odbiorców energii elektrycz-
nej. 

Czy na tego typu inicjatywy jest przewidziane wsparcie fi-
nansowe?

W ramach Programu Infrastruktura i  Środowisko ruszyły 
pierwsze konkursy - w  tym roku przeznaczymy na rozwój kla-
strów blisko 500 milionów złotych. Obecnie konkurs z grantami 
dla klastrów jest prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej. Mam nadzieję, że w  najbliż-
szym czasie kolejne środki na ten cel będą uruchamiane w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych, które są zarządzane 
przez samorządy województw. 

A czy osoby indywidualne, bez konieczności powoływania 
większych organizacji czy zrzeszania się, mogą w jakiś spo-
sób liczyć na wsparcie?

Do osób indywidualnych skierowane mamy rozwiązania sku-
pione pod hasłem „prosument”. Prosument to jednocześnie pro-
ducent i konsument. Jeżeli przykładowo właściciel domu zamon-
tuje mikroinstalację wytwarzającą energię elektryczną na własne 
potrzeby z paneli fotowoltaicznych, to nadwyżkę wyprodukowa-
nej energii będzie mógł rozliczyć w formie opustu z firmą energe-
tyczną zajmującą się dystrybucją energii. Współczynnik opustu 
wynosi 0,8 lub 0,7, w zależności od wielkości instalacji. Oznacza 
to, że 70 lub 80% nadwyżki ze słonecznych dni możemy wyko-
rzystać kiedy instalacja nie zaspokaja w całości naszych potrzeb. 
Trzeba mieć na uwadze sposób działania odnawialnych źródeł 
energii. W naszym przykładzie charakterystyka paneli fotowol-
taicznych oraz sposób konsumowania energii elektrycznej przez 
typową rodzinę Kowalskich powoduje, że tylko część wytwarza-
nej energii taka rodzina jest stanie wykorzystać na bieżąco, z re-
guły około 1/3. Pozostała część przepadłaby, gdyby nie można 
było jej oddać do sieci. Sieć dystrybucyjną w uproszczeniu mo-
żemy tu uznać za wirtualny duży powerbank, a  te 20 lub 30% 
Kowalscy niejako wymieniają na możliwość swobodnego ma-
gazynowania i korzystania z energii w chwili, gdy jej faktycznie 
potrzebują. 

Jakie trzeba spełnić wymogi aby zostać prosumentem i czy 
jest to skomplikowane?

Trzeba podpisać umowę z firmą energetyczną tzw. Opera-
torem Systemu Dystrybucyjnego oraz nabyć i  zainstalować 
mikroinstalację. Po naszej stronie jest zgłoszenie zamiaru 
zainstalowania mikroinstalacji z  co najmniej 30-dniowym 
wyprzedzeniem, zakup oraz zainstalowanie wybranego 
urządzenia. Po stronie firmy energetycznej będzie podłą-
czenie do sieci dystrybucyjnej wraz z  kosztem urządzeń 
zabezpieczających i  pomiarowych. Całość nie wymaga do-
datkowych rozliczeń finansowych czy podatkowych. Jest to 
rozwiązanie proste i korzystne.

Bardzo dziękujemy za rozmowę.
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4 lipca br. w siedzibie MODR w Warszawie odbyło się po-
siedzenie komisji konkursu AGROLIGA 2017. W  wy-
niku dyskusji podsumowującej lustrację gospodarstw 

i firm oraz przeprowadzonego głosowania wytypowano laure-
atów z terenu Mazowsza.

Kategoria Rolnik

Mistrzami województwa mazowieckiego 
zostali HANNA I  KRZYSZTOF KOWALSCY z  Winnik 

w gminie Nasielsk, w powiecie nowodworskim. Są oni właścicie-
lami wielokierunkowego gospodarstwa rolnego zajmującego się 
produkcją trzody chlewnej w cyklu zamkniętym (rasy złotnickiej 
białej), produkcją roślinną (m.in. tłoczeniem innowacyjną metodą 
oleju lnianego) i prowadzą zagrodę edukacyjną. 
 
Wicemistrzami województwa mazowieckiego

zostali ANETA I ADAM UMIŃSCY z Tłubic w gminie Bielsk, 
w  powiecie płockim, zajmujący się produkcją bydła mlecznego. 
Gospodarze mają 120 sztuk krów obsługiwanych przez nowocze-
sne roboty udojowe i sprzątające. 

Wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego 
przyznano BOGUSŁAWIE GAŁEK z  Bąkowa w  gminie Ru-

sinów, w powiecie przysuskim, zajmującą się produkcją papryki 
w tunelach foliowych zblokowanych.. 
 
I wyróżnienie Dyrektora MODR Warszawa 

przyznano KATARZYNIE DMOWSKIEJ z Krynicy w gminie 
Suchożebry, w powiecie siedleckim, zajmującej się hodowlą by-
dła mlecznego i produkcją mleka (pani Katarzyna utrzymuje 120 
krów mlecznych). 
 
II wyróżnienie Dyrektora MODR Warszawa 

przyznano ROBERTOWI KSIĄŻKOWI prowadzącemu gospo-
darstwo warzywnicze zajmujące się uprawą pietruszki i cebuli czerwo-
nej w Mosznie Wsi, w gminie Brwinów, w powiecie pruszkowskim.

AgroLiga 2017 - laureaci województwa mazowieckiego
Kinga Białobrzeska - Kijek
MODR Warszawa

Kategoria Firma

Wyróżnienie Dyrektora MODR Warszawa 
przyznano BROWAROWI SOCHO KAROL SŁOMA z Kożu-

szek Parceli w gminie Sochaczew, powiat sochaczewski za pro-
dukcję i sprzedaż piwa.

 
Wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego 

otrzymało P.P.H.U. ANWO WOJCIECH KOBYLIŃSKI   
z Pruszynka w  gminie Siedlce, powiat siedlecki. Jest to zakład 
ślusarsko-spawalniczy zajmujący się produkcją podzespołów do 
maszyn rolniczych. 

 Nagrody zostaną wręczone 3 września br. podczas „XXIV Mię-
dzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach”. n

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.
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Ta rgi ,  kon fe rencje ,  w y s t aw y

Wieś Mazowiecka, wrzesień 2017

Laureatami wojewódzkiego konkursu „Od agroturystyki do turystyki wiejskiej” zostali:

I kategoria – gospodarstwo agroturystyczne
I miejsce – Aleksandra Paprocka „Perełka” 
– Białka 83, gm. Iłża, powiat radomski.

Rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu 

„Od agroturystyki do turystyki wiejskiej” 2017 r. 
Katarzyna Trepkowska
MODR Warszawa

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowiec-
kiego oraz Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną przeprowadził wojewódzki konkurs „Od agroturystyki do 
turystyki wiejskiej”.

Celem konkursu była popularyzacja najlepszych rozwiązań i innowacyjnych sposobów prowadzenia działalności turystycznej na ob-
szarach wiejskich Mazowsza. Dla laureatów był on potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług, służył też promocji oferty tury-
stycznej mazowieckiej wsi oraz upowszechnieniu idei wypoczynku na obszarach wiejskich. Uczestnikami konkursu byli rolnicy współpra-
cujący z MODR Warszawa prowadzący działalność agroturystyczną oraz właściciele obiektów turystyki wiejskiej z terenu województwa 
mazowieckiego.

dokończenie na str. 8
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II miejsce – Grażyna Książkiewicz „Maciejówka” 
– Korzeń Rządowy 25, gm. Łąck, powiat płocki.

III miejsce – Andrzej Adamski 
– Makowica 28, gm. Szelków, powiat Maków Mazowiecki.
 

dokończenie ze str. 7
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II kategoria – obiekt turystyki wiejskiej
I miejsce – Mieszko Ogończyk - Mąkowski „Osada Młynarza” 
– Radotki 1, gm. Brudzeń Duży, powiat płocki.

II miejsce – „Kuźnia Pałacowa” 
– Korczew, ul. Księdza Brzóski 12, gm. Korczew, powiat siedlecki.

III miejsce – Katarzyna i Maciej Brażuk „Osada Puszczańska” 
– Tułowice 48, gm. Brochów, powiat Sochaczewski.

Wyróżnienia otrzymali:

I kategoria – gospodarstwo agrotury-
styczne
Joanna i Sławomir Chudy 
– Marianów 20b, gm. Tłuszcz, powiat wo-
łomiński,
Mikołaj Adamczyk „Sielanka Raciąż” 
– Pólka Raciąż 80, gm. Raciąż, powiat płoński,
Dorota i Sławomir Łasica „Zakątek Gon-
golina” 
– Gongolina 45/47, gm. Baranów, powiat 
Grodzisk Mazowiecki.

II kategoria – obiekt turystyki wiejskiej
Teresa Gutkiewicz „Turystyka wiejska 
u Gucia” 
– Pacew 45, gm. Promna, powiat białobrzeski,
Dorota Samsel „Dorotka” 
– Czarnia 72, gm. Czarnia, powiat ostrołęcki,
Agnieszka i  Krzysztof Nyklewicz „Agro 
Kajak Bieżany” 
– Bieżany 9, gm. Radzanów, powiat mławski.

Uroczyste podsumowanie konkursu, na 
które serdecznie zapraszamy, odbędzie 
się podczas IV wojewódzkiej konferen-
cji z cyklu „Sukcesy i problemy turystyki 
wiejskiej na Mazowszu”, planowanej na 
dzień 11 października 2017 r. w  SGGW 
Warszawa. n

II kategoria – obiekt turystyki wiejskiej
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Tak nazywała się pierwsza tego typu impreza, zorganizo-
wana w formie pikniku, w Granicy na terenie Kampino-
skiego Parku Narodowego. W miejscu o niezwykłym kli-

macie osady puszczańskiej, ginącej architektury - zabudowań 
krytych strzechą i cennego przyrodniczo terenu wpisanego na 
światową listę rezerwatów biosfery UNESCO. 

Organizatorzy - Gmina Kampinos, MODR Oddział Bielice 
i  Kampinoski Park Narodowy - dołożyli wszelkich starań, aby 
czas upłynął wszystkim na dobrej zabawie i  szybkiej integra-
cji. W  pierwszą niedzielę wakacji, 25 czerwca, dopisała pogoda, 
mieszkańcy i goście.

| Punkty informacyjne MODR…

…i Gminy Kampinos umożliwiały uzyskanie porad dotyczą-
cych doradztwa rolniczego i działalności gminy, w tym możliwo-
ści pozyskiwania środków unijnych.

Odwiedzający zagrodę mieli możliwość spaceru z  pracowni-
kiem KPN i zapoznania się z historią tego niezwykłego terenu. Co 
pewien czas dwudziestokilkuosobowe grupy wyruszały na szlaki 
piesze, aby z bliska przyjrzeć się różnym gatunkom drzew, krze-
wów i  roślin zielnych oraz posłuchać o  zwyczajach zwierząt za-
mieszkujących puszczę. Szczególnie dla dzieci była to niezwykła 
frajda. Wszyscy chętni mogli też przejechać się bryczką. 

Ginące zawody zawsze są atrakcją takich imprez. Tak też było 
w  Granicy, gdzie tłumnie oblegano stoisko garncarskie rodziny 
Konopczyńskich. Każdy mógł utoczyć własne naczynie z  gliny 
i zabrać je do domu.

| Imprezie towarzyszył plener…

…malarski, który prowadziła Ewa Kubeł Zielińska - malarka 
z Sochaczewskiego Centrum Kultury. Panie, na co dzień biorące 
udział w  zajęciach plastycznych, malowały i  prezentowały swoje 
prace. Na wszystkich, którzy mieli ochotę „wyżyć się” artystycznie, 
wykonać własne dzieła i  sprawdzić umiejętności pod fachowym 
okiem instruktorki malarstwa czekały sztalugi, pastele i  papier. 
Z kolei dzieci biorące udział w konkursie rysunkowym malowały 
swoją wizję wakacji na wsi. Później, w konkursie piosenki dziecię-
cej, śpiewały wybrane przez siebie utwory. W tym czasie dorośli 
próbowali sił w rzucie podkową, kostką słomy i przeciąganiu liny. 

Na zwycięzców czekały nagrody ufundowane przez Starostwo Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego.

L a t o  w  z a g r o d z i e
Tekst i zdjęcia: Bożena Kalkowska
MODR Oddział Bielice

Otwarcie imprezy - od lewej Sławomir Piotrowski – dyrektor MODR, 
Krzysztof Szumski – dyrektor MODR Oddział Bielice, 

Monika Ciurzyńska – wójt gminy Kampinos, 
Mirosław Markowski – dyrektor KPN

Przy punkcie informacyjnym MODR

Konkurs plastyczny dla dzieci
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Oto zwycięzcy konkursów organizowanych podczas 
Lata w zagrodzie:

Konkurs plastyczny dla dzieci:
I miejsce - Tosia Leszczyńska
II miejsce - Tamara Czaja
III miejsce - Olek Figat

Konkurs piosenki dziecięcej 
I miejsce ex aequo: Marysia Figat za utwór „Tamta dziew-
czyna”, Anna Tomaszewska za utwór „Stokrotka”, 
Zuzia i Tosia Leszczyńskie za utwór „O mój rozmarynie”

Konkurs rzut podkową

I miejsce – Krystyna Wuttke
II miejsce – Adrian Kobyłecki
III miejsce – Iwona Kurek

Konkurs rzut kostką słomy
I miejsce – Leszek Krupiński
II miejsce – Adrian Kobyłecki
III miejsce – Michał Sidorczuk

Konkurs przeciągania liny
I miejsce – rodzina Kurek
II miejsce – samorządowcy
III miejsce – rodzina Chłystków

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursów!

Wokół garncarza

Przeciąganie liny

Organizatorzy i zwycięzcy konkursu – rzut kostką słomy

***

Z okazji imprezy przygo-
towano okolicznościową ko-
szulkę, której sponsorami 
były firmy: Helio, OY POL-
SKA Construction, Granit, 
TWS Ubezpieczenia i  Tęczo-
wy Ogród.

Zaprezentowanie potraw 
lokalnych i przygotowanie de-
gustacji było możliwe dzięki 
wsparciu Powiatowego Koła 
Pszczelarzy w  Sochaczewie, 
Piekarni 1919 Sylwestra Kacz-
marka, Tęczowego Ogrodu 
oraz zaangażowaniu pracow-
ników MODR.

Organizatorzy zgodnie 
zapewnili, że spotkamy się 
w Granicy za rok, w czerwcu 
2018. n



W niedzielę 18 czerwca Koło Go-
spodyń Wiejskich „Drzewi-
czanki” oraz strażacy z  OSP 

w Nowym Drzewiczu zaprosili mieszkań-
ców Starego i  Nowego Drzewicza, wła-
dze gminy oraz koła gospodyń wiejskich 
z  gminy Wiskitki do uczestnictwa w  fe-
stynie rodzinnym DRZEWICZO LAN-
DIA. 

Spotkanie odbyło się na terenie strażni-
cy OSP. Piękna słoneczna pogoda sprzyja-
ła integracji i dobrej zabawie. Atrakcjami 
były zawody i konkursy dla małych i star-
szych dzieci, rodziców z dziećmi oraz do-
rosłych. Dzieci mogły się przejechać ku-
cykiem i zjechać z dmuchanej zjeżdżalni. 
Organizatorzy zadbali o poczęstunek dla 
uczestników festynu - mogli skosztować 

wspaniałych wypieków, zjeść kiełbaskę i kaszankę z grilla oraz posmakować pajdy chle-
ba ze smalcem i ogórkiem małosolnym. Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria 
fantowa, podczas 
której można 
było wylosować 
bardzo atrakcyj-
ne przedmioty. 
Dzięki ofiarności 
licznych spon-
sorów zwycięz-
cy konkursów 
otrzymali atrak-
cyjne nagrody 
rzeczowe.

I Festyn Ro-
dzinny zakoń-
czył się wspólną 
zabawą.  n

Festyn rodzinny czyli DRZEWICZO LANDIA
Jolanta Miazek
MODR Oddział Bielice

Niezwykła uroczystość od-
była się 17 czerwca br. we 
wsi Czerwona Niwa-Par-

cel, na terenie gminy Wiskitki, 
w  powiecie żyrardowskim. Od-
słonięto tam tablicę pamiątkową 
w  hołdzie miejscowej ludności za 
pomoc okazaną dzieciom w  roku 
1944. Do wsi trafiła wówczas gru-
pa osieroconych dzieci i młodzie-
ży uratowanej i  wyprowadzonej 
z  walczącej, powstańczej Warsza-
wy. 

Mieszkańcy wsi wykazali się dużą 
odwagą i  serdecznością przyjmując 
44 sieroty. Dzieci przebywały w bu-
dynku szkoły przez 10 miesięcy - od 
września 1944 roku do 1  czerwca 
1945 roku. Mieszkańcy dzielili się 

W hołdzie ludności Czerwonej Niwy-Parceli
Tekst i zdjęcie: Małgorzata Cywkowska 
MODR Oddział Bielice

z nimi wszystkim co mieli, dzięki cze-
mu przybyszom udało się przetrwać. 

Gościem honorowym uroczystości 
była pani Stanisława Bogusz – inicja-
torka upamiętnienia postawy miesz-
kańców i  jedna z  niewielu żyjących 
sierot, która jako 15-letnia dziew-
czynka znalazła schronienie w  Czer-
wonej Niwie-Parceli. Odsłoniła ona 
tablicę pamiątkową i oznajmiła, że do 
końca swojego życia będzie pamięta-
ła dobroć miejscowej ludności, której 
doświadczyła w  tamtych trudnych 
dniach. 

Mieszkańcom Czerwonej Niwy 
Parceli należą się również wyrazy 
uznania za zaangażowanie w przygo-
towanie uroczystości oraz… znako-
mity poczęstunek. n

Tablica w hołdzie ludności Czerwonej Niwy Parcel
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Ogród Pani Marzeny Radziszewskiej z Janówka

Ogród Pani Bogumiły Kurackiej w Starowiskitkach Parcel

Kaskada wodna w ogrodzie Pani Agnieszki Jabłońskiej w Starym Drzewiczu

Mieszkańcy gminy Wiskitki 
kolejny raz zaprezentowali 
swoje ogrody. Do konkur-

su Pokaż swój ogród zorganizowane-
go wspólnie przez Gminę Wiskitki, 
Starostwo Powiatowe w  Żyrardowie 
oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego Odział Bielice, zgłoszono  
20 ogródków ozdobnych z 15. miejsco-
wości: 

Jesionka, Franciszków, Antoniew, Ka-
mionka, Wola Miedniewska, Cyganka, 
Janówek, Starowiskitki Parcel, Guzów, 
Aleksandrów, Nowy Oryszew, Oryszew 
Osada, Duninopol, Stary Drzewicz, 
Nowy Drzewicz, Feliksów. 

Przez dwa dni (26 i 27 czerwca br.) ko-
misja konkursowa odwiedzała zgłoszo-
ne posesje. Z zachwytem podziwialiśmy 
różnorodność roślin i  pomysłowość 
właścicieli ogrodów oraz ich dbałość 
o  estetykę obejścia. Każdy z  właścicie-
li tłumaczył, że „to jeszcze nie jest tak, 
jak być powinno i  jest jeszcze dużo do 
zrobienia”. Każdy ogród miał też swój 
niepowtarzalny urok i charakter.

Komisja w  składzie: Andrzej Cioł-
kowski - pełnomocnik ds. społeczeń-
stwa informacyjnego w  Starostwie 
Powiatowym w Żyrardowie, Anna Smo-
larek - kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w  Wiskitkach, Agnieszka 
Mrówczyńska - inspektor ds. promocji 
i  kultury w  Urzędzie Gminy Wiskitki 
oraz Jolanta Miazek - starszy doradca 
w PZDR Żyrardów Odział Bielice, miała 
bardzo wielki problem, aby wybrać ten 
najładniejszy. Wyniki konkursu zostaną 
ogłoszone podczas Dożynek Gminno-
-Powiatowych 20 sierpnia br. w  Mied-
niewicach. n

Pokaż swój ogród
Tekst i zdjęcia Jolanta Miazek
MODR Oddział Bielice
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Rolnicy otrzymujący jednolitą płatność obszarową dosta-
ją również płatności za tak zwane zazielenienie z tytułu 
praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i  środowi-

ska. Wsparcie jest wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa od roku 2015. Praktyki za zielenienia 
nie są obowiązkowe dla wszystkich rolników. Aby otrzymać 
płatność, konieczne jest przestrzeganie kilku obowiązujących 
zasad. 

Oto one:
I. Dywersyfikacja upraw

Jeżeli gospodarstwo posiada 10 ha i więcej gruntów ornych i nie 
kwalifikuje się do wyłączenia z tego obowiązku, musi uprawiać co 
najmniej dwie różne uprawy, a powierzchnia uprawy głównej nie 
może przekroczyć 75% gruntów ornych,

Jeżeli gospodarstwo posiada 30 ha i więcej gruntów ornych i nie 
kwalifikuje się do wyłączenia z tego obowiązku, musi uprawiać co 
najmniej trzy różne uprawy, przy czym główna uprawa nie może 
przekroczyć 75% gruntów ornych, a  dwie pozostałe uprawy nie 
mogą przekroczyć 95% gruntów ornych, natomiast trzecia uprawa 
nie może być mniejsza niż 5% powierzchni gruntów ornych.

II. Obszary proekologiczne
Jeżeli gospodarstwo posiada ponad 15 ha gruntów ornych i nie kwa-

lifikuje się do wyłączenia z tego obowiązku, jest zobowiązane do prze-
znaczenia co najmniej 5% gruntów ornych na obszary proekologiczne.

III. Trwałe użytki zielone
Gospodarstwa posiadające użytki zielone położone na obsza-

rach Natura 2000 mają zakaz ich przekształcania, w  tym zaory-
wania, ponieważ są to trwałe użytki zielone cenne przyrodniczo. 
Natomiast trwałych użytków zielonych, które nie są cenne przy-
rodniczo, również zakazuje się przekształcać, w  tym zaorywać. 
Przekształcić je można tylko wtedy, gdy stosunek trwałych użyt-
ków zielonych do wszystkich użytków rolnych w danym roku dla 
całego kraju zmniejszy się o nie więcej niż 5% w odniesieniu do 
wskaźnika referencyjnego.

| Jak temu zaradzić? 

Uprawa międzyplonów ścierniskowych lub ozimych jest jednym 
ze sposobów wywiązania się z obowiązku utrzymania 5% obsza-
rów proekologicznych (EFA). Międzyplonami nazywa się rośliny 
uprawiane między dwoma plonami głównymi, w celu uzyskania 
masy zielonej na przyoranie, ewentualnie na paszę (co wcześniej 
nazywano poplonami).

W gospodarstwach, w  których utrzymywane są zwierzęta  
i w tych, gdzie wyłącznie prowadzona jest produkcja roślinna czę-
sto uprawiane są międzyplony. Zwierzętom zapewniają zielonkę 
w okresie jesieni, natomiast rolnicy zajmujący się wyłącznie pro-
dukcją roślinną siejąc międzyplony wprowadzają bardzo cenną 
biomasę organiczną do gleby. 

Do obszarów EFA uznawane są wyłącznie międzyplony obsiane 
mieszanką składająca się co najmniej z dwóch gatunków z grup ro-
ślin uprawnych: zbóż, oleistych, pastewnych, bobowatych drobno-
nasiennych (motylkowatych drobnonasiennych), bobowatych gru-
bonasiennych (strączkowych) i roślin miododajnych. Należy jednak 
pamiętać, że nie mogą to być mieszanki składające się z  samych 
gatunków zbóż. Mieszanka uprawiana jako międzyplon nie może 
być uprawiana jako plon główny w roku występującym po roku jej 
wysiania. Powierzchnia zaliczana do obszaru proekologicznego sta-
nowi jedynie 30% powierzchni rzeczywistej międzyplonu.

| Co jeszcze jest ważne?

Międzyplony ścierniskowe muszą być wysiane od 1 lipca do  
20 sierpnia i  utrzymane na gruncie do 1  października danego 
roku, natomiast międzyplony ozime musza być wysiane od 1 lipca 
do 1 października i utrzymane na gruncie do 15 lutego kolejnego 
roku.

Jeżeli międzyplony są uprawiane w ramach realizacji programu 
rolnośrodowiskowego lub rolnośrodowiskowo-klimatycznego, po-
wierzchnia ta jednocześnie nie może być deklarowana do EFA.

| Jakie są korzyści z uprawy międzyplonów? 

Są nimi: 
1. Poprawa żyzności gleby - wzbogacenie jej w składniki mineral-
ne i substancję organiczną.
2. Poprawa wartości stanowiska - zboża uprawiane po międzyplo-
nach mają wyższy plon. 
3. Zapobieganie wietrznej i  wodnej erozji gleby (zwłaszcza gleb 
lekkich). 
4. Zmniejszenie w sposób naturalny zachwaszczenia pól i popra-
wa właściwości fitosanitarnych gleby, co wpływa na mniejszą ilość 
chorób i szkodników.
5. Poplony stały się zasadą ekologizacji rolnictwa, co jest wyma-
gane przez konsumentów żywności i wpływają na wzrost pozycji 
polskiego rolnictwa na rynku rolnym Unii Europejskiej.  n

Źródła:
1. www.farmer.pl
2. www.arimr.gov.pl
3. http://www.odr.pl

Siew poplonów a obowiązek zazielenienia
Maria Malińska
MODR Oddział Ostrołęka
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Struktura użytkowania gruntów, pro-
dukcja głównie azotu i fosforu, wpro-
wadzanych z obszarów wiejskich do 

Morza Bałtyckiego oraz przemieszczanie 
cząstek gleby do wód w wyniku procesów 
erozji, wskazują na konieczność ochrony 
wód i gleby poprzez zmianę stosowanych 
praktyk rolniczych. 

Wraz z przystąpieniem do UE Polska zo-
stała zobligowana do wprowadzania obo-
wiązującego prawodawstwa unijnego w za-
kresie ochrony wód, w tym Dyrektywy Rady 
91/676/EWG z 12 grudnia 1991r. dotyczącej 
ochrony wód przed zanieczyszczeniami po-
wodowanymi przez azotany pochodzenia 
rolniczego - zwanej Dyrektywą Azotanową. 
Celem dyrektywy jest zmniejszenie zanie-
czyszczenia wody azotanami pochodzący-
mi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie 
dalszemu ich zanieczyszczeniu. 

W ostatnich latach nastąpił znaczny 
rozwój metod ochrony zasobów wodnych 
w oparciu o bioreaktory denitryfikacyjne. 
Są to złoża składające się najczęściej z drob-
nych frakcji drewna (trocin, wiórów czy 
zrębków) umieszczone na drodze przepły-
wu wód lub odcieków zanieczyszczonych 
azotanami w  celu przemiany tego związku 
do azotu gazowego, w  wyniku działania 
bakterii denitryfikacyjnych (wykorzystują 

Metoda przechowywania obornika na składowisku 
z podłożem denitryfikacyjnym
Kamil Jakubiak
MODR Oddział Ostrołęka
(doktorant Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach)

one rozdrobnione drewno jako źródło wę-
gla i  energii). Istota działania bioreaktora 
polega wiec na wykorzystywaniu bioche-
micznego procesu denitryfikacji. 

Poniżej przedstawiony jest przykładowy 
schemat budowy składowiska obornika 
z podłożem denitryfikacyjnym. 

Poniższy wykres przedstawia zestawie-
nie porównawcze wysokości stężenia azotu 

Rys. 1. Schemat składowiska obornika z podłożem denitryfikacyjnym
Źródło: Opracowanie własne na podst. Pietrzak, Urbaniak 2016

amonowego w  składowisku obornika na 
podłożu denitryfikacyjnym i  składowisku 
bezpośrednio na gruncie. Zauważalne są 
znaczne różnice, co wskazuje, iż obornik na 
podłożu denitryfikacyjnym charakteryzuje 
się wyższą wartością użytkową. 

Powyższa metoda przechowywania obor-
nika na składowisku z  podłożem denitry-
fikacyjnym jest prosta i  tania w  realizacji. 
Z  wstępnych wyników badań wynika, że 
skutecznie chroni wody gruntowe przed 
zanieczyszczeniem azotem zawartym w od-
ciekach z pryzmy obornika. n

Źródła:
1. Pietrzak S., Urbaniak M. 2016. Metoda prze-
chowywania obornika na składowisku z  podło-
żem denitryfikacyjnym. Zgłoszenie patentowe 
P.414887. Instytut Technologiczno- Przyrodniczy, 
Falenty.
2. Schipper L.A., Robertson W.D., Gold A.J., 
Jaynes D.B., Cameron S.C. 2010. Denitrifying bio-
reactors - An approach for reducing nitrate loads 
to receiving waters. Ecological Engineering 36(11) 
s. 1532-1543.
3. Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grud-
nia 1991 r.

Rys. 2. Średnie stężenie azotu amonowego w odcieku pobranym spod pryzmy obornika 
składowanego na podłożu denitryfikacyjnym oraz spod pryzmy obornika składowanego 

bezpośrednio na gruncie.
Źródło: Pietrzak, Urbaniak 2016
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Z m i a n y  w  p r a w i e 
Barbara Włodarczyk

MODR Oddział Siedlce

Jednolity tekst ustawy – Prawo wodne, 
został zamieszczony w Obwieszczeniu 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z 11 maja 2017 roku (Dz. U. z 09.06.2017 r., 
poz. 1121).

Miesięczna składka na ubezpieczenie 
wypadkowe, chorobowe i macierzyń-

skie za każdego ubezpieczonego w III kwar-
tale 2017 roku, wynosi 42 zł – na podstawie 
Obwieszczenia Prezesa Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego z 1 czerwca 
2017 roku (M.P. z 09.06.2017 r., poz. 552).

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie 
szczegółowego zakresu danych zamiesz-

czanych w rejestrze zwierząt gospodarskich 
oznakowanych, zawiera Obwieszczenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 maja 
2017 roku (Dz.U. z 12.06.2017 r., poz. 1129).

Jednolity tekst ustawy o jednost-
kach doradztwa rolniczego, zawie-

ra Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z 26 maja 2017 
roku (Dz. U. z 14.06.2017 r., poz. 1149).

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przy-

znawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Ułatwianie startu młodym rol-
nikom” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
został opublikowany w Obwieszczeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 maja 
2017 roku (Dz. U. z 19.06.2017 r., poz. 1159).

Jednolity tekst ustawy o bezpieczeństwie 
imprez masowych, zawiera Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 
maja 2017 roku (Dz. U. z 19.06.2017 r., poz. 1160).

Jednolity tekst ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych, zawiera Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 
maja 2017 roku (Dz. U. z 19.06.2017 r., poz. 1161).

Zadania realizowane przez Agencję 
Rynku Rolnego, związane z ustano-

wieniem nadzwyczajnych środków wspie-
rania rynku wieprzowiny w Polsce w od-
niesieniu do niektórych loch i innych świń 
poddanych ubojowi od 1 sierpnia do 30 li-
stopada 2016 roku, oraz sposób i tryb reali-
zacji tych zadań – określa Rozporządzenie 

Rady Ministrów z 8 czerwca 2017 roku (Dz. 
U. z 19.06.2017 r., poz. 1166).

Jednolity tekst ustawy o finansowa-
niu wspólnej polityki rolnej, zawie-

ra Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z 26 maja 2017 
roku (Dz. U. z 21.06.2017 r., poz. 1181).

Wysokość kar pieniężnych za na-
ruszanie przepisów o produk-

tach pochodzenia zwierzęcego, zawie-
ra Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z 14 czerwca 2017 roku  
(Dz.U. z 21.06.2017 r., poz.1182).

Zmiana ustawy o ochronie prawnej odmian 
roślin, została zawarta w Ustawie z 8 czerw-

ca 2017 roku (Dz. U. z 26.06.2017 r., poz. 1238).

Zmiana rozporządzenia w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyzna-

wania oraz wypłaty pomocy finansowej w 
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w 
przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi 
lub ich rozwój objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zosta-
ła zamieszczona w Rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z 22 czerwca 2017 
roku (Dz.U. z 26.06.2017 r., poz.1245).

Jednolity tekst rozporządzenia w spra-
wie wymagań weterynaryjnych przy 

produkcji produktów mlecznych o trady-
cyjnym charakterze, został opublikowany 
w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z 31 maja 2017 roku (Dz. U. z 
27.06.2017 r., poz. 1259).

Zmiana ustawy o podatku rolnym, usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych 

oraz ustawy o podatku leśnym, została za-
mieszczona w Ustawie z 25 maja 2017 roku 
(Dz. U. z 29.06.2017 r., poz. 1282).

Jednolity tekst ustawy – Prawo łowieckie, 
zawiera Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z 9 czerwca 2017 
roku (Dz. U. z 30.06.2017 r., poz. 1295).

Zmiana rozporządzenia w sprawie re-
alizacji przez Agencję Rynku Rolnego 

zadań związanych z ustanowieniem nad-
zwyczajnej pomocy dostosowawczej dla pro-
ducentów mleka i rolników w innych sekto-
rach hodowlanych, została opublikowana w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 czerw-
ca 2017 roku (D. U. z 5.07.2017 r., poz. 1328).

Wysokość stawek opłat za usunięcie 
drzew i krzewów, została określona w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 3 lip-
ca 2017 roku (Dz.U. z 6.07.2017 r., poz. 1330).

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu przyznawania, 

wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ra-
mach poddziałania „Wsparcie na przygotowa-
nie do systemów jakości” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, została zawarta w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 czerwca 
2017 roku (Dz.U. z 6.07.2017 r., poz. 1331).

Zmiana rozporządzenia w sprawie 
środków podejmowanych w związku 

z wystąpieniem afrykańskiego pomoru 
świń, została dokonana w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 lipca 
2017 roku (Dz. U. z 6.07.2017 r., poz. 1333).

Szczegółowe warunki i tryb udzielania 
wsparcia z funduszy promocji produktów 

rolno-spożywczych, określa Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 czerw-
ca 2017 roku (Dz. U. z 7.07.2017 r., poz. 1351).

Jednolity tekst ustawy o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społeczne-

go w razie choroby i macierzyństwa, został 
zamieszczony w Obwieszczeniu Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 czerwca 
2017 roku (Dz. U. z 12.07.2017 r., poz.1368).

Zmiana rozporządzenia w sprawie wpro-
wadzenia Programu bioasekuracji ma-

jącego na celu zapobieganie szerzeniu się 
afrykańskiego pomoru świń na lata 2015-
2018, została zawarta w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 lipca 
2017 roku (Dz.U. z 14.07.207 r., poz. 1378).
Program realizowany jest na terenie trzech 
województw: lubelskiego, mazowieckiego i 
podlaskiego. W przypadku województwa 
mazowieckiego w następujących powiatach: 
łosickim w gminach: Huszlew, Olszanka, 
Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Łosice z 
miastem Łosice; siedleckim w gminie Korczew.

Przedmioty, należące do rolnika prowadzą-
cego gospodarstwo, które nie podlegają 

egzekucji sądowej określa Rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości z 5 lipca 2017 roku 
(Dz.U. z 18.07.2017 r., poz. 1385)

Sposób prowadzenia dokumentacji zwią-
zanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych 

zwierząt, precyzuje Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 lipca 2017 roku 
(Dz. U. z 19.07.2017 r., poz. 1388). n
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Pan Marian Kwiecień, urodzony w Woli Goryńskiej, gmina 
Jastrzębia, jest pomysłodawcą akcji zbioru pamiątek prze-
szłości. Poszukiwania dotyczą głównie zdjęć i dokumen-

tów związanych z rejonem gminy Jastrzębia. Obecnie pan Ma-
rian mieszka w Kielcach, jednak sentyment do rodzinnych stron, 
wspomnienia z dzieciństwa i zamiłowanie do historii sprawiły, że 
chce zachować te ślady pamięci dla przyszłych pokoleń. 

Celem nadrzędnym akcji jest ocalenie wszelkich pamiątek przed 
ich bezpowrotnym utraceniem. Bardzo często przy rozbiórce sta-
rych domów „nieaktualne dokumenty”, zdjęcia czy drobne przed-
mioty ulegają zniszczeniu - nie dotrwają dla przyszłych pokoleń. 

Czego zatem potrzeba, by ocalić je od zapomnienia? 
Tak naprawdę wszystko zależy od nas i naszej wrażliwości oraz 

szacunku dla tych, który odeszli, a wciąż jeszcze żyją w pamięci.

| Jak to się zaczęło? 
Pan Marian Kwiecień w 2000 roku wziął udział w ogólnopolskim 

konkursie pod nazwą „Moje strony rodzinne”, w którym zajął za-
szczytne II miejsce. W swojej pracy opisał własne dzieciństwo, wszyst-
ko to, co usłyszał od swoich dziadków i czego sam doświadczył.

W roku 2013 został zaproszony do szkoły podstawowej w Woli 
Goryńskiej na spotkanie z uczniami klas IV-VI. Po 90-minutowej 
lekcji historii z młodzieżą spostrzegł, że pamięć młodego pokolenia 
o nieodległej przeszłości swojego rejonu może ulec rychłemu zatra-
ceniu. Postanowił zadziałać, aby do tego nie doszło i ze swym po-
mysłem trafić do jak największej grupy ludzi. W tym celu opracował 
ulotkę APEL – PROŚBA, którą w ilości 40-50 szt. otrzymali sołtysi 
z gminy Jastrzębia oraz dyrekcja szkoły podstawowej w Woli Go-
ryńskiej z prośbą o przekazanie mieszkańcom i rodzicom uczniów.

| Brak zainteresowania?
Kolejną próbą dotarcia do mieszkańców gminy było zamiesz-

„T r o s ka  o  p r zesz ł o ś ć  i  p r z ysz ł o ś ć ”
Agnieszka Maciejczak
MODR Oddział Radom

„Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości
nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.
      Józef Piłsudski

czenie artykułu w czasopiśmie OKO - jednym z najstarszych cza-
sopism w regionie wydawanym w Kozienicach.

Pan Marian był pełen entuzjazmu i nadziei na powodzenie swojej 
akcji w czasach, gdy coraz częściej powraca się do ludowych tradycji 
w obrębie muzyki, śpiewu, tańca czy zagadnień kulinarnych. Sądził, 
że zebranie starych pamiątek nie będzie stanowiło problemu. 

Niestety, jak do tej pory akcja nie cieszy się dużym zaangażo-
waniem mieszkańców gminy Jastrzębia. Dlatego pan Marian za 
pośrednictwem naszego ponawia apel.

| Dlaczego warto odpowiedzieć? 

W zależności od pozyskanych pamiątek możliwe będzie wydanie 
publikacji książkowej i przedstawienie w niej pamiątek oraz zapre-
zentowanie biografii osób znanych i  zapamiętanych (samorządow-
ców, społeczników, rzemieślników, twórców, ludzi wszelkich profesji i 
biznesu). Książka pozwoli zinwentaryzować miejsca kultu religijnego, 
zbiorowe mogiły i pomniki oraz opisać ich historię po teraźniejszość. 
Znajdzie się też w niej miejsce na fragmenty lub całość pracy kon-
kursowej pt. „Moje strony ………” wraz ze słownikiem zawierającym 
1060 haseł zwrotów i wyrażeń gwarowych.

Mamy nadzieję, że mieszkańcy wykażą zainteresowanie. Na-
prawdę warto. n

A KC J A
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Dożynki Powiatu Płockiego 

3 września w Drobinie odbędą się Dożynki 

Powiatu Płockiego. Tradycyjnie - jak co roku 

- ulicami przejdzie barwny korowód niosący 

przepiękne dożynkowe wieńce, podzielimy 

się chlebem i obejrzymy występy artystycz-

ne. Święto Plonów obchodzone będzie już 

po raz 18… Zapraszamy do Drobina! Podzię-

kujmy za ciężką pracę i dobre plony wszyst-

kim rolnikom.

Energetyczne drzewo 
Przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Płocku pojawi się konstrukcja „Energetyczne drzewo OZE”. Instalacja powstanie na użytek zadania „Warsztaty z zakresu OZE – energetyczne drze-wo” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a realizowanego przez Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Staro-stwa Powiatowego w Płocku. Projekt skierowany jest do miesz-kańców powiatu płockiego i dotyczy odnawialnych źródeł ener-gii. Zadanie polega na przeprowadzeniu warsztatów szerzących wśród mieszkańców wiedzę o korzystaniu z energii alternatywnej. Instalacja to sztuczne drzewo (konstrukcja stalowa o wysoko-ści ponad trzech metrów), które przekształca energię słoneczną  w elektryczną - imituje ona pień drzewa z konarami. Powierzch-nia na górze ładowarki słonecznej obejmuje cztery moduły paneli polikrystalicznych umieszczone na czterech konarach wspierają-cych zakotwiczonych w pniu drzewa, stanowiącym nośny element konstrukcji. W ten sposób konstrukcja przypomina prawdziwe drzewo i idealnie pasuje do otoczenia. Instalacja drzewa OZE słu-ży do ładowania baterii do urządzeń elektrycznych, tj. telefonów, smartfonów i tabletów. Energia wygenerowana z energii słonecz-nej zasilać będzie również lampy led do oświetlenia drzewa.

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy 
w Grzybowie (gmina Słubice)W Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym w Grzybo-

wie trwa kurs rolnictwa ekologicznego, który rozpoczął 

się w kwietniu 2016 r., a zakończy w grudniu br. Studenci 

odbywają praktyki w certyfikowanych gospodarstwach; 

w ramach kursu zobowiązani są do odbycia łącznie 14 

miesięcy praktyk. Oprócz tego podróżują po całej Pol-

sce zwiedzając gospodarstwa i poznając inne inicjatywy 

związane z rolnictwem ekologicznym. W ostatnim czasie 

zorganizowano wyjazd studyjny na Podlasie do współ-

pracujących rolników ekologicznych. Studenci zwiedzili 

gospodarstwa ekologiczne, zakłady przetwórcze, Uni-

wersytet Powszechny w Teremiskach na skraju Puszczy 

Białowieskiej i Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

Niedziela Sannicka

2 lipca 2017r. odbyła się w Sannikach „49 Niedziela 

Sannicka”, z koncertem chopinowskim, festynem ry-

cerskim „Na dworze księcia Siemowita”, kiermaszem 

sztuki ludowej oraz występami w muszli koncertowej. 

Tego dnia w pałacu poezję recytowała Dorota Sta-

lińska, przy akompaniamencie Alicji Palety-Bugaj, 

oraz odbyła się wystawa malarstwa Józefa Panfila. 

Tradycyjnie, jak co roku, nie mogło zabraknąć sto-

iska Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

Oddział Płock. Było ono bardzo chętnie odwiedzane 

przez uczestników imprezy, a nasi doradcy udzielali 

informacji zainteresowanym. 

W czasie wrześniowych wojaży warto odwiedzić 

Sanniki. Na zwiedzających czeka XIII- wieczny pałac, 

w którym mieszkał i komponował Fryderyk Chopin. 

Można również wybrać się na spacer po 11-hektaro-

wym parku z piękną oranżerią i pałacową kawiar-

nią. Zapraszamy.

Informacje lokalne z Oddziału Płock
Marta Michalak 
MODR Oddział Płock
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6 lipca w  płockim ZOO odbyła się 
cykliczna impreza „Wiejskie kli-
maty”, w  której udział miał rów-

nież Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego Oddział Płock. Była to niepo-
wtarzalna okazja, aby przenieść się w cza-
sie do polskiej wsi sprzed lat, ze wszystki-
mi jej urokami. 

Plac piknikowy przy „Grzybku” w ZOO 
tętnił życiem w niedzielę od samego rana. 
Warsztaty ceramiczne, wyplatanie wi-
kliny, pokaz miodobrania, prezentacja 
zabytkowych maszyn rolniczych oraz 
sprzętu gospodarstwa domowego - to tyl-
ko niektóre atrakcje dla zwiedzających. 
Ogromną popularnością cieszył się wy-
rób naczyń z  gliny na kole garncarskim, 
młócenie zboża cepami oraz pobieranie 
i  związywanie snopków. Wszyscy zwie-
dzający mieli okazję wszystkie te czynno-
ści wykonać samodzielnie i  dzięki temu 
przekonać się, jak ciężka była to praca.

Zwierzęta gospodarskie - owce, kozy 
i  krowy - były nie lada atrakcją dla ma-
luchów. Można też było nauczyć się 
rzeźbienia w  owocach i  warzywach oraz 
wykonywania kwiatów z bibuły i  serwe-
tek na szydełku. Panie z  Kół Gospodyń 
Wiejskich, współpracujące z  MODR, 
serwowały zwiedzającym specjały kuch-

„Wiejskie klimaty” w płockim ZOO
Marta Michalak 
MODR Oddział Płock

ni polskiej…. Istna uczta dla podniebie-
nia! Pierogi z kapustą i grzybami, babka 
ziemniaczana, ciasto drożdżowe, a  tak-
że bijący rekordy popularności chleb ze 
smalcem i  ogórkiem… Na pewno wielu 
uczestników odnalazło tu smak swojego 
dzieciństwa.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego Oddział Płock aktywnie włączył 

Gwiazdy „Wiejskich klimatów” 

Najmlodsi uczestnicy imprezy

Śliczne kózki

się w  organizację imprezy. Na naszym 
stoisku zachęcaliśmy do skorzystania 
z  porad i  informacji udzielanych przez 
niezastąpionych doradców. Dużym za-

interesowaniem cieszyły się także kon-
kursy - zarówno dla dzieci, jak i  star-
szych - przygotowane przez doradców 
MODR: plastyczny dla najmłodszych 
oraz konkurs rozpoznawania ziaren zbóż 
dla trochę starszych. Na scenie również 
nie zabrakło atrakcji - warto wspomnieć 
chociażby animacje taneczne najmłod-
szych uczestników, które spotkały się 
z ogromnym aplauzem. n
  
Do zobaczenia za rok !!!
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Pacyna i jej okolice to nowoczesność 
precyzyjnie wtopiona w  historię. 
Wielkim magnesem tego uroczego 

zakątka jest malownicze położenie z dala 
od wielkich aglomeracji, piękno krajo-
brazów, różnorodne walory turystyczne, 
gościnność i  życzliwość mieszkańców 
oraz unikalna fauna i flora. 

Z racji dużej ilości lasów i rozległych łąk 
teren ten zwany jest w  gwarze myśliwych 
„Mekką rycerzy św. Huberta”. Na terenie 
gminy znajdują się dwa unikalne tereny 
przyrodnicze - Obszar Chronionego Kra-
jobrazu Doliny Przysowy oraz Natura 2000 
Dolina Słudwi i Przysowy.

Liczne wzmianki w  historycznych do-
kumentach wyjątkowo życzliwie przed-
stawiają cechy osobowości mieszkańców 
Pacyny i okolic. Oto jeden z fragmentów: 

„Po wielokroć powtarzały się wieści, dostar-
czane ochoczo przez wędrujących po naszej 
krainie kupców polskich i tureckich, że ludziska 
zamieszkujący ziemie okolic Skrzeszewy, Pacy-
ny, Rakowca i aż za Oporowem – to poczciwcy, 
zajmujący się pracą na roli, hodowlą i  sprze-
dażą koni, tudzież doglądaniem wszelkiego 
dobytku i ptactwa, wiodąc zbożny żywot. (…) 
A na powitanie wiosny lub lata nie poddają się 
pogańskim harcom nocnym, tu i  tam bezkar-
nie czynionym za sprawą diabłów i pokrętnych 
czarownic, lecz bogobojnie, w majestacie świa-
tłości Bożej, wędrują gromadnie po drogach 
i zagajach, kierując się modłami i śpiewem do 
Bogarodzicy i Pana Niebios, znacząc krzyżem 
męki Pańskiej swoje piersi” (Wincenty Kadłu-
bek, „Kroniki Polskie”). 

| Cmentarzysko i skarb

Historia Pacyny i  sąsiednich miejscowości 
sięga późnego średniowiecza. Potwierdzeniem 
osadnictwa na terenie gminy jest cmentarzysko 
wczesnośredniowieczne w  Sejkowicach koło 
Pacyny, zwane „Mogiłami” lub „Cmentarzem 
Cholerycznym”, gdzie chowano ludzi zmar-
łych na chorobę zwaną „chrobrą”. Znakiem 
pokonania jej przez mieszkańców był usta-
wiony w pobliżu krzyż z dwoma ramionami.  
W roku 1859 w polu na terenie Sejkowic wy-
kopano duży garnek gliniany wypełniony 
po brzegi srebrnymi monetami (rodzimymi 

i obcymi). W naczyniu znajdowały się również 
rozmaite ozdoby, naszyjniki i bransolety, czę-
ściowo uszkodzone, a niektóre wręcz połama-
ne. Były to ozdoby noszone przez kobiety na ob-
szarze zachodniej słowiańszczyzny. Wszystkie 
pochodziły z X i XI stulecia. Skarb podzielono 
na dwie części, z których jedna trafiła do Kra-
kowa wzbogacając kolekcję numizmatyczną 
Muzeum im. Czapskich, zaś druga przekaza-

na została do Poznania, gdzie przechowywana 
jest w Muzeum Archeologicznym. 

| Krótko o historii

Sama Pacyna bujnie rozwinęła się już 
w  XV wieku, gdyż w  roku 1509 otrzymała 
prawa miejskie. Główne zajęcia ówczesnych 
mieszkańców to hodowla, rolnictwo, rze-
miosło i  handel. W  roku 1519 miasteczko 

należało do Marka i Dobiesława Ogończy-
ków-Paczyńskich (Pacyńskich), lecz ich nie-
ruchomości po kilku latach strawił pożar. 

Rejestry poborowe z  roku 1575 wymie-
niają Pacynę już jako wieś podzieloną mię-
dzy czterech właścicieli. Istniejące wtedy 
budowle wykonane były z drewna, a ich ar-

chitektura była typowa dla osad mazowiec-
kich: układ budynków dosyć przestrzenny, 
tzw. „ulicówka” domów parterowych. 

Pierwsze budowle sakralne stanowiły wy-
niosłe krzyże i małe kapliczki. Po czasie wybu-
dowano wielką świątynię w formie kościoła.

| Co warto zobaczyć? 

Na terenie gminy możemy zobaczyć 
kilka interesujących obiektów sakralnych 
i zespołów pałacowych z parkami. Do reje-
stru zabytków wpisano: 

Zespół Dworski wraz z Zespołem Par-
kowym w  Czarnowie. Murowany dwór 
wzniesiono w  roku 1822., park założono 
w  pierwszej połowie XIX w. Kolejnymi 
właścicielami byli Czarnowscy. Obecnie 
w budynku mieści się PDPS w Czarnowie,

Gotycko-renesansowy Kościół Para-
fialny p.w. św. Stanisława Biskupa w Lu-
szynie, zbudowany w  roku 1595, wielo-
krotnie restaurowany, 

Zespół Pałacowy w Luszynie. Murowa-
ny pałac zbudowano w  końcu XVIII w., 
rozbudowano w pierwszej połowie XIX w., 
remontowano w  roku 1909 i  w latach 70. 
XX w. Murowana kordegarda pochodzi 
z drugiej połowy XIX w. Murowaną bra-
mę wjazdową wzniesiono w drugiej poło-
wie XIX w, - przy podjeździe znajdują się 
dwa kamienne sfinksy. Pochodzący z po-
czątku XIX w. park przekomponowano 
około roku 1909. 

Pacynę i okolice warto odwiedzić! 
Tekst: Ewa Szafran Szczepańska 
MODR Oddział Płock

„Wciąż w naszej Pacynie 
Wiele dobra płynie; 

Chłopstwo pracowite 
Dzielne gospodynie” 

(Fragment piosenki ludowej)

Kamienny obelisk upamiętniający poległych z I wojny światowej. Fot. Maja Wiercińska
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Ruiny Zespołu Dworskiego w  Modelu 
znajdujące się w zabytkowym parku dwor-
skim z pierwszej połowy XIX w. o pow. 4,5 
ha. Dwór murowany z  roku 1825, grun-
townie remontowany w  roku 1975, został 
zniszczony w pożarze w roku 1999. 

Neorenesansowy Zespół Pałacowy 
w  Skrzeszewach, murowany, z  XIX w., 
znajdujący się w zabytkowym parku dwor-
skim z połowy XIX w. o pow. 2,6 ha. Brama 
w ogrodzeniu, murowana, pochodzi z dru-
giej połowy XIX w. Obecnie w pałacu mieści 
się ZOL dla Dorosłych. Obiektem zajmują 
się siostry miłosierdzia ZSFRM w Skrzesze-
wach. W części pałacu jest kaplica. 

| To nie wszystko!
 
Do godnych uwagi obiektów na terenie 
gminy należą także: 
• ruiny Zespołu Dworskiego w  Kątach 
z  dworem z  końca XIX w., spichlerzem 
murowanym i parkiem o pow. 3,6 ha,
• kościół parafialny w  Pacynie p.w. św. 
Wawrzyńca, murowany w latach 1897-1901 
zaprojektowany przez Artura Goebela,
• rzymsko-katolicki cmentarz parafialny 
w Pacynie z pierwszej połowy XIX w.,
• rzymsko-katolicki cmentarz parafialny 
w Luszynie z I połowy XIX w.,
• poniemiecki cmentarz w Luszynie zało-
żony w roku 1918,
• XVIII-wieczny dwór w Remkach,
• zabytkowy charakter mają dwie ka-
pliczki w  Podatkówku i  w Sejkowicach; 
kolejne są w  Rybiu, Rakowcu, 
Rakowie, Sejkowicach, Robertowie, 
Anatolinie, Kamionce, Czesławowie.

| W Gminie Pacyna | żyje się dobrze

Przeprowadzona w ostatnim cza-
sie termomodernizacja budynku 
Przedszkola Samorządowego Od-
dział w Skrzeszewach oraz Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących może 
budzić podziw nie tylko mieszkań-
ców, ale i  przyjezdnych. Z  myślą 
o  najmłodszych mieszkańcach zo-
stał stworzony Interaktywny Plac 
Zabaw. Natomiast umiejętności 
sportowe można doskonalić na bo-
iskach wielofunkcyjnych znajdują-
cych się przy szkole.

Urząd Gminy zakupił w tym roku 
wyczekiwany przez uczniów tutej-
szej szkoły nowy, wygodny i  bez-
pieczny autobus „Autosan”. 

Wysoki poziom oświaty i kultury pielęgnu-
ją z  zaangażowaniem nauczyciele Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w  Pacynie oraz 
Przedszkola Samorządowego w  Pacynie 
(Oddział Skrzeszewy i Luszyn). Poza nauką 
uczniowie zdobywają różnorodne umiejęt-
ności, wszechstronnie rozwijają swoją osobo-
wość, kształcą kulturę życia, uprawiają sport. 
Pielęgnowany jest folklor i  tradycje ludowe, 
czego zewnętrznym wyrazem jest prężnie 
funkcjonujący od lat Dziecięcy Zespół Lu-
dowy Pieśni i Tańca Pacyna powstały z ini-
cjatywy Wójta Gminy Pacyna - Krzysztofa 
Woźniaka. Zespół w  strojach ludowych 
łowickich kontynuuje tradycje zespołu Sej-
kowice koncertując w  kraju i  za granicą.  
Wydawałoby się, że w  dobie powszechnego 
dostępu do Internetu funkcjonowanie biblio-
teki w tak niewielkiej społeczności straci na 
znaczeniu. Jednak Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w  Pacynie, posiadająca dodatkowo 
filię w Skrzeszewach, z dużym powodzeniem 
szerzy czytelnictwo na wsi i zajmuje wysoką 
pozycję w statystykach wśród bibliotek z te-
renu powiatu gostynińskiego. 

| Wielka poetka „wsi spokojnej, | wsi wesołej”

Intelektualno-literacką perłą na niwie 
twórczej gminy, co jest unikatem współ-
czesnej wsi polskiej, jest Maria Majchrzak, 
poetka ludowa. Urodziła się w  Rakowcu 
w  roku 1926, gdzie mieszka do dziś. Za 
wielki dorobek literacki odznaczona zo-

stała w  roku 1986 Złotym Krzyżem Za-
sługi. Jest laureatką wielu Ogólnopolskich 
Turniejów Poetyckich i konkursów literac-
kich. Oto próbka jej poezji: 

 
Ziemio Mazowiecka, 
z płodności słynąca 

ziemio postów, 
ziemio Chopina, 

tu bajki Kownackiej, 
co wśród dzieci płyną, 

ty się nic nie zmieniasz, 
ni latem, ni zimą.  

(fragment wiersza „Z ciebie wyrosłam”)

Gmina Pacyna charakteryzuje się gospo-
darnością, dość szybkim rozwojem infra-
struktury, dbałością o  estetykę. Kultywuje 
tradycje ludowe i wartości historyczne. Dlate-
go wędrując po Mazowszu warto odwiedzić 
te urokliwe tereny i poznać być może niezna-
ne dotąd zakątki regionu, które niewątpliwie 
zachwycą nas swoją różnorodnością, historią 
w niezwykły sposób wplecioną w  teraźniej-
szość oraz gościnnością i życzliwością kulty-
wujących rodzimą tradycję mieszkańców.  n

Źródła: 
1. Tradycje Mazowsza powiat gostyniński Przewodnik 
subiektywny, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki 
Agencja Wydawnicza „Egros” Warszawa 2013
2. Przewodnik Płock i Okolice
3. Przewodnik Turystyczny Ziemia Płocka - Ireneusz 
Szychowski, Tomasz J. Gałązka, Płock 1998
4. Kronika Gminy Pacyna
5. https://www.facebook.com/PacynaHistoria/

Kościół w Luszynie fot. Maja Wiercińska
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Zakład Chorób Świń Państwowego 
Instytutu Weterynaryjnego - Pań-
stwowego Instytutu Badawczego 

w  Puławach zorganizował XXII Mię-
dzynarodową Konferencję Naukową pt. 
„Zdrowie - czynnik decydujący o  konku-
rencyjności produkcji świń”. Wykładow-
cami byli przedstawiciele nauki i praktyki 
z  Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii, 
Danii, Francji, Włoch, Belgii i  Polski. 
Omówili oni całe spektrum zagadnień 
związanych ze zdrowiem trzody chlewnej.

Tegoroczna edycja konferencji obfitowa-
ła w ciekawe wykłady. Bardzo interesujące 
było wystąpienie prof. dr hab. inż. Danie-
la Korniewicza zatytułowane „Wpływ 
wybranych czynników żywieniowych na 
produkcyjność i  zdrowotność świń”. Aby 
osiągnąć wysoką produkcyjność i  zdro-
wotność zwierząt trzeba - zdaniem pro-
fesora - przede wszystkim przestrzegać 
dwóch następujących zasad: 
1. Pasza powinna być:
• dostosowana do poszczególnych okre-
sów fizjologiczno-produkcyjnych, 
• do potencjału genetycznego zwierząt,

• do warunków środowiskowych i statusu 
zdrowotnego stada. 
2. Należy stosować dodatki paszowe, które 
wspomagają funkcjonowanie przewodu po-
karmowego i zwiększają strawność paszy. 

Profesor Korniewicz stwierdził, że więk-
szość hodowców stosuje powyższe zasady 
w  praktyce. Jest to jednak niewystarcza-
jące. Hodowcy powinni szczególną wagę 
zwracać na niżej przedstawione kwestie 
żywieniowe, bowiem „diabeł tkwi w szcze-
gółach”. W związku z tym omówił wybra-
ne czynniki żywieniowe decydujące o efek-
tach pracy hodowców trzody.

| Normy żywienia a faktyczna | zawartość skalników pokarmowych 
Wykładowca sporo uwagi poświęcił kwe-

stii układania dawki pokarmowej i rzeczy-
wistej zawartości skalników pokarmowych 
w  tej dawce. Ułożenie dawki pokarmowej 
- wydaje się - jest prostym zadaniem. Absol-
wenci szkół rolniczych i nie tylko, potrafią ją 
samodzielnie opracować. Posługują się Nor-
mami żywienia. Jest jednak pewne „ale”… 

P a s z a  p a s z y  n i e r ó w n a 

Marek Świątkowski
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Profesor Korniewicz przedstawił tabelę 
zawartości podstawowych składników po-
karmowych w ziarnie pszenic, które są do-
dawane do mieszanek paszowych. Posłużył 
się danymi z roku 1997. Średnia zawartość 
białka surowego w badanych próbkach wy-
nosiła 129 g, a rozpiętość zawartości wahała 
się od 80 do 185 g, z  czego średnia zawar-
tość białka występowała w  26,9% próbek, 
zaś 43,8% próbek miało wyższą zawartość. 
Podobnie układała się rozpiętość wyników 
w  pozostałych składnikach pokarmowych, 
takich jak włókno surowe, lizyna czy metio-
nina. Dla porównania w Normach żywienia 
z  roku 1992 zawartość białka podana jest 
na poziomie 118 gramów. W  kolejnej ta-
beli profesor przedstawił zawartość białka 
w  pszenicy i  jęczmieniu z  ostatnich trzech 
lat tj. 2014 - 2016. Rozpiętość wyników była 
podobna jak w roku 1997 i dotyczyła zarów-
no pszenicy i jęczmienia, i nadal tylko 30% 
ziarna posiadało średnie wartości białka. 

Jest to bardzo ważna informacja, po-
nieważ zboża i  ich pochodne w  żywieniu 
wszystkich grup technologicznych trzody 
stanowią od 30 do 90% udziału dawki. Ten 
wywód uświadamia nam jak wielka różnica 

może wystąpić pomiędzy wyliczoną a  rze-
czywistą zawartością biała w  1 kilogramie 
mieszanki paszowej. Wiemy, że niedobór, 
jak i nadmiar składników pokarmowych jest 
szkodliwy i  niepożądany. Dlatego dobrym 
sposobem na unikanie błędów w  żywieniu 
jest badanie zawartości białka w stosowanej 
paszy. 

| Mikotoksyny w paszach
Kolejnym problemem związanym 

z używaniem zbóż do produkcji pasz są mi-
kotoksyny, które mogą być przyczyną ostrych 
i  przewlekłych zatruć (także śmiertelnych) 
oraz powodować alergie, grzybice, choroby 
układu oddechowego, pokarmowego,  wą-
troby i liczne choroby związane z  osłabie-
niem układu odpornościowego. Ziarno zbóż 
jest narażone w sposób naturalny na skaże-
nia przez grzyby i  pleśnie. W  sprzyjających 
warunkach, takich jak wysoka wilgotność 
i  temperatura, szybko się one rozmnażają, 
co w efekcie powoduje zmiany fizyczne i che-
miczne ziarna i przyczynia się do pogorsze-
nia wyników produkcyjnych. Niestety, więk-

szość pszenic stosowana w żywieniu trzody 
to odmiany pszenicy jakościowej i chlebowej, 
które nie spełniają wymagań przetwórstwa 
młynarskiego. Oznacza to, że zwierzętom 
w paszy dostarczane są szkodliwe mikotok-
syny w  ilości większej, niż przy stosowaniu 
pszenic paszowych, które mają lepszą odpor-
ność na choroby grzybowe. Jednak na liście 
zalecanych odmian pszenicy jarej i ozimej - 
wg COBORU na rok 2017 dla województwa 
mazowieckiego - nie ma żadnej odmiany 
paszowej. 

Sposobami zapobiegania porażeniu ziar-
na zbóż mikotoksynami są ochrona polowa 
oraz suszenie. 

| Rozdrobnienie komponentów | paszowych 
Następnym czynnikiem mającym wpływ 

na produkcyjność jest rozdrobnienie pa-
szy. Nieprawidłowe rozdrobnienie kom-
ponentów może skutkować pogorszeniem 
strawności składników pokarmowych, 
zwiększeniem podatności na zaburzenia 
w  trawieniu i  możliwością tworzenia się 
wrzodów żołądka. Ma też wpływ na mie-
szanie komponentów mieszanki. 

| Istotne są warunki | przechowywania mieszanek 
Silosy, w  których przetrzymuje się ziar-

no, powinny być po całkowitym opróżnie-
niu czyszczone i  dezynfekowane. Należy 
również stosować konserwanty pasz. 

| Rośliny paszowe
Ziarno pszenicy w  całości pokrywa 

zapotrzebowanie na energię metaboliczną. 
Nie jest jednak w  stanie zapewnić pełnego 
zapotrzebowania na białko (65-70%), lizynę 
(26-36%). W  celu uzupełnienia braków ko-
nieczne jest stosowanie wysokobiałkowych 
komponentów, takich jak soja, rzepak (śruty 
poekstrakcyjne tych roślin). Szczególnie duże 
znaczenie ma śruta poekstrakcyjna sojowa, 
charakteryzująca się dużą ilością białka i do-
brym składem aminokwasowym o  wysokiej 
strawności. Ze względu na wprowadzany cał-
kowity zakaz stosowania roślin GMO, w tym 
soi, nabierają znaczenia inne pasze wysoko-
białkowe, takie jak rzepak i rośliny strączkowe. 
Problemem stosowania strączkowych jest jed-
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nak niestabilność plonowania oraz substancje 
antyżywieniowe zawarte w  nasionach, które 
ograniczają ich udział w dawce żywieniowej. 

| Mączki 
Dobrym komponentem paszowym są rów-

nież mączki zwierzęce mięsne i  mięsno-ko-
stne, ale obecnie obowiązują ograniczenia 
w stosowaniu ich w paszach dla trzody chlew-
nej. Ze stosowaniem mączki rybnej wiążą 

się pewne problemy wynikające z  jej jakości. 
Profesor przedstawił tabelę, z której wynika-
ło, że część dostawców „poprawia” zawartość 
mączek. W badanych próbkach występowały 
otręby pszenne oraz śruty i  makuchy rzepa-
kowe. Dlatego należy kupować komponenty 
paszy od sprawdzonych dostawców.

***
Reasumując, stwierdzam za profesorem 

Korniewiczem, że celowe jest systematyczne 

badanie paszy w celu określenia autentycznej 
zawartości pokarmowej, zadawanie paszy 
odpowiednio zbilansowanej, wolnej od miko-
toksyn i właściwie przechowywanej. To wpły-
wa na produkcyjność i zdrowotność świń. n

Źródło: Materiały konferencyjne pt. „Zdrowie - czynnik 
decydujący o konkurencyjności produkcji świń” - opu-
blikowane w  kwartalniku Lecznica dużych zwierząt 
- monografia 2017, artykuł - prof. dr hab. inż. Daniel 
Korniewicz pt. Wpływ wybranych czynników żywienio-
wych na produkcyjność i zdrowotność świń

Afrykański Pomór Świń to cho-
roba, która naraża nasz kraj na 
bardzo duże straty ekonomiczne 

w  przemyśle mięsnym i  hodowli. Są one 
powodowane upadkami świń, koszta-
mi likwidacji ognisk choroby, a  także 
wstrzymaniem obrotu i  eksportu świń, 
mięsa wieprzowego oraz produktów po-
zyskiwanych od tych zwierząt. 

Podczas tegorocznej XXII Międzynaro-
dowej Konferencji Naukowej w Puławach 
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak przedstawił 
sytuację epizootyczną Afrykańskiego Po-
moru Świń (ASF) w Polsce. 

| Przegląd sytuacji
Choroba weszła do naszego kraju już na 

głębokość 89 km od wschodniej granicy 
i rozciąga się wzdłuż granicy na długości 187 
km. Obejmuje 3 województwa i 11 powiatów. 
Ustalono, że ASF przesuwa się w głąb kraju 
z prędkością 2 kilometrów na miesiąc. 

Pierwszy przypadek ASF odnotowano 
14. lutego 2014 roku. 

Tabela. Liczba przypadków i ognisk ASF na 
dzień 5 czerwca 2017r. 

*przypadek ASF - oznacza, że choroba występuje u dzików 
w jednym miejscu niezależnie od liczby padłych zwierząt. 
*ognisko ASF - gospodarstwo, w  którym przebywają 
świnie, gdzie lekarz weterynarii stwierdził występo-
wanie choroby zakaźnej.

| Spełnia się czarny scenariusz
Profesor zwrócił uwagę na fakt, że 

w  pierwszym półroczu 2017r. wystąpiło 
więcej przypadków zachorowań na ASF 
niż przez pierwsze 3  lata i  jest to bardzo 
niepokojące zjawisko. Niestety, spełnia się 
czarny scenariusz: 8 czerwca br. stwierdzono 
25. i 26. ognisko ASF. Zwiększył się obszar 
występowania choroby, a  obszar ochronny 
powiększył się o nowe powiaty i wojewódz-
two warmińsko-mazurskie. Nowe ogniska 
wystąpiły w  strefie ochronnej w  powiecie 
Radzyń Podlaski. Możemy spodziewać się 
kolejnych obszarów zagrożeń. 

Problemem jest to, że na obszarach wy-
stępowania ASF znajdują się duże zakłady 
mięsne (w Sokołowie Podlaskim, Łukowie 
czy Ełku), eksportujące mięso i  jego wyroby.  
W chwili pisania artykułu (24.lipa br.) w  na-
szym kraju stwierdzono już 413 przypadków 
ASF u dzików (247 w tym roku) oraz potwier-
dzono 57 i 58 ognisko tej choroby wirusowej 
u zwierząt hodowlanych.  

Zainteresowani tematem mogą na bieżąco 
śledzić sytuację epizootiologiczną na stronach 
internetowych Głównego Inspektoratu We-
terynarii: www.wetgiw.gov.pl lub www.piwet.
pulawy.pl - zakładka Afrykański Pomór Świń. 

Sytuacja jest - niestety - rozwojo-
wa. 

| Jak można wygrać | z zarazą?
Profesor podkreślił, że ko-

nieczne jest szybkie i skuteczne 
działanie. Przedstawił następujące zalece-
nia:
1. Odstrzał dzików. Przez najbliższy okres 
dziki pozostaną potencjalnym źródłem 
szerzenia się zakażeń ASF. Zalesienie 

wschodnich obszarów Polski i  liczba wy-
stępujących tam dzików oraz wzrastający 
odsetek zarażonych zwierząt, właściwości 
wirusa i  niekorzystna sytuacja w  krajach 
ościennych powodują, że ASF będzie się 
szerzył. Dlatego należy prowadzić prewen-
cyjny odstrzał dzików, nie tylko w wyzna-
czonych strefach, ale również w  gminach 
i powiatach przyległych do tych stref. 
2. Likwidacja punktów skupu trzody 
chlewnej. Należy jak najszybciej likwido-
wać punkty skupu trzody chlewnej, aby 
zapobiec szerzeniu się wirusa.
3. Przestrzeganie zasad bioasekuracji. 
Trzeba przestrzegać zasad bioasekuracji 
we wszystkich budynkach inwentarskich. 
Koniecznie należy je ogrodzić w celu unik-
nięcia wizyty „nieproszonych gości”. 
4. Pomoc dla producentów trzody. Zakłady 
mięsne powinny dla własnego dobra pomóc 
rolnikom w  zakresie przekształcania pro-
dukcji trzody chlewnej, tj. pomóc w zwięk-
szeniu skali produkcji w  gospodarstwach 
trzodowych. Ponadto jest pomoc finansowa 
państwa na terenach objętych chorobą. 
5. Inne sposoby - zwalczanie choroby po-
przez administracyjny zakaz hodowli trzody 
w  gospodarstwach, które utrzymują małe 
stada i  nie mogą zapewnić podstawowych 
zasad asekuracji. Jest to bardzo trudny, by 
nie powiedzieć niemożliwy do zastosowania 
w praktyce sposób zapobiegania szerzeniu się 
ASF. Ale jak będzie, pokaże przyszłość. n

Źródła: Materiały konferencyjne pt. „Zdrowie - czyn-
nik decydujący o  konkurencyjności produkcji świń” 
- opublikowane w kwartalniku Lecznica dużych zwie-
rząt - monografia 2017, prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, 
artykuł: pt. Aktualna sytuacja epizootyczna w zakre-
sie ASF w  Polsce oraz prognozy jej dalszego rozwoju 
(05.06.2017).

O ASF  na konferencji w Puławach
Marek Świątkowski
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

okres 2014 2015 2016 do 
05.06.2017

do 
24.07.2017

Przypadki 
ASF* 30 56 80 177 247

Ogniska 
ASF* 2 1 21 0 34
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Ketoza to najczęstsza choroba me-
taboliczna bydła. W  najwyższym 
stopniu dotyka krów wysoko-

mlecznych w  szczytowym okresie lakta-
cji, dlatego określana jest również jako 
ich „choroba zawodowa”. Jest efektem 
nieodpowiednich przemian metabolicz-
nych, połączonych z niedoborem energii 
– ujemnym bilansem energetycznym. 

Obecnie zjawisko występowania ketozy jest 
znacznie większe niż 20 lat temu. W głównej 
mierze spowodowane jest to postępem gene-
tycznym zmierzającym do tego, by krowy da-
wały więcej mleka i hodowla była opłacalna. 
Jednak mamy efekt uboczny - zwierzęta są 
bardziej podatne na schorzenia. 

Chociaż główną przyczyną ketozy są błę-
dy żywieniowe, to niektóre zwierzęta są na 
nią bardziej podatne – w ich krwi znajduje 
się nadmierna ilość ciał ketonowych. 

Występowanie ketozy jest przyczyną po-
ważnych strat w produkcji – spadek wydajno-
ści mlecznej krów może wynieść nawet 30%. 

| Rodzaje ketozy i jej objawy
Przy wysokiej produkcji mleka krowy 

w pewnym momencie nie są w stanie zaspo-
koić swoich potrzeb pokarmowych. Wów-
czas dochodzi do zaburzeń równowagi 
w organizmie i w konsekwencji do choroby. 

Wyróżniamy ketozę kliniczną, która jest 
szybko diagnozowana przez lekarza weteryna-

Ketoza – choroba krów wysokomlecznych
Andrzej Kordalski
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

rii oraz najbardziej popularną i równie niebez-
pieczną ketozę subkliniczną, w której zwierzę 
ma podwyższony poziom ciał ketonowych we 
krwi oraz obniżony poziom glukozy. Ta forma 
choroby jest trudniejsza do zdiagnozowania 
przez lekarza, a dotyczy 40-60% krów. 

Zwierzęta chore na ketozę kliniczną 
mają drastycznie obniżony apetyt, które-
mu towarzyszą objawy otępienia i  apatii, 
ich kał jest suchy oraz śluzowaty. Pobranie 
paszy jest zmniejszone, niektóre pobierają 
niewielkie ilości siana. Krowy szybko tracą 
na masie, zmniejsza się wydajność mleka. 
Ten rodzaj ketozy rzadko kończy się śmier-
cią, jednak gdy doszło do stłuszczenia wą-
troby, kończy się śmiercią zwierzęcia. 

Zwierzęta chore na ketozę subkliniczną 
najczęściej mają objawy takie, jak: zmniej-
szenie apetytu, zmniejszenie wydajności 
mleka i  szybkie chudnięcie. Zazwyczaj 
występują one przez krótki okres i krowy 
wracają do zdrowia. Ten rodzaj ketozy wy-
stępuje w piątym dniu po porodzie.

| Trzy typy choroby
Na ketozę chorują zwierzęta w  pierw-

szych dwóch miesiącach laktacji. W  za-
leżności od terminu wystąpienia objawów 
schorzenia można zakwalifikować ją do 
jednego z trzech typów (patrz tabela). 

| Jak sprawdzić czy krowa jest chora? 
Stwierdzenie schorzenia odbywa się na 

podstawie zawartości ciał 
ketonowych we krwi. Taką 
diagnozę może wykonać 
hodowca wykorzystując 
testy komercyjne w  celu 
stwierdzenia obecności 
ciał ketonowych w  mleku 
lub w moczu. Ze względu 
na większą zawartość ciał 
ketonowych w moczu jego 
badanie jest dokładniejsze 
niż mleka. Ciała ketonowe 
wydalane są również dro-
gą oddechową, wówczas 
wyczuwalny jest charakte-
rystyczny zapach. 
 | Leczenie

Zdiagnozowanie ketozy 
klinicznej i  subklinicznej po-
zwala na wdrożenie leczenia 

dzięki czemu następuje zmniejszenie poziomu 
ciał ketonowych we krwi, a także unormowanie 
stężenia glukozy. Głównymi paszowymi źródła-
mi glukozy są: ziarna zbóż, buraki cukrowe, mela-
sa oraz wysłodki buraczane melasowane. 

Najczęściej zwierzętom podaje się wlewy 
w kroplówce dożylnej i/lub terapii doust-
nej. Stosowany również jest glikol propyle-
nowy, który jest promotorem glukozy - po-
winno się stosować go dwa razy na dobę 
w dawce 200-400 g przez okres ok. 5 dni. 

W celu lepszego wykorzystania glukozy, 
często zleca się podanie jednorazowo, lub 
przez kilka dni, domięśniowego sterydu. 

Leczenie powinno się kontynuować do 
czasu, kiedy zwierzę prawidłowo zacznie 
pobierać paszę. 

W przypadku krów podatnych na scho-
rzenie, można na 10 dni przed porodem 
oraz w okresie 2  tygodni po porodzie po-
dawać glicerynę lub glikol.

| Jak zapobiegać? 
Przede wszystkim należy utrzymywać 

krowy we właściwej kondycji. Zwierzęta 
w okresie zasuszenia, na 6-4 tygodni przed 
wycieleniem, nie powinny być obficie ży-
wione, co zapobiegnie ich otłuszczeniu. 
Należy podawać im pasze objętościowe. 
Kondycja takich krów w systemie BCS po-
winna wynosić 3-3,5 pkt-u. 

Po ocieleniu krowom należy podawać 
pasze o  najlepszej jakości unikając tych 
z wysoką zawartością łatwo strawnych wę-
glowodanów. 

Dodatkiem zapobiegającym wystąpieniu 
choroby jest biotyna (witamina B7), której 
zadaniem jest tworzenie kwasów tłuszczo-
wych oraz spalanie tłuszczu, a także stabi-
lizacja zawartości glukozy we krwi. Stoso-
wana jest w dawce 200 mg/kg s.m.

Nie wolno dopuścić, aby przed porodem 
doszło do otłuszczenia, gdyż zbyt duża ilość 
tkanki tłuszczowej jest przyczyną choroby 
metabolicznej oraz utrudnia poród. 

Zabronione jest stosowanie pasz tzw. keto-
gennych, m.in. złej jakości kiszonek zawiera-
jących duże ilości kwasu masłowego. n 
Źródła:
1. www.rolniczebc.pl 
2. www.ppr.pl
3. www.aquablendpolska.com
4. www.intermag.pl
5. Z. Tomicki, Diagnostyka kliniczna i choroby niezakaźne 
zwierząt domowych
6. Z. Kowalski, K. Słoniewski, J. Kański, Ketoza – najważ-
niejsza „choroba zawodowa” krów  mlecznych

Tabela. Objawy trzech typów ketozy

Wyszczególnienie
3 typy ketozy

1 2 3

Główny powód
Ketoza sponta-

niczna;
Niedożywienie

Tłusta krowa; 
Stłuszczona 

wątroba

Mokre zepsute 
kiszonki – duża 

zawartość 
kwasu masło-

wego

Zawartość glukozy 
we krwi Niska

Niska (począt-
kowo może być 
wysoka)

Zmienna

Kondycja krowy Chuda Tłusta (lub 
schudła) Różna

Okres ryzyka  3-6 tygodni po 
porodzie

1-2 tygodnie po 
porodzie Różny

Prognoza Bardzo dobra  Słaba Dobra

Podstawowy sposób 
diagnozy

BHM we krwi po 
porodzie

WKT we krwi 
przed porodem

Oznaczenie 
kwasów w 
kiszonce

Co robić?
Sprawdzić żywie-
nie i utrzymanie 
po porodzie

Sprawdzić 
żywienie i 
utrzymanie 
krów przed 
porodem

Nie skarmiać 
kiszonki!

BHM – kwas β-hydroksymasłowy
WKT – wolne kwasy tłuszczowe
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To była prawdziwa gratka dla fanów regionalnej żywności. 
Podczas XVIII Mazowieckich Dni Rolnictwa w Poświęt-
nym odbył się finał regionalny ogólnopolskiego konkur-

su Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów.

Organizatorami konkursu były Polska Izba Produktu Regional-
nego i Lokalnego oraz Związek Województw RP. Natomiast part-
nerami merytorycznymi i  organizacyjnymi finałów przeprowa-
dzanych w  regionach były urzędy marszałkowskie i  wojewódzkie 
ośrodki doradztwa rolniczego.

| Jaki jest cel konkursu?

Ideą konkursu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulinarne-
go regionów poprzez wyszukiwanie potraw i  produktów żywno-
ściowych wytwarzanych w  gospodarstwach domowych lub przez 
lokalne podmioty gospodarcze. Służy on również rozwojowi umie-
jętności identyfikacji produktów regionalnych oraz gromadzeniu 
wiedzy o regionalnych potrawach i produktach żywnościowych. 

Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów Woje-
wództwa Mazowieckiego miał charakter otwarty. Przystąpić mógł do 
niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych z wo-
jewództwa mazowieckiego, który spełniał kryteria. Realizowany był 
w II kategoriach: lokalny i regionalny produkt żywnościowy oraz dania 
i potrawy regionalne. Rywalizacja dotyczyła produktów pochodzenia 
zwierzęcego, roślinnego, napojów i innych wyrobów regionalnych.

W tegorocznej edycji główne trofea otrzymało pięciu producen-
tów współpracujących i zgłoszonych przez MODR Oddział Radom.

Mus jabłkowo-gruszkowy

I miejsce w  kategorii: Produkty regionalne pochodzenia ro-
ślinnego - Przetwory owocowe przyznano Stowarzyszeniu na 
rzecz Rozwoju Lokalnego „Bończa”: Małgorzata Dąbrowska za 
„Romans na gałęzi” – Mus jabłkowo-gruszkowy.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy kilkunastu kreatywnych osób. 
Każda z nich wniosła swój zapał i talent. I choć charaktery i tempera-
menty mają różne, to doskonale się rozumieją i uzupełniają. Wszystkie 
aktywnie włączają się w akcje i działania na rzecz wspólnoty. Spotka-
nia członków stowarzyszenia przeradzają się zazwyczaj w prawdziwą 
burzę mózgów i  owocują kolejnymi odważnymi pomysłami. Wiele 
przedsięwzięć ogniskuje się wokół szkoły, jak chociażby kiermasze 
przedświąteczne. Członkowie prowadzą też szkółkę owocową, o któ-
rej mówią: - To przestrzeń kreatywnej zabawy i edukacji. Pokazujemy 
naturę i jej związek z człowiekiem. Opowiadamy o ekologii i zmienno-
ści pór roku. Mówimy o ludziach, historii regionu i jego sadowniczych 
tradycjach. A wszystko z jabłkiem w tle w Największym Sadzie Europy.

Liderem społeczności jest sołtys Małgorzata Dąbrowska, której 
aktywna działalność została dostrzeżona i nagrodzona tytułem Soł-
tysa Roku Gazety Sołeckiej.

Wybór zgłoszonego produktu nie był przypadkowy. Kompozycja 
jabłkowo-gruszkowa jednoznacznie podkreśla nietuzinkowy cha-
rakter regionu warecko-grójeckiego. Produkt z  Bończy wyróżnia 
niebanalna kompozycja smakowa, poszanowanie dla tradycji oraz 
atrakcyjna forma prezentacji. Warto podkreślić, że ten sam produkt 
został uhonorowany niedawno certyfikatem „Jabłko na widelcu” 
i oznaczony logiem „Certyfikowany produkt lokalny”.

Naturalny sok jabłkowo-buraczany

I miejsce w kategorii: Napoje regionalne - Napoje bezalkoho-
lowe przyznano Gospodarstwu sadowniczemu MB Moniki Ban-
kiewicz za „Naturalny sok jabłkowo-buraczany”.

„Naturalny sok jabłkowo-buraczany” produkowany jest 
w 37-hektarowym gospodarstwie sadowniczym Tomasza i Moniki 
Bankiewicz, w Komorowie, niewielkiej miejscowości na trasie Ra-
dom- Przysucha. Początki gospodarstwa sięgają roku 1931. Miejsce 

Deszcz nagród dla producentów  
z regionu radomskiego

Ewa Stanik 
MODR Oddział Radom

Minister Ryszard Zarudzki i Sławomir Piotrowski - dyrektor MODR  
z uczestniczkami konkursu

Jury ocenia produkty
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produkcji jabłek jest wyjątkowe - występuje tu specyficzny mikro-
klimat nadający intensywny smak, aromat i  soczystość owocom. 
Ochrona i nawożenie sadu prowadzone są zgodnie z Programem 
Integrowanej Produkcji, co gwarantuje wysoką jakość i  zdrowe 
owoce. Gospodarstwo prowadzone jest zgodnie z  najwyższymi 
standardami - posiada wspomniany już certyfikat Integrowanej 
Produkcji oraz GLOBALGAP i HCCP. 

W roku 2012 zrodził się pomysł produkcji naturalnego mętnego 
soku z jabłek. W związku z tym zakupiona została nowoczesna linia 
technologiczna do produkcji soków w oparciu o naturalne produk-
ty bez dodatków chemicznych i konserwantów. Dziś ten przepysz-
ny mętny sok może pochwalić się licznymi nagrodami: Laurem 
Marszałka Województwa Mazowieckiego, Granitowym Tulipanem,  
a także obecnością w  Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza. 
Państwo Bankiewicz zostali Mistrzami Polski Agroligi w roku 2013. 

Perła Urzecza - Miód Nawłociowy

Wyróżnienie w kategorii: Miody przyznano Gospodarstwu pa-
siecznemu „Tęczowa Pasieka” Zbigniewa Durajczyka za „Perłę 
Urzecza Miód Nawłociowy”.

Pasieka znajduje się w gminie Konstancin-Jeziorna, w pradolinie Wi-
sły na Urzeczu – terenie etnograficznym. Pszczoły zbierają miód w eko-
logicznym gospodarstwie pana Zbigniewa, gdzie rośnie dziko na dużych 
obszarach nawłoć kanadyjska i  nawłoć późna. Jest to teren wolny od 
zanieczyszczeń przemysłowych, a zarazem obszar jedynego uzdrowiska 
na Mazowszu. Pasieka znajduje się we wsi Cieciszew - najstarszej wsi na 
Mazowszu (ponad 650 lat), w gminie Konstancin-Jeziorna.

Produkt „Perła Urzecza - Miód Nawłociowy” został wpisany  
w roku 2017 na Listę Produktów Tradycyjnych i Regionalnych Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz nagrodzony „Perłą Mazowsza 
2015”. „Tęczowa Pasieka” prowadzona przez Zbigniewa Durajczy-
ka wielokrotnie nagradzana była przez władze samorządowe jako 
wzór zagrody edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Zbigniew Duraj-
czyk otrzymał tytuł „Pszczelarza Roku 2016”. Wielokrotnie zapra-
szany jest jako znawca zagadnień pszczelarstwa do udzielania porad  
w audycjach telewizyjnych takich jak: „Telewizja śniadaniowa”.

| Nagrody specjalne

Komisja konkursowa przyznała również pięć nagród specjalnych 
Agencji Rynku Rolnego dla producentów, których produkty wyróż-
niały się szczególną jakością. Dwie z nich trafiły do producentów 
promowanych przez MODR Oddział Radom:

Manufaktura Wiejska „Racibory” Natalia Herman za „Kozie 
kulki niedźwiedzie w oliwie”

Państwo Herman posiadają 8-hektarowe gospodarstwo ekolo-
giczne. Prowadzą Gospodarstwo Agroturystyczne „Racibory”, któ-
re działalność rozpoczęło w roku 1992. Motorem ich działania jest 
miłość do koni oraz zamiłowanie do prostego życia na wsi w oto-
czeniu dzieci i zwierząt.

- Oprócz działalności agroturystycznej i hodowli koni mamy rów-
nież ekologiczny sad i  warzywnik, robimy konfitury, wino, kisimy 
kapustę, staramy się żyć w zgodzie z naturą, porami roku - wolniej 
i pełniej niż żyliśmy mieszkając w Warszawie, gdzie urodziliśmy się 
i studiowaliśmy” - mówi Pani Natalia.

- Mieszkaliśmy parę lat we Francji i Włoszech, nawet na Lazuro-
wym Wybrzeżu i nie byliśmy tak szczęśliwi jak w naszych Raciborach. 
Chętnie gościmy u nas wszystkich tych, którzy mają ochotę zwolnić na 
chwilkę biegu, przyjrzeć się przyrodzie, pojeździć konno, przejechać 
się bryczką po lesie, zorganizować piknik, spotkać się w  gronie ro-
dziny, znajomych lub współpracowników - po prostu odpocząć i miło 
spędzić czas. Zapraszamy! – mówią zgodnie państwo Herman.

Od lat właściciele „Raciborów” z pasją i wielkim zamiłowaniem 
zajmują się hodowlą krów rasy Jersej (ta rasa daje najtłustsze mleko) 
oraz hodowlą kóz. Mleko pozyskane od zwierząt służy do wyrobu 
serów, które wytwarzane są w ich rodzinnej manufakturze w kilku-
dziesięciu rodzajach. Sery z mleka koziego lub krowiego królują od 
kilku lat na warszawskim rynku. Zdobywają wiele nagród i uznanie 
za niepowtarzalne walory smakowe.

KGW Ksawerów Stary Bernata Adach za „Chleb ksawerski”

Ksawerów Stary to wieś we wschodniej części powiatu białobrze-
skiego. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich wypiekają chleb „Ksawer-
ski” w piecu chlebowym należącym do jednej ze starszych pań. Chleb, 
robiony na zakwasie, wytwarzany jest od wielu lat według przepisu 
przekazywanego z  pokolenia na pokolenie. Jak głosi ksawerska le-
genda, chleb ten przynosi szczęście na okrągło wszystkim na wsi, 
stąd okrągły kształt wypieku. Kobiety również robią własnoręcznie 
masło i świetne sery z mleka pochodzącego z własnych gospodarstw. 
Oczywiście nie wyobrażają sobie, żeby nie mieć własnych ogrodów 
przydomowych. Pomagają sobie nawzajem przy pracach polowych, 
chodzą zbierać jagody, z których pieką (też w piecu chlebowym) ja-
godzianki. Do Koła Gospodyń Wiejskich w Ksawerowie należy 18 
pań w różnym wieku. Liderką jest Bernarda Adach - żona sołtysa wsi 
Ksawerów Stary. Ale wszystkie panie bardzo aktywnie i żywo współ-
pracują czy też pomagają w różnych przedsięwzięciach.

Wszystkim laureatom gratulujemy sukcesu. Jest on dowodem na 
to, że Mazowsze pozostaje rozpoznawalną marką pod względem 
wysokiej jakości żywności regionalnej i  lokalnej. Dziękujemy za 
owocną współpracę.  n
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Produkcja truskawek deserowych 
w Polsce stoi na wysokim poziomie. 
Mamy wiele ciekawych odmian, 

a  wciąż dochodzą nowe. Chcąc uzyskać 
owoce truskawek o  najwyższej jakości, 
trzeba wziąć pod uwagę kilka istotnych 
czynników. Jakich? 

Są nimi: 
• dobór odpowiedniego stanowiska i przed-
plonu,
• staranne i solidne przygotowanie pola pod 
założenie plantacji,
• przestrzeganie optymalnych zasad prawi-
dłowego sadzenia, 
• właściwy dobór odmian w celu uzyskania 
wysokiego plonu o  doskonałej jakości, co 
zapewni łatwy zbyt i opłacalność produkcji.

Najważniejsze dla producenta jest opty-
malne dobranie odmian do produkcji 
w  celu spełnienia wymagań konsumen-
tów. Obecnie na rynku dominują Elsanta, 
Honeoye i oczywiście Marmolada, a  to ze 
względu na idealny smak i możliwość uzy-
skania wysokiej jakości owoców.

Dobór odmian truskawek deserowych do 
nasadzeń najlepiej obrazuje termin zbioru 
czyli: wczesne, średnia wczesne, o  średniej 
porze dojrzewania i średnio późne.

| Odmiany wczesne
Vibrant - pochodzi z  Wielkiej Brytanii 

(to odmiana, która owocuje około tygodnia 
przed Elsantą). Owoce są duże, czerwone, 
w  kształcie stożka, błyszczące, o  idealnym 
smaku i wysokiej trwałości po zbiorze. Na-
daje się do produkcji na przyspieszony zbiór.

Honeoye - pochodzi z USA. Nadaje się za-
równo do uprawy tradycyjnej, jak i pod osło-
ny oraz na zbiór przyspieszony (zbiór około 
6-7 dni przed Elsantą). Owoce są przeważnie 
duże, ze skłonnością do drobnienia, skórka 
bardzo czerwona z połyskiem, a miąższ po-
marańczowy. Jest odporna na choroby liści 
lecz podatna na choroby korzeni.

Hokent - polska odmiana deserowa, 
przeznaczona do uprawy tradycyjnej i  to-
warowej. Nadaje się na zbiór przyspieszony 
i  pod osłonami (termin zbioru zbliżony do 
Elsanty). Owoce są średnie i duże w kształcie 
stożka, czerwone o  silnym połysku, miąższ 
jest czerwony. Trudno oddziela się szypułka. 

Wykazuje małą wrażliwość na szarą pleśń 
i mączniaka, jest odporna na przemarzanie.

| Odmiany średnio wczesne
Elsanta - odmiana holenderska, wybitnie 

deserowa, poszukiwana przez konsumen-
tów. Owoce średnie do dużych, w  kształcie 
stożka, koloru jasnoczerwonego, o  inten-
sywnym połysku, bardzo smaczne. Nadaje 
się do transportu bez strat na jakości. Dość 
odporna na szarą pleśń lecz wrażliwa na sys-
tem korzeniowy i mączniaka.

Grandarosa - odmiana polska. Nadaje się 
na zbiór przyspieszony i pod osłonami. Owo-
ce są duże i bardzo duże, stożkowate o silnym 
połysku, czerwone, aromatyczne i  smaczne. 
Odmiana plenna, wykazuje małą wrażliwość 
na szarą pleń, mączniaka i  plamistość liści, 
dobrze znosi przemarzanie.

Elkat - odmiana polska (zbiór w  termi-
nie Elsanty). Owoce są duże, stożkowate, 
jasnoczerwone o  czerwonym połysku. Od 
szypułki odchodzą łatwo. Dość odporna na 
mączniaka i plamistość liści.

Ambrozja - odmiana polska, wybitnie de-
serowa, nadaje się również pod osłony. Owo-
ce są duże do średnich, stożkowe, o  smaku 
poziomkowym. Łatwo odchodzą o szypułki. 
Jest średnio odporna na mączniaka.

| Odmiany o średniej porze | dojrzewania
Camarosa - odmiana z USA. Deserowa, 

o  średniej porze dojrzewania. Owoce są 
bardzo duże i duże, stożkowate, koloru in-
tensywnie czerwonego, z połyskiem. Skórka 
jest twarda, średnio odchodząca od szypuł-
ki. Odmiana jest stosunkowo mało podatna 
na choroby liści, ale podatna na szarą pleśń.

Amarant Niwa - jest odmianą polską, de-
serową. Nadaje się do przetwórstwa i  mro-
żenia. Bardzo plenna. Owoce są duże, łatwo 
oddzielają się od szypułki. Odmiana odpor-
na na choroby, o małej podatności na gnicie.

Dukat - odmiana polska (Instytutu Ogrod-
niczego w  Skierniewicach). Jest odmianą 
uniwersalną, deserową, plenną, nadającą się 
do przetwórstwa i mrożenia. Owoce są duże. 

Alioch - odmiana polska o uniwersalnym 
zastosowaniu - deserowa, na przetwórstwo 
i  do mrożenia. Owoce są duże i  średnie, 
w kształcie stożka, o szerokiej podstawie, ja-

snoczerwone i  smaczne. Mają połysk średni 
intensywny. Łatwo oddzielają się od szypułki.

Marmolada (Onebor) - jest odmianą 
włoską deserową, ale nadaje się również do 
przetwórstwa. Owoce są bardzo duże do 
dużych, w kolorze intensywnie czerwonym, 
z  silnym połyskiem. Miąższ jest czerwony 
i  smaczny. Owoce łatwo oddzielają się od 
szypułki i dobrze znoszą transport. Odmia-
na wykazuje małą podatność na choroby 
liści, lecz jest dość wrażliwa na choroby ko-
rzeni i skłonna do przemarzania.

Pegat - jest odmiana polską, deserową. 
Owoce są duże i średnie, stożkowate, czer-
wone o intensywnym połysku. Kielich ślinie 
przylega do owocu. Odmiana jest odporna 
na przemarzanie, ale wykazuje małą podat-
ność na choroby liści. 

| Odmiany średnio późne
Roxsana - to odmiana włoska, deserowa. 

Owoce są duże i bardzo duże, w wyglądzie 
atrakcyjne: wydłużony stożek, owoc czer-
wony z połyskiem. Odmiana trwała w ob-
rocie handlowym, wrażliwa na szarą pleśń, 
odporna na choroby systemu korzeniowe-
go, mączniaka i przemarzanie.

Senga Sengana to odmiana niemiecka 
nadająca się na deser i  do przetwórstwa. 
Owoce są średnie i  duże, smaczne, w  ko-
lorze intensywnie czerwonym. Odmiana 
podatna na szarą pleśń, białą plamistość 
i mączniaka, ale odporna na choroby syste-
mu korzeniowego i przemarzanie. n

Dobieramy odmiany truskawek deserowych 
Edmund Sarnecki
MODR Oddział Radom
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Eutrofizacja (gr. eutroph - dobre od-
żywienie) oznacza przeżyźnienie 
wód powierzchniowych, wzbogaca-

nie wód w zbiornikach wodnych pierwiast-
kami biogennymi (azot, fosfor i inne). Zja-
wisko to jest podstawowym zagrożeniem 
dla ekosystemów wodnych i  ogranicza 
możliwości wykorzystania wód dla zaopa-
trzenia ludności, przemysłu i rekreacji. 

Są dwa typy eutrofizacji - eutrofizacja po-
chodzenia naturalnego oraz eutrofizacja 
pochodzenia antropogenicznego. Pierwsza 
przebiega bardzo powoli i  rozpoczyna się 
z chwilą powstania jeziora. Główną przyczy-
ną jej powstania są zmiany klimatyczne. Rola, 
jaką wywiera w środowisku wodnym, jest zni-
koma i niezauważalna dla człowieka. W geo-
logicznej historii jeziora jest to naturalny, po-
wolny proces. Na skutek wypełniania się misy 
jeziornej osadem dennym zmniejsza się stop-
niowo objętość wody (jeden z mechanizmów 
lądowacenia jezior). Prowadzi to do wzrostu 
żyzności, również wtedy, gdy dopływ pier-
wiastków biogennych ze zlewni nie wzrasta. 

Natomiast eutrofizacja antropogeniczna (cywi-
lizacyjna, sztuczna) powodowana jest przez czło-
wieka i jest skutkiem dopływu ścieków, wycinania 
lasów czy intensyfikacji rolnictwa. Eutrofizacja 
jest najczęstszym i  najbardziej niebezpiecznym 
w  skutkach antropogenicznym zakłóceniem 
funkcjonowania ekosystemów wodnych.

| Podczas ostatnich dziesięcioleci …
… w  licznych zbiornikach wodnych na-

stąpił ogromny wzrost żyzności. Dokładniej 
rzecz ujmując, wśród głównym przyczyn 
eutrofizacji wymieniane są: ścieki miejskie 
(fosforany z  detergentów), wody odpadowe 
z przemysłu, ścieki rolnicze (odchody z ferm 
zwierzęcych bogate w azot i potas oraz nawozy 
mineralne zawierające azot, fosfor i  potas), 
erozja i ługowanie gleb oraz wody opadowe. 

W wielu europejskich krajach fosfor po-
chodzący z  terenów użytkowanych rolniczo 
jest uważany za główny czynnik wpływający 
na pogorszenie stanu ekologicznego wód po-
wierzchniowych. Ilość fosforu traconego po-
przez spływ może wynosić do 32 kg·ha-1·rok-1 

fosforu ogólnego i może być ona większa w cza-
sie ulew lub przedłużających się opadów. Około 
30-40% erodowanego fosforu dostaje się do wód 

powierzchniowych. Przyjmując powierzchnię 
użytków rolnych w Polsce za 19177 tys. ha, rocz-
nie wskutek spływu powierzchniowego może-
my tracić około 8,1-16,2 GgP·ha-1·rok-1, z czego 
do wód powierzchniowych może trafić około 
2,4-8,5 GgP·ha-1·rok-1. Z  polskiego rolnictwa 
do środowiska może rozpraszać się 92-106 Gg-
P·rok-1. Znaczna część fosforu pochodzenia rol-
niczego nie dociera więc do wód Bałtyku, ponie-
waż jest akumulowana w strefach buforowych: 
w jeziorach, stawach, oczkach wodnych itp. 

| Poziom wymywania | (uruchamiania) fosforu …
… zależy od zawartości fosforu w glebach. 

Wysoka zawartość w  glebie potencjalnie 
stanowi zwiększone zagrożenie wymywa-
nia ponadprzeciętnych ładunków fosforu 
z użytków rolnych. Na poziom form fosforu 
podlegających wymywaniu z  roztworu gle-
bowego wpływa ponadto wiele czynników, 
a w szczególności: odczyn gleby, wilgotność, 
temperatura (pora roku), aktywność mikro-
biologiczna oraz rodzaj i poziom stosowane-
go nawożenia. Zagrożeniem dla jakości wód 
gruntowych obszarów rolniczych są okresy 
pozostawania gleby bez okrywy roślinnej 
poza okresem wegetacyjnym lub po zbio-
rach, kiedy dochodzi do wzmożonego od-
pływu składników w głąb profilu glebowego.

| Antropogenicznym strumieniem | fosforu …
… w środowisku są także środki czystości, 

a  zwłaszcza proszki do prania. Polifosforany 
wprowadza się do tych produktów w  celu 
wiązania wapnia, żelaza oraz manganu 
zawartego w wodzie, czyli do jej zmiękczania. 
Około 25% fosforu w  ściekach bytowych 
pochodzi z  detergentów. Ryzyko, które wiąże 
się z  fosforem w  środkach czystości, wynika 
z  dobrej rozpuszczalności polifosforanów 
wapnia w  wodzie. Nie wytrącają się one 
w normalnym procesie oczyszczalnia ścieków 
i  wymagają dodatkowego traktowania 
chemicznego - wytrącania fosforanów przez 
dodawanie do ścieków siarczanu żelaza lub gli-
nu.

| Eutrofizacja prowadzi do …
… zaburzenia równowagi ekologicznej, buj-

nego wzrostu danej roślinności wodnej, zwięk-

szonej aktywności drobnoustrojów, które zuży-
wają duże ilości tlenu. Skutkiem tego zjawiska 
jest deficyt tlenowy oraz zahamowanie rozkła-
du tlenowego materii organicznej i wyniszcze-
nie znacznej ilości najwrażliwszych organizmów 
tlenowych. Największym zagrożeniem dla życia 
organizmów tlenowych, jak również dla jako-
ści wody, stanowią zakwity, które wywołane są 
gwałtownym rozwojem populacji glonów i sinic. 
Glony w  późniejszym okresie zatruwają wodę 
substancjami toksycznymi, których ilość zwięk-
sza się wraz ze wzrostem ich ilości. W chwili roz-
kładu wydzielają do środowiska olejki eteryczne 
powodujące nieprzyjemny zapach i smak wody. 
Wzrost liczebności drobnoustrojów sprawia, że 
zwiększa się zapotrzebowania na tlen. Rozpusz-
czony w wodzie tlen zużywany jest również do 
rozkładu martwych szczątków organizmów. 
W  wyniku tego procesu woda zmienia barwę 
i zapach, staje się bardziej mętna. W jej górnych 
warstwach występują wahania stężenia tlenu 
oraz odczynu. Powstają obszary wody, w której 
tlenu zaczyna brakować. Organizmy tlenowe 
wymierają, a  dominację przejmują mikroor-
ganizmy beztlenowe. Dno zbiornika zaczynają 
wypełniać muły, co powoduje zmniejszenie jego 
głębokości. Na skutek eutrofizacji jezioro ulega 
przekształceniu w bagno bądź torfowisko.

***
Eutrofizacja wód jest procesem nie-

pożądanym, a  przy tym bardzo niebez-
piecznym. Doprowadza do nadmiernego 
rozwoju roślin, co w  efekcie prowadzi do 
śmierci innych tlenowych organizmów za-
mieszkujących środowisko wodne. Śmierć 
ta spowodowana jest brakiem tlenu, który 
zużywają rośliny. Intensywna działalność 
człowieka prowadzi więc do zachwiania 
równowagi ekosystemu. Przemiany polskie-
go rolnictwa oparte na wzorach zachodnich 
mogą spowodować narastanie problemu 
eutrofizacji wód w Polsce. n
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Przyczyny i konsekwencje eutrofizacji wód
Joanna Pielech 
MODR Oddział Siedlce



Wieś Mazowiecka, wrzesień 201730

Z  Oddz i a ł u  Sie dl ce

Rolnictwo jest działem gospodarki 
o  największym wpływie na środo-
wisko naturalne, jest również od 

niego bardzo zależne. Obejmuje uprawę 
roślin, chów i  hodowlę zwierząt, a  także 
wstępną obróbkę uzyskiwanych płodów. 
Rozwój rolnictwa ma zasadniczy wpływ na 
kształtowanie środowiska przyrodniczego. 
Intensywna produkcja rolna niesie jednak 
ze sobą duże zagrożenia, wśród nich naj-
groźniejsze są skutki uboczne wynikające 
ze stosowania wszelkiego rodzaju nawozów 
sztucznych i środków ochrony roślin. 

Aby zniwelować szkodliwość stoso-
wanych zabiegów, rolnicy ubiegający się 
o  dopłaty bezpośrednie muszą przestrze-
gać zasad wzajemnej zgodności tzw. cross-
compliance. Oznaczają one powiązanie 
wysokości uzyskiwanych płatności ze speł-
nieniem przez rolni-
ka wymogów, które 
zostały podzielone 
na następujące ob-
szary:
• środowisko, zmia-
na klimatu oraz 
utrzymanie grun-
tów w dobrej kultu-
rze rolnej,
• zdrowie publicz-
ne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin,
• dobrostan zwierząt.

Celem Dobrej Kultury Rolnej jest właści-
we zarządzanie glebą poprzez przestrze-
ganie norm dotyczących przeciwdziałania 
jej erozji, zmianom struktury, degradacji 
substancji organicznej i zarządzanie zaso-
bami wodnymi w rolnictwie. 

| Troska o środowisko

W ramach wymogów wzajemnej zgod-
ności obejmuje ona ochronę ptaków i  sie-
dlisk przyrodniczych dzikiej flory i  fauny 
oraz wód gruntowych przed substancjami 
niebezpiecznymi i azotanami pochodzący-
mi ze źródeł rolniczych. 

Rolnik ma obowiązek utrzymywać 
w sprawności technicznej urządzenia prze-
ciwerozyjne i  przeciwdziałać degradacji 
gleb, w  tym szczególnie erozji. Grunty na 

Ochrona środowiska w rolnictwie - wymogi 

Barbara Bahniuk
MODR Oddział Siedlce

stokach o nachyleniu powyżej 20% powin-
ny być trwale zadarnione lub zalesione. 

| Zdrowie ludzi, zwierząt i roślin

Gospodarstwo rolne jest pierwszym or-
ganem w  łańcuchu żywnościowym - to 
właściwie na nim spoczywa olbrzymia 
odpowiedzialność za wyprodukowanie 
i  wprowadzenie do obrotu bezpiecznej 
żywności lub surowca do jej produkcji.

Wymogi dotyczące zdrowia zwierząt 
dotyczą wszystkich właścicieli zwierząt, 
a  wymogi dotyczące zdrowotności roślin 
dotyczą wszystkich rolników i  obejmują 
m. in. stosowanie środków ochrony roślin 
dopuszczonych do obrotu i wykorzysty-
wanych  zgodnie z  instrukcją stosowania. 
Osoba wykonująca zabiegi musi posia-
dać aktualne zaświadczenie o ukończeniu 

szkolenia w  zakresie 
stosowania środków 
ochrony roślin. 

Należy prowadzić 
ewidencję stosowa-
nia środków ochrony 
roślin i  przechowy-
wać ją przynajmniej 
2  lata od wykonania 
zabiegu. Ewidencja 
powinna zawierać: 

nazwę rośliny, powierzchnię uprawy, ter-
min wykonania zabiegu, nazwę zastosowa-
nego środka i przyczynę jego zastosowania. 
Biorąc pod uwagę ochronę środowiska, za-
biegi przy użyciu środka ochrony powin-
ny być wykonywane przy uwzględnieniu 
w  pierwszej kolejności metod biologicz-
nych, agrotechnicznych, hodowlanych i in-
tegrowanej ochrony roślin.

Nawozy należy stosować i  przechowy-
wać w sposób nie powodujący zagrożeń dla 
ludzi,  zwierząt i  środowiska naturalnego. 
W  postaci stałej powinny być przechowy-
wane w  opakowaniach lub luzem w  pry-
zmach na utwardzonym i nieprzepuszczal-
nym podłożu po ich przykryciu materiałem 
wodoszczelnym zgodnie z  instrukcją sto-
sowania i przechowywania. Nawozy w po-
staci płynnej powinny być przechowywane 
w zamkniętych zbiornikach. Nawozy w po-
staci stałej (obornik, odchody zwierząt go-

spodarskich) należy przechowywać na nie-
przepuszczalnych płytach, zabezpieczonych 
w taki sposób, aby ich wycieki nie przedo-
stawały się do gruntu.

| Dobrostan zwierząt

System identyfikacji i  rejestracji zwie-
rząt zobowiązuje rolników do prowadzenia 
ksiąg rejestrujących przemieszczanie zwie-
rząt gospodarskich. Ma to szczególne zna-
czenie w  przypadku wystąpienia choroby 
zakaźnej, umożliwia szybką identyfikację 
miejsc w których przebywały i przebywają 
zakażone zwierzęta. Właściciele zwierząt 
mają obowiązek zgłaszania do organów In-
spekcji Weterynaryjnej lub Wójta, Burmi-
strza, Prezydenta wystąpienie niektórych 
chorób zakaźnych. 
Przy podejrzeniu choroby:
• zwierzęta powinny być pozostawione 
w miejscu przebywania; nie można wpro-
wadzać tam innych zwierząt, 
• trzeba uniemożliwić osobom postron-
nym dostęp do miejsc, w których znajdują 
się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub 
chorobę,
• należy wstrzymać się od wywożenia, wy-
noszenia i zbywania produktów, w szcze-
gólności mięsa, zwłok zwierzęcych, wody, 
ściółki i nawozów naturalnych,
• trzeba udostępnić organom Inspekcji 
Weterynaryjnej zwłoki zwierząt do ba-
dań i zabiegów weterynaryjnych.

Gospodarstwo utrzymujące zwierzęta 
hodowlane musi posiadać:
• oddzielone miejsce do składowania 
środka dezynfekcyjnego,
• maty dezynfekcyjne,
• środki dezynfekcyjne,
• ewidencję leczenia zwierząt.

Gospodarstwo rolne stanowi jednost-
kę ekosystemu i  jest z nim ściśle związane. 
Poza spełnieniem funkcji produkcyjnych 
powinno współtworzyć krajobraz oraz 
chronić wodę, glebę, powietrze, bioróżno-
rodność i inne jego walory. Ochrona, utrzy-
manie i  racjonalne użytkowanie natural-
nych zbiorowisk roślinnych i  zwierzęcych 
występujących na obszarach wiejskich ma 
na celu zapewnienie trwałości i optymalnej 
liczebności ginących gatunków i zwierząt. n

Gospodarstwo rolne poza spełnie-

niem funkcji produkcyjnych powinno 

współtworzyć krajobraz oraz chronić 

wodę, glebę, powietrze, bioróżno-

rodność i inne jego walory

n

n



Wieś Mazowiecka, wrzesień 2017 31

Kulina r i a  -  p r z e t wor y  na  z im ę

Ogórki są jednym z podstawowych warzyw polskiej kuch-
ni. Pochodzą z północno-zachodnich Indii, gdzie rosły 
już trzy tysiące lat temu. W 100 gramach tego warzywa 

znajduje się około 16 kilokalorii. Zawierają 96% wody, znikome 
ilości witamin C, B, K, E, A, sole mineralne i kwasy organiczne. 

Są niezwykle smaczne i stanowią niezastąpiony elementem popu-
larnych w  naszych stronach chłodnika i  mizerii. Dobrze smakują 
w formie zakonserwowanej - jako małosolne, czy ogórki kwaszone. 
Może mało w nich witamin, ale mają działanie odkwaszające, a sok 
ze świeżego ogórka doskonale nawilża, odżywia i wybiela cerę - nie 
tyko pań!

Trwa właśnie osławiony anegdotami, długi jak co roku, „sezon 
ogórkowy”. Chciałabym, aby kojarzył się nam nie tylko z mara-
zmem, ale stanowił motor do działania, czyli do sporządzania 
przetworów. 
A oto kilka dobrych przepisów:

Ogórki w zalewie musztardowej

Składniki: 3  kg ogórków, 5  szklanek wody, 3/4 szklanki octu, 
1 szklanka cukru, 2 łyżki soli, 5 łyżek ostrej musztardy, ziele an-
gielskie, liście laurowe, pieprz mielony i  pieprz w  ziarenkach. 
Sposób przygotowania: ogórki umyć, osuszyć i  obrać ze skórki. 
Następnie pokroić na średniej szerokości paski. Słoiki wyparzyć, 
do każdego włożyć 2 listki laurowe, 3 ziarenka ziela angielskiego, 
3 ziarenka pieprzu, a na koniec wsypać łyżeczkę pieprzu mielone-
go. Następnie włożyć ogórki. 

Przetwory  z  ogórka
Jadwiga Bardadin 
MODR Oddział Siedlce

Zalewa: zagotować wodę z octem, cukrem i solą, dodać musztar-
dę, dokładnie wymieszać. Gorącą zalewą zalewać ogórki w  sło-
iczkach. Ogórki w  zalewie musztardowej pasteryzować przez 10 
minut. Następnie słoiki ustawić dnem do góry.

Ogórki małosolne

Składniki: 1  kg ogórków gruntowych, 2  litry przegotowanej 
i ostudzonej wody, 1-3 główki obranego czosnku (wedle upodo-
bań), 1  wiązka kopru (usunąć twarde łodygi), 2  łyżki soli,  
1 kamień - dość duży i płaski. 
Sposób przygotowania: Ogórki umyć i przygotować dla nich duży 
i  czysty słój. W  przestudzonej i  przegotowanej wodzie rozpuścić 
sól. Ogórki ułożyć ciasno w słoju, dodać obrane całe ząbki czosn-
ku. Między ogórki wcisnąć koper w większych kawałkach, w tym 
zielone łodygi i kwiatostany. Następnie zalać ogórki posoloną wodą 
(musi je całkowicie przykrywać). Nakryć talerzykiem, a  talerzyk 
przycisnąć kamieniem, aby ogórki nie pływały po powierzchni (a 
więc talerzyk musi być nieco mniejszy niż otwór w słoiku). Odsta-
wić do zacienionego miejsca na kilka dni. Po 3 dniach można spró-
bować czy są dobre. Z każdym dniem będą coraz bardziej ukiszone.

Ogórki z keczupem

Składniki: ogórki, 4 szklanki wody, 1 szklanka octu, 2 szklanki 
cukru, 3 łyżeczki soli, listek laurowy, 5 łyżek keczupu. 
Sposób przygotowania: Ogórki obrać, pokroić na ćwiartki i po-
wkładać do słoików. Z wody, octu, cukru, soli i keczupu przygo-

tować zalewę. Zalać nią ogórki w  sło-
ikach. Pasteryzować przez 5 minut. 

Ogórki konserwowe

Skład zalewy octowej: 1,5 l wody, 0,25 
l octu 10 %, 3 łyżki cukru, 1 łyżka soli.
Sposób przygotowania: Umyte ogórki 
układać w  słoikach o  pojemności 0,9 
litra, następnie wsypać po dwie łyżki 
stołowe mieszanki do ogórków konser-
wowych oraz cukier. 
Przygotować zalewę: wodę połączyć 
z octem, solą oraz cukrem i zagotować. 
Ogórki zalać zalewą i  zakręcić słoiki. 
Pasteryzować przez 3-5 minut. n

Źródła:
1. www.abc.gospodyni.pl
2. www.allerecipes.pl
3. www.durszlak.pl
4. www.zielonyhoryzont.pl
5. www.polki.pl
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Ankieta
    Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
„OCEŃ SWOJEGO DORADCĘ z MODR WARSZAWA”

Jednym z najcenniejszych zasobów każdego przedsiębiorstwa są osoby w nim pracujące, które budują obraz Firmy w oczach 
klientów, przynoszą jej materialne i wizerunkowe korzyści. Najlepsi pracownicy sprawiają, że przedsiębiorstwo funkcjonuje we 
właściwy sposób. Z badań wynika, że najmocniejsze  firmy na rynku to takie, w których aktywność zawodowa jest traktowana 
przez pracowników nie tylko jako źródło dochodu ale i przyjemności.

MODR Warszawa ogłasza wewnętrzny konkurs dla doradców. Pragniemy dowiedzieć się jak są oni postrzegani przez odbiorców 
ich usług. Co muszą zmienić by było lepiej i z czego mogą być dumni. Mamy nadzieję, że w tej ocenie pomogą nam właśnie Państwo.

Będziemy wdzięczni, jeśli poświęcicie Państwo kilka minut swojego cennego czasu, wskażecie znanego Wam doradcę MODR 
Warszawa i ocenicie jego pracę wypełniając tę ankietę.

Ankietę będziemy publikować prawie do końca roku, więc każdego miesiąca będą mogli Państwo oceniać usługi doradców 
MODR Warszawa.

REGULAMIN:    

1. Ankieta dotyczy pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Warszawie z Oddziałami w Bielicach, Ostrołęce, Płocku, Poświętne w Płońsku, Radomiu oraz Siedlcach.

2. Ankieta dostępna jest tylko w miesięczniku „Wieś Mazowiecka”. 
3. Ankietę wypełnia rolnik, który korzysta z usług doradczych pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
4. Ankiety nie może wypełniać pracownik MODR ani jego rodzina. 
5. Osoba wypełniająca ankietę musi ją własnoręcznie podpisać, wyciąć z gazety i przekazać doradcy MODR Warszawa lub też 

wysłać na adres: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa z dopiskiem na kopercie 
„OCEŃ SWOJEGO DORADCĘ z MODR WARSZAWA”.

„OCEŃ SWOJEGO DORADCĘ z MODR WARSZAWA”

Ocena wypełniającego w skali od najwyżej 5 do najniżej 1. Ocena
Proszę podać imię i nazwisko doradcy MODR Warszawa, z którym Pan/Pani współpracuje

1. Proszę ocenić wiedzę doradcy 

2. Proszę ocenić aktualność informacji przekazywanych przez doradcę MODR Warszawa   

3. Proszę ocenić przejrzystość przekazu i sposób przekazania informacji przez doradcę

4. Proszę ocenić ubiór i zachowanie doradcy

5. Proszę ocenić częstotliwość kontaktu z doradcą (osobistego, telefonicznego czy też i mailowego)

Dane wypełniającego ankietę:

1. Imię i nazwisko
2. Miejscowość

3. Numer kontaktowy lub mail

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Podpis wypełniającego ...................................................

Dziękujemy za pomoc i wypełnienie ankiety. 
Wrzesień 2017
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WARUNKI PRENUMERATY I ZAMÓWIEŃ
w roku 2017

 à u specjalistów MODR (cena egz. bez kosztów przesyłki): 

III kwartał   6,00 zł; 
IV kwartał   9,00 zł; 
I półrocze  18,00 zł; 
II półrocze   15,00 zł; 
roczna (11 wydań w roku) 30,00 zł;
à w prenumeracie redakcyjnej (cena egz. + koszt przesyłki 2,00 zł/szt.): 
I kwartał  15,00 zł; 
II kwartał  15,00 zł; 
III kwartał  10,00 zł; 
IV kwartał  15,00 zł; 
I półrocze  30,00 zł; 
II półrocze  25,00 zł;
roczna (11 wydań w roku)   52,00 zł.

Należność za prenumeratę można wpłacać na konto: 

89 1130 1017 0020 1497 4520 0001 
z dopiskiem 

„Prenumerata Wsi Mazowieckiej 2017”. 
Kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać 

na adres Redakcji w Siedlcach, 08-110 Siedlce, 
ul. Kazimierzowska 21 lub fax 25 640 09 12

CENNIK REKLAM

Reklama kolorowa na okładce:
IV strona (cała strona A4) - 1700,00 zł
II, III strona (cała strona A4) - 1500,00 zł
Reklama czarno - biała na okładce:
IV strona (cała strona A4) - 1200,00 zł
II, III strona (cała strona A4) - 1000,00 zł 
Reklama kolorowa wewnątrz numeru:
cała strona (195 mm x 270 mm) - 1200,00 zł
1/2 strony   - 600,00 zł
1/4 strony   - 400,00 zł
Reklama czarno - biała wewnątrz numeru:
cała strona (195 mm x 270 mm) - 1000,00 zł
1/2 strony   - 500,00 zł
1/4 strony   - 250,00 zł
1/8 strony   - 125,00 zł
Artykuł sponsorowany cała strona 
(195 mm x 270 mm)  - 1000,00 zł
Usługa wkładkowania materiałów 
reklamowych cały nakład - 1000,00 zł
opracowanie i skład graficzny reklamy
cała strona A4  - 200,00 zł
zamówienie powierzchni reklamowej 
- na cały rok (11 emisji) - rabat 15 %
- na pół roku (5,6 emisji) - rabat 10 %
- na kwartał (3 emisje) - rabat 5 %

Do cen należy doliczyć 23 % VAT.

Treść reklamy, wraz ze zleceniem i upoważnieniem do wystawienia faktury VAT, bez 
podpisu zleceniodawcy z podaniem numeru NIP, należy przesłać z miesięcznym wy-
przedzeniem (najpóźniej do 5. dnia, w miesiącu poprzedzającym ukazanie się gazety) na 
adres Redakcji: 

MODR Oddział Siedlce, ul. Kazimierzowska 21, 08 - 110 Siedlce, 
Redakcja „Wsi Mazowieckiej” 

lub faxem 25 640 09 43

Kalendarium 
wydarzeń promocyjnych 

MODR Warszawa w 2017 r.

L.p. Nazwa imprezy 
promocyjnej

Data  
i miejsce

Osoba odpowiedzialna,
tel., e-mail

1. XIX Dzień Kukurydzy 
i Buraka

17 września, 
Płońsk

Janusz Sychowicz, 23 663 07 10, 
janusz.sychowicz@modr.mazowsze.pl

2. XII Jesienny Jarmark 
„Od Pola do Stołu”

17 września, 
Płońsk

Danuta Bronowska, 23 663 07 26
danuta.bronowska@modr.mazowsze.pl

3. XI Kurpiowskie Targi 
Rolnicze

17 września, 
Ostrołęka

Anna Dobkowska,  29 769 49 64, 
anna.dobkowska@modr.mazowsze.pl

4. Siedleckie Targi Miodu
24 września,

Siedlce - Amfiteatr
ul. Wiszniewskiego 2

Witold Kąkol, 25 640 09 41,
witold.kakol@modr.mazowsze.pl

5.

Konferencja: Krótkie 
łańcuchy dostaw (od 
pola do stołu), w tym 

sprzedaż bezpośrednia

wrzesień, 
Płońsk

Danuta Bronowska, 23 663 07 26
danuta.bronowska@modr.mazowsze.pl

6.
XIX Dni Kukurydzy 

Województw Mazowiec-
kiego i Łódzkiego

1 października,
Skrzelew

Elżbieta Próchniak, 46 862 00 44
elzbieta.prochniak@modr.mazowsze.pl

7.
III Mazowiecka 

konferencja 
pszczelarska

październik, 
Siedlce

Witold Kąkol, 25 640 09 41
witold.kakol@modr.mazowsze.pl

8.
Konferencja: 

Odnawialne źródła 
energii

październik, 
Płońsk

Krzysztof Pielach, 24 268 60 81
krzysztof.pielach@modr.mazowsze.pl

9.
Konferencja: Doroczne 
spotkanie producentów 

zbóż

październik, 
Płońsk

Jacek Kałwa, 23 663 07 11,
jacek.kalwa@modr.mazowsze.pl

10.

Konferencja:
Ubezpieczenia  

w rodzinnych gospo-
darstwach rolnych

listopad,
Siedlce

Magdalena Netczuk-Dmowska,
25 640 09 21,

magdalena.netczuk@modr.mazowsze.pl

11.
Konferencja:
Podatek VAT 
w rolnictwie

listopad,
Siedlce

Barbara Anozy, 25 640 09 19,
barbara.anozy@modr.mazowsze.pl

12.
Konferencja:

Przedsiębiorcza 
kobieta

listopad,
Siedlce

Maria Sudnik, 25 640 09 33
maria.sudnik@modr.mazowsze.pl

13.

Konferencja: Chów 
bydła mięsnego 
alternatywą dla 

produkcji mlecznej

listopad,
Płońsk

Andrzej Kordalski, 23 663 07 15
andrzej.kordalski@modr.mazowsze.pl

14.

Konferencja: 
Odnawialne źródła 

energii na obszarach 
wiejskich

listopad,
Płońsk

Krzysztof Lech, 23 663 07 13,
krzysztof.lech@modr.mazowsze.pl

15.
Konferencja: 

Znaczenie pszczoły 
miodnej w rolnictwie

grudzień,
Płońsk

Krzysztof Lech, 23 663 07 13,
krzysztof.lech@modr.mazowsze.pl
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Ważnym kryterium przy do-
borze określonych gatunków 
i  odmian roślin jest funkcja 

jaką mają spełniać w  ogrodzie. Z  reguły 
na początku sadzimy rośliny chroniące 
ogród przed środowiskiem zewnętrznym. 
Są to zwykle gęste żywopłoty i  szpalery 
oraz luźne grupy drzew i krzewów na gra-
nicy posesji, które odgrywają rolę żywych 
ogrodzeń, działają jako osłony hamujące 
siłę wiatrów, chronią przed kurzem, hała-
sem i wzrokiem przechodniów. 

Prawidłowo prowadzone są oryginalnym 
elementem zdobniczym, a  niekiedy także 
użytecznym. Niektóre gatunki są bowiem 
obsypane bogatymi w  witaminy owocami 
(róże, głogi, derenie), inne zwabiają pszczoły. 

| Rośliny na żywopłoty 

Znakomitym materiałem na szpalery 
i  wysokie żywopłoty są: grab pospolity, 
buk pospolity, liguster pospolity, klon 
polny, irga błyszcząca, a  także obsypane 
kwiatami: jaśminowiec wonny, krzewusz-
ki, pęcherznice, tawuły, berberysy i wiele 
innych gatunków roślin. 

Spośród roślin iglastych szczególnie 
przydatne będą gatunki dające się for-
mować: choina kanadyjska, niektóre 
gatunki cisów, jałowce, modrzew euro-
pejski, świerk oraz najczęściej spotykane 
żywotniki zachodnie odmian Brabant 
i Smaragd. 

Niskie obwódkowe żywopłoty (0,2 - 1 m 
wysokości) z  karłowych krzewów, bylin 
i  krzewinek dzielą przestrzeń ogrodu na 
mniejsze fragmenty, podkreślają zarysy rabat 
oraz zaznaczają alejki, ścieżki i drogi wjazdo-
we. Będą wspaniałą oprawą architektoniczną 
okalającą ławeczki czy miejsca spożywania 
posiłków. Z kolei niskie strzyżone żywopłoty 
nadają się do dzielenia i porządkowania prze-
strzeni w ogrodach. Doskonale nadają się do 
tego bukszpan, tawuła, karłowe odmiany 
żywotnika, cisa i pięciornika. 

Oryginalne letnie żywopłoty powstaną 
z bylin i krzewinek – intensywnie pachną-
cej lawendy, przywrotnika, rozchodnika 
okazałego, wilczomlecza czy funkii.

Na żywopłoty oddzielające np. część 
warzywną od ozdobnej, czy do osłonięcia 
mniej ciekawych elementów ogrodu (po-
jemniki na śmieci, kompostowniki) mo-
żemy wykorzystać posadzone w  formie 
szpaleru silnie i szybko rosnące rośliny jed-
noroczne: słoneczniki, ślazówki. 

| Różne formy 

W naszych ogrodach często spotykamy 
żywopłoty naturalne, gdy rośliny prowa-
dzone są bez cięcia formującego. Rosną 
swobodnie, zachowując pokrój charakte-
rystyczny dla gatunku lub odmiany. Takie 
żywopłoty zakładamy w dużych ogrodach 
z  jednego gatunku lub odmiany, bądź ze-
stawiamy ze sobą różne, co sprawia, że są 
atrakcyjne w różnych porach roku. 

Żywopłoty formowane powstają z roślin 
regularnie ciętych. Nadaje im się różne 
kształty brył geometrycznych, dzięki cze-
mu tworzą w ogrodzie swoiste przestrzen-
ne formy architektoniczne. Zakładamy je 
z  gatunków dobrze znoszących cięcie, sil-
nie się po nim zagęszczających. 

W naszych ogrodach spotykamy rów-
nież żywopłoty z pnączy, które łączą funkcję 
ochronną z ozdobną. Pnącza szybko rosną – 
w  bardzo krótkim czasie możemy stworzyć 
z  nich zielone ściany. Zbyt wybujałe pędy 
można przyciąć lub usunąć. Dodatkową ozdo-
bą pnączy są kwiaty np. u powojników, wicio-
krzewów, glicynii oraz owoce np. u dławisza. 

W małych ogrodach sadzimy karłowe, 
wolno rosnące iglaki i krzewy ozdobne ta-
kie, które doskonale znoszą cięcie. Szcze-
gólnie przydatne będą formy pienne róż, 
migdałków, wierzb i brzóz, których wyso-
kość znamy już w momencie zakupu. 

Warto wziąć pod uwagę niezbyt silnie 
rosnące byliny (funkie, orliki, bergenie, 
żurawki, rozchodniki), a  także krzewin-
ki wrzosowate (azalie, wrzosy, wrzośce) 
i  rośliny cebulowe (tulipany, narcyzy, 
szafirki, krokusy). Nie zapominajmy 
o różach.

| W dużych ogrodach…

…możemy wykorzystać większą liczbę ro-

ślin odmiennych pokrojowo i kolorystycznie. 
Pojedyncze gatunki lub odmiany sadzimy 
w dużych jednorodnych grupach, dzięki cze-
mu uzyskujemy silne akcenty barwne. Drob-
ne rośliny, sadzone pojedynczo lub w małych 
grupach „znikają” w takim ogrodzie. 

W dużych ogrodach możemy sobie po-
zwolić na sadzenie potężnych drzew osią-
gających 30 m wysokości. Na dużym traw-
niku ładnie prezentują się lipy, klony, dęby, 
jesiony czy buki. 

| Wymagania roślin

Jeśli jesteśmy zbyt zapracowani, dobieramy 
do ogrodu rośliny o  mniejszych wymaga-
niach np. krwawnik pospolity, przegorzan, 
tamaryszek. Większość roślin lubi słońce, 
inne lepiej rosną w  świetle rozproszonym, 
niewiele gatunków rozwija się w  głębokim 
cieniu np. pod rozłożystymi, gęstymi koro-
nami drzew, przy budynkach od strony pół-
nocnej, przy żywopłotach. Do roślin radzą-
cych sobie w  trudnych warunkach należą: 
barwinek, konwalia i  groszek wiosenny. 
Z roślin cebulowych w cieniu drzew dobrze 
rosną: przebiśniegi, krokusy, niecierpki, be-
gonie, bratki, niezapominajki i stokrotki. 

| Dla zdrowia i piękna

Warto posadzić w ogrodzie rośliny iglaste, 
byliny i  zioła, które korzystnie działają na 
zdrowie i samopoczucie ludzi. Rośliny zielne, 
zwalczające bakterie chorobotwórcze, wirusy 
i  grzyby, to: lawenda, kminek, majeranek, 
tymianek, mięta i  macierzanka. W  pobliżu 
miejsc wypoczynku, altan, tarasów, ławeczek 
warto sadzić rośliny pachnące. Rośliny o de-
koracyjnych liściach są szczególnie cenne, bo 
to one przez większą część sezonu kształtują 
wygląd ogrodu - zdobią barwnymi młodymi 
przyrostami, jedno- lub wielobarwnymi liść-
mi czy jesiennym przebarwieniem. Kolorowe 
drzewa sadzimy zwykle pojedynczo, a krzewy 
łączymy w grupy tworząc barwne plamy. 

Smutne i mroczne zakątki ogrodu warto 
ożywić roślinami o  liściach pstrych. Pa-
miętajmy, że powinny do siebie pasować 
kolorystycznie. n

Dobieramy rośl iny do funkcj i  w ogrodzie
Hanna Gaładyk
MODR Oddział Siedlce
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Świdośliwy (Amelanchier) to krzewy 
lub niewielkie drzewa bardzo ła-
twe w  uprawie, ale jeszcze niezbyt 

popularne w  ogrodach przydomowych. 
Warto zwrócić na nie uwagę, ponieważ 
są atrakcyjne nie tylko z powodu obfitego 
kwitnienia i  jesiennych barw liści, ale 
wytwarzają też smaczne, cenne owoce. 
W  Kanadzie i  Stanach Zjednoczonych 
uprawiane są na plantacjach, w ogrodach 
przydomowych oraz służą do zakładania 
pasów wiatrochronnych.

Świdośliwy są odporne na niskie tempera-
tury, nie wymagają też szczególnych warun-
ków do uprawy - bardzo dobrze poradzą so-
bie na większości gleb. Najlepiej będą rosły 
na glebach próchniczych, piaszczysto-gli-
niastych (pH 6,0-7,5). Osłabienie wzrostu 
i podatność na choroby spowodować może 
uprawa na glebach mokrych, zalewowych, 
zimnych, skrajnie kwaśnych lub skrajnie 
zasadowych. Podłoża suche i  jałowe rów-
nież hamują wzrost i kwitnienie, ponieważ 
świdośliwy źle znoszą niedobory wody  
i w czasie suszy powinny być podlewane. 

Najlepiej czują się na stanowiskach 
słonecznych, ale poradzą sobie również 
w  niewielkim półcieniu. W  miejscach 
mocno zacienionych nie owocują.

| W zależności od gatunku | czy odmiany …

… świdośliwy osiągają od 2 do 7 m wy-
sokości, a ich korona około 3 m szerokości. 
Liście są jajowate, z  wierzchu ciemnozie-
lone, a  od spodu szarozielone, omszone. 
Młode liście są brązowawe, jesienią prze-
barwiają się na żółto-czerwono i stanowią 
barwną ozdobę ogrodu.

Białe gwiazdkowe kwiaty zebrane są 
w grona i pojawiają się na przełomie kwiet-
nia i  maja. Ze względu na ich dużą ilość 
krzewy wyglądają bardzo malowniczo. 
W czerwcu na krzewach pojawiają się ku-
liste owoce na długich szypułkach, wyglą-
dem nieco podobne do owoców borówki 
amerykańskiej, ale botanicznie są to małe 
jabłuszka, słodkie i  soczyste, w  kolorze 
czerwonym, fioletowym, granatowym lub 
czarnym. Są jadalne, mogą być spożywane 

Świdośl iwa - ozdobna i  użytkowa
Anna Matyszczak
MODR Oddział Siedlce

na surowo oraz w formie przetworów (dże-
my, konfitury, nalewki, susze) - stanowią 
świetny dodatek do przetworów z  owo-
ców kwaśnych. Suszone mogą zastępować 
rodzynki. Zawierają antocyjany (przeci-
wutleniacze), witaminę C, A, B, kwas jabł-
kowy, błonnik, żelazo, potas, wapń, miedź 
i kobalt. Z ich zbiorem trzeba się spieszyć, 
ponieważ smakują ptakom. Do krzewów 
świdośliwy chętnie zlatują się szpaki, ru-
dziki, kwiczoły, sroki i inne pierzaste stwo-
rzenia, z  tego powodu świdośliwa potocz-
nie nazywana jest „gołębią jagodą”.

Krzewy nie wymagają cięcia, a ich natu-
ralny pokrój jest bardzo malowniczy. Jeśli 
już jednak musimy przyciąć gałęzie, należy 
robić to na przedwiośniu, przed rozpoczę-
ciem wegetacji. Ograniczamy się do usuwa-
nia uszkodzonych pędów, czy prześwietle-
nia korony przy jej zbytnim zagęszczeniu 
(ten zabieg wykonujemy co kilka lat).

| Świdośliwa jest krzewem, który…

… sprawdzi się zarówno w  małym, jak 
i  dużym ogrodzie. Może rosnąć jako soli-
ter, czyli pojedynczy wyeksponowany okaz 
(np. na tle trawnika) lub stanowić ciekawy 
element kompozycji ogrodowej. Jest dosko-
nałym materiałem na luźny żywopłot czy 
szpaler. 

Dobrze będzie prezentować się z innymi 
krzewami ozdobnymi zakwitającymi wio-
sną, np. z forsycjami, migdałkami, lilakami 
czy na tle krzewów iglastych. 

Świdośliwy tworzą odrosty korzeniowe 

i  z czasem mogą powstać gęste zarośla. 
Można je dość łatwo samodzielnie roz-
mnożyć właśnie poprzez odrosty, a  także 
sadzonki zielne i  półzdrewniałe, odkłady 
oraz siew nasion. Pozyskane z  dojrzałych 
owoców nasiona od razu wysiewamy do 
podłoża lub po stratyfikacji siew nasion 
przeprowadzamy wiosną.

Świdośliwy to gatunki spokrewnione ze 
sobą i  trudne do rozróżnienia ze względu 
na dużą zmienność ulistnienia, a dodatko-
wo spotykamy mieszańce międzygatunko-
we, które jeszcze bardziej utrudniają moż-
liwość dokładnej identyfikacji. 

| W uprawie spotyka się najczęściej

… świdośliwę Lamarcka (Amelanchier 
lamarckii), nazywaną też kanadyjską, 
świdośliwę gładką (Amelanchier laevis) 
oraz olcholistną (Amelanchier alnifolia).

Świdośliwa Lamarcka pochodzi z  Ka-
nady. Dorasta do 5 m wysokości i  przy-

biera formę wysokiego krzewu. Nie 
ma szczególnych wymagań. Kwit-

nie wiosną, a  jej kwiaty są bar-
dzo dekoracyjne, miododajne 
i pachnące. Liście przebarwia-
ją się jesienią w kolorach czer-
wonych. Wytwarza smaczne, 
soczyste owoce. 

Świdośliwa olcholistna to 
gatunek zmienny, którego wy-

sokość może przekraczać 5 m. 
Jest cenna ze względu na dekora-

cyjne kwitnienie. Ma wiele odmian 
wydających jadalne owoce. Poszukując 
świdośliwy do ogrodu przydomowego 
warto nabyć właśnie odmiany świdośliwy 
olcholistej np. Northline, Pembina, Mar-
tin czy Thiessen.

Świdośliwa gładka ma formę wysokiego 
krzewu dorastającego do 5  m wysokości, 
ale zdarzają się wyższe okazy. Jest dekora-
cyjna ze względu na pachnące białe kwia-
ty, zebrane w  kwiatostany o  długości do 
10 cm. Odmiana Ballerina wydaje bardzo 
smaczne owoce. n

Źródła:
1.  „Ogród owocowy” - A. Mika (2007)
2. „Owoce, które leczą” - A. Bielowski (2010)
3. www.poradnikogrodniczy.pl
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Krzyżówka nr 8
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 21 wrze-
śnia 2017 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce,  
ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka nr 8".

Książki dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
- wydawca miesięcznika.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 6 - ENERGIA WODNA
Nagrody książkowe wylosowała: Michalina Zgoda, gm. Ostrów Mazowiecka

Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Rozwiązanie Rebusu 6 - CYPRIAN KAMIL NORWID 
URODZIŁ SIĘ W GŁUCHACH KOŁO WYSZKOWA

Nagrody książkowe wylosowała: Alina Małecka, gm. Nasielsk
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do  
21 września 2017 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. 
Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 8".

Nagrody książkowe dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego - wydawca miesięcznika.

Rebus 8

1. Dla dwojga to tandem
2. Do drzewa lub nożna
3. Rozłupywane dziadkiem

4. Gazeta ukazująca się codzienne
5. Sklep z kwiatami
6. Krojony na kromki
7. Gekon lub zwinka
8. Pierwszy posiłek w ciągu dnia
9. Jesienne fioletowe krzewinki leśne
10. Nadwodny owad niczym helikopter
11. Paź królowej na łące
12. Ogromna kuzynka arbuza
13. Na głowie upięty
14. Z orzechami, twarda lub mleczna
15. Owoc dobry na powidła
16. Zajmuje się leczeniem zwierząt

Wydawca: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02 - 456 Warszawa - Dyrektor: Sławomir Piotrowski
tel. 22 571 61 00; fax 22 571 61 01, http://www.modr.mazowsze.pl, 
Przewodniczący Rady Wydawnictw: Tomasz Skorupski - zastępca dyrektora MODR, 
Sekretarz Rady Wydawnictw: Agnieszka Kowaluk
Członkowie Rady Wydawnictw: Bożena Kalkowska, Stanisław Orłowski, Małgorzata Najechalska, Agnieszka Maciejczak, Ewa Gregorczyk, Marta Michalak, Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny: Wojciech Asiński, tel. 22 571 61 43; e-mail: wojciech.asiński@modr.mazowsze.pl
Adres redakcji: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21; tel. 25 640 09 24, 25 640 09 42
Skład i łamanie: Rafał Serementa; tel. 25 640 09 43
Korekta i redakcja: Andrzej Dmowski, Wojciech Asiński   
Nakład: 4100 egz. 
Druk: Media Rafał Przybylak, Drukarnia Studio Reklamy, Będzin
Numer zamknięto: 24 sierpnia 2017 r. 
Ogłoszenia i reklama: Redakcja - tel. 25 640 09 11, 25 640 09 42; e-mail: andrzej.dmowski@modr.mazowsze.pl
Ogłoszenia drobne od rolników zamieszczamy bezpłatnie
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów, zmiany tytułów i śródtytułów oraz innych poprawek w nadesłanych materiałach.
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Krzyżówka „Nr 8” 
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą 
hasło. 

1.       

2.       

3.        

4.         

5.            

 

7. 

8. 

6.       

          

          

9.        

10.      

11.       

12.       

13.    

14.           

15.        

16.           

PYTANIA: 

1. Dla dwojga to tandem. 
2. Do drzewa lub nożna. 
3. Rozłupywane dziadkiem. 
4. Gazeta ukazująca się codzienne. 
5. Sklep z kwiatami. 
6. Krojony na kromki. 
7. Gekon lub zwinka. 
8. Pierwszy posiłek w ciągu dnia. 
9. Jesienne fioletowe krzewinki leśne. 
10. Nadwodny owad niczym helikopter. 
11. Paź królowej na łące. 
12. Ogromna kuzynka arbuza. 
13. Na głowie upięty. 
14. Z orzechami, twarda lub mleczna. 
15. Owoc dobry na powidła. 
16. Zajmuje się leczeniem zwierząt 
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W niedzielę 6  sierpnia w  Po-
tworowie odbyła się najstar-
sza impreza promująca nowe 

odmiany i  technologię uprawy papryki 
w regionie radomskim. Gmina Potworów 
znana jest z  tego, że uprawia się w  niej 
warzywa, a zwłaszcza paprykę pod osło-
nami. 

Od połowy lat 80-tych papryka w  na-
szym kraju przeżywa renesans popularno-
ści dzięki produkcji w tunelach foliowych. 
Najwięcej gospodarstw zajmujących się 
uprawą pod osłonami znajduje się w  po-
wiatach radomskim, białobrzeskim i przy-
suskim. Z  tego regionu pochodzi aż 80% 
krajowej produkcji papryki. Wieloletnia 
uprawa tego warzywa pod osłonami dopro-
wadziła do rozwoju rolnictwa w tym regio-
nie, a  gminę Potworów uczyniła centrum 
produkcji polskiej papryki.

| Nagrodzono najlepszych

XXV Dzień Papryki rozpoczął się od 
uroczystej mszy świętej koncelebrowanej 
przez biskupa Adama Odzimka w koście-
le parafialnym pw. Świętej Doroty w  Po-
tworowie. Następnie uczestnicy święta, 
w  asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Potworowa, przemaszerowali na stadion 
sportowy przy ulicy Lipowej, gdzie odbyły 
się oficjalne uroczystości.

Gości powitali wójt gminy Potworów 
Marek Klimek, starosta Marian Niemir-
ski i dyrektor MODR Oddział Radom Jó-

Jubileuszowy Dzień Papryki w Potworowie
Tekst i zdjęcia Agnieszka Maciejczak
MODR Oddział Radom

zef Cytryniak. W  święcie 
uczestniczyli przedstawi-
ciele władz różnego szczebla, 
a  wśród nich m.in. posłowie 
na Sejm RP: Wojciech Skur-
kiewicz, Dariusz Bąk, Robert 
Telus, Leszek Ruszczyk, Robert 
Mordak, Anna Kwiecień oraz 
inni politycy i osoby zaangażo-
wane w sprawy rolnictwa.

Najlepsi rolnicy zostali ude 
korowani odznakami hono-
rowymi „Zasłużony dla Rol-
nictwa”. Otrzymali je: Cze-
sław Oracz, Krzysztof Greliak, 
Krzysztof Turek, Marek Pan-
kowski, Paweł Sowiński, Sławomir Markie-
wicz, Tomasz Firlej i  Zbigniew Milczarski. 
Wręczono im również dyplomy i legitymacje 
stwierdzające nadanie odznaki honorowej. 

| Rolnicy szukali porad 

Na placu wystawowym 
uczestnicy imprezy mieli oka-
zję zapoznania się z  ofertami 
handlowymi firm działających 
na rzecz rolnictwa, prezentują-
cych m.in. maszyny i urządze-
nia, nawozy, pasze oraz środki 
ochrony roślin. W  punktach 
konsultacyjnych ARiMR, ARR 
oraz KRUS eksperci odpowia-
dali na pytania rolników. 

Na stoisku Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-

go odwiedzający 
mieli okazję przyjrzeć się 
różnym odmianom papryki 
- w  tym roku doradcy zebra-
li 60 odmian papryki upra-
wianej w  tym rejonie. Każdy 
zainteresowany mógł podejść 
i  skonsultować się z  doradca-
mi. Dużo pytań kierowano do 
prof. Czesława Ślusarskiego ze 
Skierniewic, który był obecny 
na stoisku MODR. Plantato-
rzy chcieli przede wszystkim 
dowiedzieć się jak uniknąć 
groźnych chorób oraz jak im 

przeciwdziałać.
Kolorowa wystawa papryki zawsze cieszy się dużym 

zainteresowaniem

Konsultacje u prof. Ślusarskiego co rok cieszą się dużym 
zainteresowaniem

Wystawa 60 odmian papryki 

| Chleb ze smalcem i Eleni

Na stoiskach przygotowanych przez Sto-
warzyszenia Kobiet z  Gminy Potworów: 
„Długowianki”, „Wirowianki”, „Kobiety 

Kreatywne”, „Chili-Babki”, „Babski Raj” 
każdy mógł spróbować gulaszu z papryki, 
czy pajdy chleba ze smalcem.

Część artystyczną rozpoczął chór Can-
to z  Przysuchy. Dla dzieci przygotowano 
spektakl „Mysz i  kot w  cyrku”. Gwiazdą 
imprezy była znana piosenkarka Eleni, któ-
ra zaprezentowała swoje największe prze-
boje. Następnie wystąpiły zespoły Classic 
i Gold Mussic. 

Impreza udała się nadzwyczajnie - dopi-
sała pogoda oraz uczestnicy, którzy bawili 
się do późnych godzin wieczornych. n
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