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Serdecznie dziękujemy wszystkim autorom, któ-

rzy w roku 2017 pisali do naszego branżowego mie-

sięcznika, poświęcając swój czas, imponując wiedzą 

doradczą i doświadczeniem. To dzięki Państwa pra-

cy i kreatywności co miesiąc dostarczamy rolnikom 

najważniejszych i co istotne rzetelnych informacji. 

W tym roku na zasłużoną emeryturę przechodzi Pani 

Barbara Włodarczyk. Jej autorska rubryka „Porady 

prawne” pojawiła się jeszcze na łamach Siedleckiego 

Informatora Rolniczego, wydawanego wówczas przez 

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Siedl-

cach i towarzyszyła nam do dziś. Życzymy Pani Basiu 

kolejnych wyzwań, radości i zdrowia!

Szanowni Czytelnicy, 

Styczeń to czas zabawy i odpoczynku. Pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim i naszych pociech na 

trasach wojaży, szczególnie w okresie natężonego ruchu turystycznego (ferie uczniów z woj. ma-

zowieckiego od 15 do 28 stycznia). W wolnym czasie zachęcamy do przeczytania nowego wydania 

„Wsi Mazowieckiej” i wzięcia udziału w konkursie „Oceń swojego doradcę z MODR”. Szczegóły 

w ankiecie na stronie 8. Dobrego karnawału i udanych ferii!

Redakcja
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Wieś Mazowiecka, styczeń 2018

Rozmawiamy z Krzysztofem Jurgielem, 
ministrem rolnictwa i rozwoju wsi.

Redakcja: Kolejny rok za nami. Jak Pan minister go ocenia?
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Krzysztof Jurgiel minister rolnictwa: Kalen-
darzowo zgadza się. Minął rok. Jednak w rolnic-
twie cykl pracy liczymy od żniw do żniw. To pod 
każdym względem specyficzna gałąź gospodarki. W 
rolnictwie planuje się długoterminowo. Do wybo-
rów szliśmy bardzo dobrze przygotowani. Mieliśmy 
kompletny program. Po objęciu urzędu przeprowa-
dziliśmy szerokie konsultacje społeczne, które po-
zwoliły uaktualnić nasz program i powstał Program 
działań MRiRW na lata 2015-2019. Konsekwentnie, 
drugi rok jest on realizowany. Po kolei spełniamy 
nasze obietnice. Zahamowaliśmy spekulacyjny obrót 
ziemią rolną eliminując tzw. słupy. Systematycznie 
otwieramy kolejne rynki zbytu dla naszych produk-
tów rolno-spożywczych. Wstępne dane wskazu-
ją, że w roku 2017 wartość eksportu tych produk-
tów przekroczyła 25 mld euro. Co istotne cały czas 
mamy dodatnie saldo wymiany. To bardzo ważne, 
gdyż ogromny potencjał naszego rolnictwa sprawia, 
że produkujemy znacznie więcej niż wynosi nasze 
wewnętrzne spożycie. 

Powołałem Radę Dialogu Społecznego w Rolnic-
twie. To właściwe miejsce do rozmów o niezbęd-
nych zmianach, które należy wprowadzić do dyskusji  
o proponowanych rozwiązaniach. 

Podjęliśmy też działania na rzecz wzmocnie-
nia pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym.  
W 2017 r. roku weszły w życie w ustawy:
− o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu prze-
wagi kontraktowej w obrocie produktami rolno-spożyw-
czymi,
− o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży 
żywności przez rolników (tzw. rolniczy handel deta-
liczny),
− o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rol-
no-spożywczych („Produkt Polski”) – dobrowolne 
znakowanie oznaczeniem „Produkt Polski”,
− o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rol-
no-spożywczych – działania promocyjne finansowane 
ze środków funduszy będą dotyczyły produktów wy-
tworzonych w Polsce,
− trwa kontynuacja procedowania projektu ustawy  
o spółdzielniach rolników. 

Zgodnie z założeniami porządkujemy kwestie 
związane z administracja rolną. W ubiegłym roku, na 
bazie dotychczasowych dwóch agencji: Agencji Ryn-
ku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych, po-
wstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a jedyną 
agencją płatniczą jest Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. Zmian jest dużo. Sejm uchwa-
lił 34 ustawy należące do zakresu działania Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w tym 9 projektów posel-
skich), spośród których 4 ustawy implementują pra-
wo Unii Europejskiej. Rada Ministrów przyjęła kolejne 

3 projekty ustaw, nad którymi toczą się obecnie prace 
w Sejmie oraz 46 rozporządzeń. Aktualnie pracuje-
my nad 11 projektami ustaw. Wszystkie nasze dzia-
łania podporządkowane są głównemu celowi jakim 
jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich,  
a tym samym zmniejszenie dystansu pomiędzy nimi 
a miastami.

Zwiększamy role i zadania ośrodków doradztwa 
rolniczego, które mają być bliżej rolników i skutecz-
niej im pomagać w najefektowniejszym wykorzysta-
niu możliwości rozwojowych. Dotyczy to także re-
alizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Przygotowany został pakiet zmian 
ukierunkowany na działania ograniczające bariery 
wdrożeniowe – modyfikacje i uproszczenia. W ciągu 
ostatnich 12 miesięcy przeprowadzono nabory wnio-
sków na 19 instrumentów.

Budżet tego programu wynosi 13,6 mld euro  
(8,7 mld euro z budżetu UE i 4,9 mld euro z budżetu 
krajowego). Do chwili obecnej zostało złożonych bli-
sko 2,63 mln wniosków na kwotę 26,23 mld zł. 31,34% 
budżetu PROW 2014-2020 stanowią podpisane umo-
wy/wydane decyzje (na kwotę 18,41 mld zł). Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaci-
ła 7,84 mld zł, co stanowi 13,4% środków z całej puli 
przeznaczonej na realizację PROW 2014–2020.

- Sumy robią wrażenie, ale przecież te pieniądze rolnicy 
inwestują. Co ich czeka w tym roku?

Krzysztof Jurgiel: Rzeczywiście kwoty będące do 
dyspozycji rolników robią wrażenie. Często jednak 
zapomina się, że te środki inwestowane w gospo-
darstwo przyczyniają się również do utrzymywania 
miejsc pracy w firmach, które produkują wszystko to 
co jest niezbędne w gospodarstwie rolnym – maszy-
ny, urządzenia, środki ochrony roślin, pasze itd.
Największą zmianą dla rolników będzie od nowego 
roku to, że wnioski o przyznanie płatności bezpo-
średnich oraz płatności obszarowych PROW składać 
będzie można tylko w formie elektronicznej (za po-
średnictwem aplikacji e-wniosek).

Obowiązek taki wynika z rozporządzenia wyko-
nawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z 17 lipca 2014 
r., zgodnie z którym od 2018 r. wszystkie wnioski 
o przyznanie płatności muszą być składane na elek-
tronicznym formularzu geoprzestrzennego wniosku.

Nadal możliwe będzie złożenie wniosku w formie 
papierowej, jednak rozwiązanie to będzie dostępne 
tylko dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć 
wniosku w wersji elektronicznej.

W 2018 r. przewiduje się także wprowadzenie do-
datkowego, uproszczonego trybu ubiegania się  
o przyznanie płatności, dostępnego dla rolników, któ-
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rych sytuacja nie zmieniła się względem roku 2017. 
W takim przypadku wystarczy, w terminie od dnia  
15 lutego do dnia 14 marca 2018 r., złożyć oświadcze-
nie o braku zmian względem zeszłorocznego wniosku.

Jakie jeszcze działania zostały zaplanowane na ten rok?

Krzysztof Jurgiel: W roku 2018 będziemy re-
alizowali 21 projektów strategicznych SOR (w tym  
16 prowadzonych samodzielnie, a 5 we współpracy 
z innymi członkami Rady Ministrów). Szczególne 
znaczenie ma tu Pakt dla obszarów wiejskich na lata 
2017-2020 (2030). Zapewni on odpowiednie ukierun-
kowanie wsparcia na rzecz obszarów wiejskich wielu 
podmiotów (administracji rządowej i samorządowej, 
lokalnych społeczności, organizacji społecznych i za-
wodowych). Realizowany będzie na poziomie lokal-
nym, regionalnym i krajowym przy wykorzystaniu 
środków krajowych i UE. Równie istotnym elemen-
tem SOR i Paktu jest pakiet działań skierowanych dla 
obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją m.in. 
małych miast, wsi i osiedli popegeerowskich, obsza-
rów usytuowanych z dala od dużych ośrodków miej-
skich lub na styku granic województw, które cechuje 
szereg negatywnych zjawisk o charakterze społecz-
no-gospodarczym, niekorzystnie wpływających na 
ich rozwój. Założenia Paktu zostały przekazane pod 
obrady KERM we wrześniu 2017 r. i zakładam, że na 
początku 2018 roku zostanie on przyjęty w drodze 
uchwały Rady Ministrów.

Ponadto zwracam uwagę, że priorytetem na nad-
chodzący rok są także innowacje. Będzie kontynu-
acja zadań w ramach Sieci na rzecz innowacji w rol-
nictwie i na obszarach wiejskich przez wojewódzkie 
ośrodki doradztwa rolniczego oraz Centrum Doradz-
twa Rolniczego w Brwinowie oraz resort. Będą pro-
wadzone prace nad rozwiązaniami systemowymi na 
rzecz zwiększenia efektywności współpracy pomię-
dzy nauką a praktyką w ramach projektu „Efektywny 
system doradztwa rolniczego”, przy założeniu uzy-
skania dofinansowania w ramach programu Gospo-
strateg. Będziemy także prowadzić szkolenia rolni-
ków i doradców w ramach PROW. 

Podejmowane działania podporządkowane są na-
szym głównym celom: opłacalności produkcji rolnej, 
poprawie jakości życia i pozarolniczym miejscom 
pracy na obszarach wiejskich, usprawnieniu admini-
stracji obsługującej rolnictwo oraz rozwojowi rynków 
rolnych. Ich realizacja przywraca wieś i tereny wiej-
skie do głównego nurtu rozwoju kraju zmniejszając 
jednocześnie dystans dzielący wieś od miasta. 

Ostatnio wiele mówiło się o propozycjach Komisji Euro-
pejskiej w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020. 

Jaka jest Pana opinia na temat tych propozycji?

Krzysztof Jurgiel: WPR powinna pozostać waż-
ną polityką Unii, biorąc pod uwagę zarówno nowe 
potrzeby, wyzwania i zobowiązania międzynarodo-
we, ale także to, że cele WPR określone w Trakta-
cie pozostają wciąż aktualne, a ich wypełnienie jest 
ważnym jej zadaniem. Przyszła WPR, funkcjonują-
ca w warunkach coraz bardziej otwartego rynku UE  
i realizująca nowe funkcje publiczne, wymaga sil-
nego finansowania z budżetu UE – osiągnięcie wielu 
ambitnych celów wskazanych w komunikacie w peł-
ni zależy od rozstrzygnięć budżetowych.

Uważam, że odpowiedni budżet WPR i wyrówna-
nie płatności bezpośrednich są niezbędne dla zapew-
nienia sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku 
produktów rolnych w UE. Rolnicy unijni wypełniają 
te same wymagania w zakresie dostarczania dóbr pu-
blicznych. Zakładane wzmocnienie wymiaru środowi-
skowego i klimatycznego WPR wymaga w pierwszej 
kolejności definitywnego odejścia od różnic w pozio-
mie wsparcia odzwierciedlających intensywność pro-
dukcji sprzed kilkunastu już lat. Wyrównanie płatno-
ści bezpośrednich nie może być odraczane w czasie. 
Polska nie popiera pomysłu współfinansowania płat-
ności bezpośrednich. Taki krok byłby zagrożeniem dla 
funkcjonowania jednolitego rynku, zasad równej kon-
kurencji i wspólnotowości tej polityki w przyszłości. 
Za wyrównaniem płatności bezpośrednich opowie-
działy się też inne państwa (Litwa, Słowacja, Łotwa).

Niepokojące jest też w komunikacie pominięcie 
utrzymania instrumentów siatki bezpieczeństwa dla 
rynków rolnych. Zarówno płatności bezpośrednie,  
jak i instrumenty wspólnej organizacji rynków rolnych 
powinny mieć nadal podstawowe znaczenie dla stabi-
lizacji dochodów europejskich rolników. Wzmocnienie 
zarządzania ryzykiem jest potrzebne, jednakże powin-
no być uzupełnieniem stosowanych do tej pory podsta-
wowych instrumentów stabilizujących rynki rolne.

Najwięcej pytań i wątpliwości wzbudza, propono-
wany przez KE, nowy model WPR, polegający m.in. 
na przekazaniu znacznie większej odpowiedzialno-
ści państwom członkowskim za wdrażanie Wspólnej 
Polityki Rolnej. Na grudniowej unijnej radzie mi-
nistrów ds. rolnictwa delegacje w większości pod-
kreślały także konieczność wzmocnienia ambicji 
środowiskowych WPR, innowacji i transferu wiedzy, 
ułatwienia wymiany pokoleniowej, wsparcia dla 
małych i średnich gospodarstw oraz uproszczenia 
zasad dotyczących polityki rolnej.

Pełna ocena będzie możliwa po przedstawieniu, 
prawdopodobnie w maju tego roku, wieloletnich ram 
finansowych.
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Małgorzata Borowa – kierownik Powiatowego Ze-
społu Doradztwa Rolniczego w Tarczynie, MODR Od-
dział Radom. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Rolni-
czo-Pedagogicznej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet 
Przyrodniczo-Humanistyczny), w której uzyskała 
tytuł magistra inżyniera rolnictwa. Ukończyła (jesz-
cze na tej samej uczelni) Studium Pedagogiczne, a w 
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego studia po-
dyplomowe na kierunku biologia, higiena człowieka 
oraz ochrona środowiska, a także studia podyplomo-
we na kierunku przyroda. Wykształcenie umożliwiło 
realizację jej wielkich pasji jakimi są rolnictwo i na-
uczanie. Pracując już w Mazowieckim Ośrodku Do-
radztwa Rolniczego (od 2003 roku) uzyskała upraw-
nienia doradcy rolnośrodowiskowego oraz szereg 
innych m.in.: w zakresie integrowanej produkcji, in-
tegrowanej ochrony, prowadzenia szkoleń chemiza-
cyjnych oraz w zakresie ekologii. W 2014 roku otrzy-

Wojciech Asiński
MODR Warszawa

Doradcy ocenieni!
Przez kilka miesięcy 2017 roku publikowaliśmy ankietę konkursu „Oceń swojego 
doradcę z MODR Warszawa”. Była ona skierowana do rolników współpracujących  

z naszymi doradcami. To oni nominowali naszych pracowników do udziału  
w konkursie, oceniając ich zalety merytoryczne. 

mała odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” 
przyznawaną przez ministra rolnictwa. 
Uważa, że najważniejsze cechy doradcy to kreatyw-
ność, zaangażowanie, obiektywność w przekazy-
waniu informacji oraz skuteczność w komunikacji 
z rolnikami. - Doradca jest po to, aby dostarczyć infor-
macje rolnikowi, a to rolnik decyduje w jaki sposób je wy-
korzysta - mówi nasza laureatka. 

Marianna Guzek – mgr inżynier rolnictwa, peł-
niąca obowiązki kierownika Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego w Pułtusku. 

Absolwentka Akademii Rolniczo- Technicz-
nej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmiń-
sko- Mazurski). Pracę doradczą rozpoczęła w 1986 
roku w płońskim Wojewódzkim Ośrodku Postę-
pu Rolniczego – taką nazwę nosił wówczas obec-
ny MODR Warszawa. W 2008 roku uzyskała tytuł 



realizuje zaplanowane działania i nie zniechęca się 
trudnościami. – Uważam, że doradcą jest się 24 godziny 
na dobę – mówi zdobywczyni III miejsca. 

Wioletta Albrechcińska – Ostaszewska - Powiatowy 
Zespół Doradztwa Rolniczego w Ciechanowie. Magister in-
żynier - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie, wydziału kształtowania środowiska  
i rolnictwa, kierunku - rolnictwo, specjalności - agrotu-
rystyka oraz kierunku rolnictwo o specjalności produkcja 
roślinna. 

Od roku 2008 pracuje w Mazowieckim Ośrodku Do-
radztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne  
w Płońsku. Jej obszar działania to głównie gmina Sońsk.

7
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Dziękujemy wszystkim rolnikom, którzy wzięli udział w naszym 
plebiscycie. Dzięki Państwu wyłoniliśmy najlepszych doradców 
roku 2017. Już wiemy, że miejsca na podium zajęły same Panie. 
To osoby skromne i zaangażowane w swoją pracę. Gratulujemy 
laureatkom, a rolników zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 
naszego konkursu.

I miejsce i tytuł Doradcy Roku 2017 zajęła Małgorzata Borowa

II miejsce - Marianna Guzek

III miejsce zajęła Joanna Rumińska

doradcy rolniczego. W osiem lat później awanso-
wała na głównego doradcę rolnośrodowiskowego. 
Sercem związana z gminą Pokrzywnica i oczywi-
ście z Pułtuskiem zwanym Wenecją Mazowsza. 
Jej pasją i głównym zainteresowaniem jest rol-
nictwo. - Na wsi mieszkam od urodzenia i nie wi-
dzę się nigdzie indziej. Odprężeniem i rozrywką są dla 
mnie dobra książka i film - mówi nam zdobywczyni  
II miejsca. 

Joanna Rumińska – starszy doradca rolniczy Po-
wiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sierpcu 
MODR Oddział Płock. 

W MODR Warszawa od 2007 roku. Pani Joanna dora-
dza rolnikom głównie z gminy Szczutowo. Ukończy-
ła Uniwersytet Warmińsko - Mazurski na kierunku 
zootechnika. Od początku swojej kariery zawodowej 
związana z MODR Warszawa. Ukończyła wiele kur-
sów i szkoleń podnosząc ciągle swoje kwalifikacje za-
wodowe m.in. kursy z zakresu: wymogów wzajemnej 
zgodności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w go-
spodarstwie rolnym, metodyki prowadzenia szkoleń 
i pracy doradczej, czy prawidłowego prowadzenia 
ewidencji w książkach rachunkowości rolnej dla pol-
skiego FADN. Praca jest jej pasją. Lubi ludzi, potra-
fi z nimi rozmawiać i znaleźć właściwe rozwiązanie 
każdego problemu. Zawsze uśmiechnięta i gotowa 
do pomocy. Jest osobą zdecydowaną, konsekwentnie 

Nagrodę specjalną dyrektora MODR Warszawa za 
uznanie rolników i zajęcie IV miejsca otrzymała 
Wioletta Albrechcińska-Ostaszewska
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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. 

MODR Warszawa ogłasza drugi konkurs dla doradców. Pragniemy dowiedzieć się jak nasi pracownicy są 
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 do września br., więc każdego miesiąca będą mogli Państwo oceniać usługi 
doradców MODR Warszawa. 

REGULAMIN: 

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

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. Ankietę należy czytelnie wypełnić, własnoręcznie podpisać i wyciąć z gazety. Następnie wysłać na adres: 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa z dopiskiem na kopercie 
„OCEŃ SWOJEGO DORADCĘ MODR WARSZAWA”. Można ją także przekazać doradcy MODR lub dostarczyć 
osobiście, pamiętając jednak o nieprzekraczalnym terminie dostarczenia, który upływa 28 września 2018 
roku o godz. 14.00. 

”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 częstotliwość kontaktu z doradcą (osobistego, telefonicznego czy też 
mailowego)

Dane wypełniającego ankietę:

1.  Imię i nazwisko

2. Miejscowość

3. Numer kontaktowy lub mail

Dziękujemy za pomoc i wypełnienie ankiety. 

styczeń 2018 r.
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Ta rgi ,  kon fe rencje ,  w y s t aw y  ro lni c z e

Konferencja była okazją do poszerzenia wiedzy 
w zakresie praktycznego wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii, uwarunkowań prawnych oraz 
możliwości wsparcia finansowego dla zakładanych 
instalacji. Jej uczestnicy dowiedzieli się jak oszczę-
dzać energię cieplną i elektryczną w domu i gospo-
darstwie rolnym. Omówiono też rozwój klastrów 
energii oraz koncepcje ich funkcjonowania na obsza-
rach wiejskich. 

Oblicze rolnictwa zmienia się, a presja zobowią-
zań klimatyczno-środowiskowych i niskiej emisji 
sprawiają, że tempo zmian jest bardzo szybkie. Pod-
czas obrad poruszono zatem problem emisji pyłów 
i szkodliwych gazów. Zanieczyszczenia te pochodzą 
głównie z domowych pieców grzewczych i lokalnych 
kotłowni węglowych, w których spalanie węgla od-
bywa się w mało efektywny sposób. Cechą charakte-
rystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest 
przez liczne źródła wprowadzające do powietrza nie-
wielkie ilości zanieczyszczeń. Uczestnicy obrad do-

Energetyka prosumencka i inne instalacje 
Odnawialnych Zródeł Energii
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Bielice zorganizował konferencję 
poświęconą „Zadaniom i perspektywom energetyki prosumenckiej oraz technologiom  
do wykorzystania w gospodarstwie rolnym”, która odbyła się w Sochaczewie. W świą-

tecznym, bożonarodzeniowym wystroju sali konferencyjnej Urzędu Gminy, uczestników 
i prelegentów powitał dyrektor MODR Oddział Bielice - Krzysztof Szumski.

Krystyna Saganowska
MODR Oddział Bielice wiedzieli się, że od lipca 2018 roku kupią na rynku 

tylko kotły grzewcze klasy piątej, które emitują mniej 
zanieczyszczeń oraz mają wyższą sprawność i łatwiej 
się je obsługuje. Mówił o tym Waldemar Witek, pra-
cownik MODR Oddział Radom.

Słuchacze zapoznali się też z funkcjonowaniem mi-
krobiogazowni w Polsce i na świecie.

Doświadczenia z projektu BioEnergyFarm 2 zapre-
zentował Łukasz Hada z Narodowej Agencji Poszano-
wania Energii. Podsumowując wykład powiedział, że 
biogaz najkorzystniej jest wykorzystać do produkcji 
energii w kogeneracji (energia elektryczna + cie-
pło). 

Z kolei przedstawiciele firmy Energia ze słoń-
ca - Dariusz Zielski i Radosław Sałaciński - zapo-
znali uczestników ze swoją ofertą. Firma ta zajmuje 
się projektowaniem instalacji fotowoltaicznych „na 
miarę”, dobieranych na podstawie dotychczasowego 
oraz przewidywanego zużycia energii elektrycznej. 
W efekcie klient otrzymuje instalację dostosowaną do 
jego potrzeb.

Konferencję zakończyła burzliwa dyskusja, podczas 
której jej uczestnicy przedstawiali różne punkty wi-
dzenia na temat dofinansowania instalacji wykorzy-
stywanych w energetyce prosumenckiej.

Uczestnicy konferencji

Dyskusja na zakończenie konferencji

`
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje 
o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW, oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Realizacja projektu służy zwiększe-
niu udziału zainteresowanych stron we 
wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich. 

Projekt skierowany był do rolników 
producentów żywności, przetwórców, 
przedstawicieli LGD, doradców i osób 
zainteresowanych zdobyciem wiedzy 
(60 osób) na tematy: unijnych i kra-
jowych systemów jakości żywności, 
zintegrowanego systemu zarządzania 
bezpieczeństwem żywności, systemów 
jakości żywności regionalnej i tradycyjnej oraz moż-
liwości finansowania działalności przetwórczej pro-
duktów rolnych, ich dystrybucji i promocji.

Realizacja operacji ułatwiła wymianę wiedzy po-
między producentami, przetwórcami żywności 
i konsumentami oraz umożliwiła nawiązanie współ-
pracy w organizacji łańcucha dostaw żywności. 

Uruchomienie produkcji żywności wysokiej jako-
ści wymaga wiedzy i podejmowania wielu decyzji 
w zakresie organizacji produkcji i sprzedaży, często 
też zainwestowania znacznych środków finanso-
wych. Konsumenci coraz częściej podczas zakupów 
żywności kierują się nie tylko ceną produktów, ale 
ich jakością i ściślejszą kontrolą procesu produkcji. 
Rośnie popyt na żywność wysokiej jakości, produk-
ty ekologiczne, regionalne, żywność produkowaną 
metodami tradycyjnymi. W celu wyróżnienia oraz 

lepszej ochrony jakości został wprowadzony system 
certyfikowania i znakowania tych produktów. Dzięki 
temu konsumenci mają czytelną i rzetelną informa-
cję o wyjątkowej jakości produktu, a producentom 
stwarza to możliwość promocji i umożliwia ochronę 
przed nieuczciwą konkurencją.

Celem projektu było doskonalenie zawodowe 
uczestników konferencji (producentów i przetwór-
ców żywności oraz konsumentów) poprzez omówie-
nie zagadnień dotyczących norm jakości i bezpie-
czeństwa żywności.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu 
finansowemu Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Opracowała: Barbara Snopek
MODR Warszawa Oddział Płock

…to tytuł konferencji zrealizowanej 24 października br. przez MODR Warszawa Oddział 
Płock, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Partnerem projektu była Mazowiecka Izba Rolnicza 
z siedzibą w Parzniewie oraz Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z siedzibą w Gąbinie.

„Systemy jakości żywności – wsparciem jakości produkcji”…

Uczestnicy konferencji
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Rozpoczął ją dr Tadeusz Olek-
siak z IHAR PIB w Radzikowie 
wykładem pt. „Ocena postępu ho-
dowlanego podstawowych zbóż 
uprawianych w Polsce”. Doktor 
omówił znaczenie całokształ-
tu postępu biologicznego i ocenił 
efektywność hodowli roślin i na-
siennictwa. Podkreślił, że materiał 
siewny kwalifikowany i wybór 
odpowiedniej odmiany w upra-
wach rolniczych programuje plon 
na wysokim poziomie, co - przy 
zachowaniu odpowiedniej staran-
ności w czasie prowadzenia łanu 
- daje możliwość osiągnięcia dużej 
opłacalności. 

Radosław Radulski przedstawił 
odmiany zbóż oraz innych roślin 
uprawnych z Hodowli Roślin Strzel-
ce, charakteryzujące się głównie 
wysokim plonowaniem i dużą od-
pornością na czynniki stresowe. 

Postęp biologiczny podstawą sukcesu
Co roku, na początku grudnia, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Po-
świętne w Płońsku organizuje spotkanie producentów zbóż. W tym roku gościł 178 osób 

na konferencji zatytułowanej „Postęp biologiczny podstawą sukcesu”. 

„ E f e k t y w -
ność, bez-
p i e c z e ń s t w o 
i skutecz-
ność środków 
ochrony roślin” 
to tytuł wystą-
pienia Wojcie-
cha Zawalicha 
z firmy Innvigo, 
który zaprezentował konkuren-
cyjne rozwiązania w ochronie 
chemicznej zbóż. 

Jacek Bąkowski z Agencji Na-
siennej swoim wystąpieniem 
rozwiał wszelkie wątpliwo-
ści uczestników związane  

z odstęp-
stwem rol-
nym po te-
g o r o c z n y c h 
z m i a n a c h 
w tym zakre-
sie. 

Wyniki do-
ś w i a d c z e ń 
odmianowych 
zbóż z pola 
doświadczal-
nego w MODR 
Oddział Po-
ś w i ę t n e 
prz e ds t aw i ł 
Jacek Kal-

wa. Uprawiane 
na poletkach najnowsze odmia-
ny o bardzo wysokim wskaźniku 
plonotwórczym oraz zastosowa-
ne najnowsze technologie ochro-
ny i nawożenia, a także staranne 
prowadzenie upraw, dały w tym 

roku bardzo dobry efekt końcowy. 
Specjalista przedstawił listę za-
lecanych odmian zbóż dla woje-
wództwa mazowieckiego. Ponad-
to przypomniał, że MODR Oddział 
Poświętne na polu doświadczal-
nym prezentuje m.in.: kolekcje 
odmian roślin rolniczych, do-
świadczenia w ramach Pore-
jestrowego Doświadczalnictwa 
Odmianowego, doświadczenia ze 
środkami ochrony roślin i do-
świadczenia nawozowe. Poletka 
służą transferowi osiągnięć nauki 
do praktyki rolniczej. Zaznaczył, 
że pole doświadczalne jest miej-
scem innowacji dostępnym dla 
rolników przez cały rok. 

Organizatorzy składają podzię-
kowania wszystkim uczestni-
kom. Dziękują też firmom wspie-
rającym konferencję: Innvigo Sp. 
z o.o., Hodowla Roślin Strzelce 
Sp. z o.o. Grupa IHAR, Syngenta, 
IGP Polska Sp. z o.o. sp.k., Ku-
charscy Maszyny Rolnicze, Cen-
trala Nasienna Warszawa.
 

Tekst: Jacek Kałwa 
Zdjęcia: Bożena Chądzyńska 
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Jacek Kalwa z MODR Oddział Poświętne omawiał  
plonowanie zbóż na poletkach doświadczalnych

Konferencja spotkała się dużym zainteresowaniem
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Konferencję rozpoczął Józef Cytryniak 
- dyrektor MODR Oddział Radom, któ-
ry przywitał przybyłych samorządowców, 
rolników, nauczycieli i  uczniów z  Zespo-
łu Szkół Agrotechnicznych i  Gospodarki 
Żywnościowej.

Pierwszy temat „Zadania i perspektywy 
odnawialnych źródeł energii oraz techno-
logie do wykorzystania w  gospodarstwie 
rolnym” omówił Waldemar Witek MODR 
Oddział Radom. Zdaniem wykładowcy 
odnawialne źródła energii (OZE) będą 
miały duży wkład w  lokalny bilans ener-
getyczny, będą zaczynem do rozwoju go-
spodarczego gmin i powiatów, osiedli, wsi 
i gospodarstw rolniczych. Przede wszyst-
kim OZE poprawiają zaopatrzenie w ener-
gię tam, gdzie infrastruktura energetyczna 
jest słabo rozwinięta. Głównym odbiorcą 
z  lokalnych OZE będą rolnicy, gospodar-
stwa agroturystyczne, przetwórnie rolne 
itp. Wykorzystanie bioenergii może przy-
nieść wymierne korzyści, zwłaszcza dla 
lokalnego rolnictwa. Koszt energii pro-
dukowanej z  OZE jest niższy od energii 
konwencjonalnej, ponieważ odnawialne 
źródła energii są dobrami wolnymi, tzn. 

12 grudnia ubiegłego roku w siedzibie MODR Oddział Radom odbyła się konferencja 
pt. „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym”. 

są powszech-
nie dostęp-
ne (słońce, 
wiatr, bio-
masa). OZE 
przyczyni się 
do zmniej-
szenia stru-
mienia zanie-
czyszczeń odprowadzanego przez sektor 
energetyczny do środowiska. 

Prelekcję na temat „Energetyka prosu-
mencka, możliwości wsparcia finanso-
wego” przeprowadził Zdzisław Ginalski 
CDR Oddział Radom. Podczas wystą-
pienia omówił różnicę pomiędzy pane-
lem fotowoltaicznym, a  kolektorem sło-
necznym oraz schemat działania sytemu 
fotowoltaicznego. Odnośnie programu 
wsparcia rozwoju OZE w nowym okresie 
programowania 2014 – 2020 zaznaczył, 
że w nowej perspektywie finansowej dużo 
uwagi i  środków planuje się wydatkować 
na ochronę środowiska, efektywność 
energetyczną, gospodarkę niskoemisyj-
ną, zmniejszenie emisji CO2 oraz na bio-
gospodarkę. W  latach 2016-2020 Unia 

Europejska przeznaczy 
na rozwój OZE oraz 
zwiększenie efektyw-
ności energetycznej 
w  Polsce ok. 4,5 mld 
euro. Podmiotami, 
które mogą ubiegać się 
o  środki są jednostki 
samorządu terytorial-
nego.

Łukasz Hada z  Na-
rodowej Agencji Po-
szanowania Energii 
w  Warszawie omówił 
kolejny temat „Mikro-
biogazownie na świe-

cie i  w Polsce”. Biogazownie rolnicze są 
specjalnymi instalacjami produkującymi 
w  procesie beztlenowej fermentacji pal-
ną mieszaninę gazową, zwaną biogazem, 
z  biomasy roślinnej, odchodów zwierzę-
cych lub odpadów organicznych. Biogaz 
może być wykorzystywany do spalania 
w tzw. agregatach kogeneracyjnych, które 
pozwalają na jednoczesne otrzymywanie 
energii elektrycznej i ciepła użytkowego.

Na zakończenie konferencji o sposobach 
oszczędzania energii cieplnej i  elektrycz-
nej w domu i zagrodzie mówił Waldemar 
Witek. Omówił sposoby, które pozwala-
ją na oszczędzanie energii elektrycznej. 
W domu, np. wystarczy pamiętać o gasze-
niu światła w pomieszczeniach, w których 
nie będziemy już przebywać. Przy zakupie 
sprzętu AGD wybieramy energooszczęd-
ne sprzęty i  urządzenia domowe klasy 
A lub A+, energooszczędne żarówki. Naj-
większymi pożeraczami energii w  domu 
są lodówki i  zamrażarki – urządzenia te 
są odpowiedzialne za zużycie aż 28% cał-
kowitego zużycia energii. Na oszczędność 
energii wpływa również izolacja termicz-
na budynków.

Podsumowując konferencję można 
stwierdzić: jeśli mamy możliwość, korzy-
stajmy z energii pochodzącej z odnawial-
nych źródeł (wiatr, panele słoneczne, bio-
masa, geotermia).

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Maciejczak 
MODR Oddział Radom

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych  
w gospodarstwie rolnym

Konferencję otworzył dyrektor MODR Oddział Radom Józef Cytryniak

Uczestnicy konferencji
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 Składając wniosek o przyznanie płatności za pomocą aplikacji eWniosekPlus zyskujesz:
a Możliwość złożenia wniosku bez konieczności modyfikowania danych w przypadku, gdy   
       powierzchnie deklarowane do płatności nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku 
       (uproszczony tryb składania wniosku).
a Dane we wniosku wygenerowane  na podstawie danych z wniosku z poprzedniego roku 
       z dostępem do aktualnych danych referencyjnych.
a Automatyczne wypełnianie części wniosku na podstawie rysowanych upraw.
a Wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania wniosku wskazówki w zakresie uzupełniania pól  
       i  dołączania wymaganych załączników.
a Wyświetlane podczas wypełniania wniosku komunikaty o stwierdzonych brakach lub  błędach  
       we wniosku. Ich poprawienie lub uzupełnienie przed zatwierdzeniem i wysłaniem do ARiMR wniosku 
       pozwoli uniknąć zmniejszeń kwot płatności ze  względu na stwierdzone nieprawidłowości.
a Kontrole wstępne w zakresie przekroczenia maksymalnego kwalifikowalnego obszaru do płatności  
       oraz kontrole krzyżowe umożliwiające korygowanie danych w okresie składania wniosków bez  
       ryzyka zmniejszeń i kar w zakresie płatności.
a Prawidłowo wypełnione wnioski w aplikacji eWniosekPlus nie będą wymagały dodatkowych  
       wyjaśnień składanych przez rolników co w konsekwencji przyspieszy obsługę wniosku oraz da 
       szansę na wcześniejszą wypłatę płatności.

Jak skorzystać?
a  zaloguj się za pomocą dotychczasowego konta (loginu i hasła), a jeśli go nie masz utwórz nowe 
       konto na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce eWniosekPlus;
       Do założenia konta wystarczy podać trzy dane weryfikacyjne:
       -  numer identyfikacyjny – „numer gospodarstwa”, 
       -  kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARIMR, zrealizowanego w roku 2017 (w przypadku 
          gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę 
           z największego przelewu, w przypadku braku otrzymania przelewu od ARiMR w roku 2017 należy  
           wprowadzić wartość 0),
       -  8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji 
           producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 
       -  adres email - pole nieobowiązkowe;
a  wypełnij Wniosek o przyznanie płatności na rok 2018 i dołącz wymagane dokumenty;
a  wyślij i pobierz potwierdzenie.

Dodatkowe informacje:
-  pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84;
-  na stronie internetowej www.arimr.gov.pl;
-  wysyłając e-mail na adres info@arimr.gov.pl lub za pomocą 
   formularza kontaktowego;
-  w Punktach Informacyjnych ARiMR.

ulotka_chcesz złożyc wniosek_wer_jasna7_10.indd   2 2017-11-27   11:51:24
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Dlatego już wczesną wiosną na-
leży zwrócić na nie uwagę. Zło-
ża jaj występują w różnej ilości  
zależnie od pogody, zabiegów wy-
konanych w poprzednim sezonie 
i innych czynników. Podstawą 
skutecznej walki z przędziorkami 
są systematyczne lustracje w sa-
dzie. 

| Pierwszy przegląd…

…najlepiej przeprowadzić wcze-
sną wiosną, w okresie bezlist-
nym, podczas wykonywania cię-
cia. Należy dokładnie przejrzeć 
dolną stronę gałęzi wokół pąków 
i w rozwidleniach. Jeśli zobaczy-
my złoża jaj o średnicy większej 
niż 0,5 cm, oznacza to, że został 
przekroczony próg szkodliwości 
i powinniśmy przystąpić do zwal-
czania szkodnika. 

Nie można pominąć lustracji na 
obecność form ruchomych szko-
dnika. Dlatego kolejną lustra-
cję należy przeprowadzić w fa-
zie różowego pąka kwiatowego. 
Oglądamy wtedy rozetki liścio-
wo-kwiatowe wewnątrz korony 
i jeżeli stwierdzimy trzy formy 
ruchome na jednym liściu ozna-
cza to, że został przekroczony 
próg szkodliwości i jeszcze przed 
kwitnieniem należy przeprowa-
dzić zabieg zwalczający. Podczas 
tej lustracji warto też zorientować 
się w liczebności samic przędzior-
ka chmielowca i larw przędzior-
ka owocowca, ponieważ będzie to 
ważne przy wyborze akarycydu. 

Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice

Przędziorki to maleńkie roztocza, które co roku w wielu sadach wyrządzają szkody 
- wysysają soki z komórek miękiszowych liści, skutkiem czego drzewa łatwiej prze-
marzają zimą, słabiej zawiązują pąki kwiatowe, a owoce gorzej się wybarwiają. Duża 

szkodliwość przędziorków spowodowana jest ich krótkim cyklem rozwojowym, wysoką 
płodnością oraz tym, że w sezonie wegetacyjnym lęgnie się aż pięć pokoleń. 

Wiosenne zwalczanie przędziorków w sadach

Dalsze lustracje dobrze jest prze-
prowadzać nie rzadziej niż co 14 
dni. 

|Wiosną do walki |z przędziorkami…

…można wykorzystać środki za-
wierające olej parafinowy. Obecnie 
do zwalczania przędziorka owo-
cowca na jabłoni można zastosować 
preparaty: Catane 800EC w stęże-
niu 2% i Treol 770 EC w stężeniu 
1,5%. Do zwalczania zimowych jaj 
przędziorka owocowca można wy-
korzystać także Empular 940 EC 
(stężenie 0,9-1,2%) zawierający 
olej rydzowy. Środki olejowe nisz-
czą jaja i młode larwy 
przędziorków, ale nie są 
skuteczne wobec samic 
przędziorka chmielow-
ca. Samice tego gatunku 
zimują, a wiosną opusz-
czają kryjówki i składa-
ją jaja. Empular oprócz 
przędziorków niszczy 
również misecznika śli-
wowego, natomiast po-
zostałe preparaty olejo-
we znacznie ograniczają 
populację mszyc oraz 
miodówek - jabłoniowej 
i gruszowej plamistej. Ważne jest, 
aby używając tych środków dokład-
nie nanieść je na szkodniki. 

|Środki olejowe…

…stosowane są coraz chętniej od 
czasu, gdy pojawiły się rasy przę-
dziorków odporne na dotychczas 
używane akarycydy (skutkiem tego 
wiele tych preparatów wycofano 
z handlu). W niektórych sezonach 
- po zastosowaniu środków olejo-

wych - ilość przędziorków bardzo 
spadła i nie było potrzeby ich zwal-
czania. Preparaty olejowe mają 
najlepszą skuteczność, kiedy sto-
sujemy je na krótko przed wylęga-
niem się larw z jaj zimowych, po-
nieważ odcinają rozwijającym się 
larwom dopływ tlenu. Ważne jest, 
aby wykonać oprysk bardzo sta-
rannie, gdyż większość jaj zimo-
wych znajduje się na dolnej stro-
nie pędów i gałęzi. Należy również 
pamiętać, by opryskiwać drzewa 
w ciepły, bezwietrzny dzień, przy 
temperaturze powyżej 8oC. 

Dodatkową zaletą preparatów 
olejowych jest to, że są selektywne 
dla owadów pożytecznych. 

Pamiętajmy: lustracja sadu to 
inwestycja, dzięki której niedu-
żym nakładem czasu możemy za-
oszczędzić spore środki przezna-
czane corocznie na opryski (być 
może nieuzasadnione). Skuteczne 
wyniszczenie przędziorków wio-
sną ułatwia ochronę przed nimi 
w okresie późniejszym.

Źródła: 
1. Sad Nowoczesny 3/2017
2. Program ochrony roślin sadowniczych 2017
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Innowacja to każda zmiana wprowadzona w gospodarstwie, która 
coś ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt bądź 
usługę. Może być nią wprowadzenie nowej metody produkcji, uspraw-
nienie sposobu organizacji pracy czy otwarcie nowego rynku zbytu. In-
nowacyjność może także dotyczyć sprzętu jaki wykorzystuje się w co-
dziennej pracy, nanotechnologii wykorzystywanych m.in. w produkcji 
nawozów, dedykowanych odmianach nasion, nowych i bardziej wydaj-
nych ras zwierząt, ale też mentalności rolników. Suma tych wielu skła-
dowych przekłada się na wielkość plonu, jaki uzyskuje rolnik z hektara.

| Innowacyjność w rolnictwie jest konieczna

Dążąc do zachowania konkurencyjności i  efektywności w  dobie 
rozwoju automatyzacji produkcji, do zaspokojenia tak podstawowych 
potrzeb ludzkości jak żywność, należy wdrażać innowacje w  polskim 
rolnictwie. Bardzo duży postęp technologiczny jest widoczny w parku 
maszynowym. Inteligentne maszyny, dominujące w ofercie firm global-
nych, wykorzystują optyczne i akustyczne czujniki, nawigację satelitarną 
GPS, pracują wzdłuż zadanego toru. Rolnicze urządzenia techniczne po-
zwalają na wprowadzanie energooszczędnych i bezpiecznych dla środo-
wiska metod uprawy roli i siewu, zwiększenie wydajności pracy agrega-
tów rolniczych, w tym zwiększenie prędkości ich ruchu roboczego.

Wymagania ochrony środowiska oraz postęp technologiczny 

Innowacjnie w polskim rolnictwie

Wiesław Krukowski
MODR Oddział Ostrołęka

Globalna gospodarka i współczesny świat stawiają przed rolnikami nowe wyzwania. 
Dziś nie wystarczy już czegoś wyprodukować. Rolnik musi zadbać o najwyższą ja-

kość towaru, jego atrakcyjność cenową i znaleźć klienta, a przy okazji mieć na uwadze 
wpływ swojej działalności na klimat i stan środowiska naturalnego.

s e k re t a r i a t .o s t ro l e ka @ m o d r.m a zo ws ze .p l

(silniki o określonym poziomie emisji spalin) czy konieczność do-
kładnego dokumentowania zabiegów w całym procesie produkcji 
roślinnej wymuszają zastosowanie elektroniki w maszynach rolni-
czych. Od tego trendu nie mamy odwrotu. 

Wielu producentów sprzętu rolniczego korzysta z tzw. rolnictwa 
precyzyjnego. Jest to nowoczesny sposób gospodarowania wyko-
rzystujący systemy pozycjonowania GPS, satelity do automatycz-
nego prowadzenia ciągników i maszyn rolniczych, aby wyelimino-
wać podwójne obrabianie tej samej powierzchni. 

| Przydatne drony

Jednym z  wielu przykładów niezwykle przydatnych nowinek 
w pracy polskiego rolnika są obecnie drony. Te niewielkich rozmia-
rów bezzałogowe statki powietrzne są stosunkowo proste w obsłudze 
i  sprawdzają się praktycznie w  każdych warunkach pogodowych. 
Charakteryzują się niskim kosztem przelotu i  małą wagą, a  do ich 
obsługi wystarczy jedna osoba. Dzięki zamontowanym kamerom 
i  aparatom fotograficznym rolnicy mogą zdalnie monitorować nie 
tylko stan swoich upraw, ale również reagować na niepokojące zja-
wiska naturalne, jak pożary czy zalania. Urządzenia te służą także 
do precyzyjnych oprysków pól, tworzenia map nawożenia upraw, po-
miaru działek i tworzenia tzw. ortofotomap potrzebnych do szacowa-
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nia szkód. Z lotu ptaka można dość dokładnie sprawdzić i oszacować 
obszar uszkodzeń spowodowanych przez grad czy dziką zwierzynę. 
Rolnicy mogą sprawdzić czy firma ubezpieczeniowa dysponowała 
prawidłowymi danymi i właściwie oszacowała szkody. 

| Innowacje w uprawie roli 

W rolnictwie zrównoważonym promuje się tzw. konserwującą, 
czyli zachowawczą uprawę roli, której celem jest wzrost żyzności 
gleby przy mniejszych nakładach. Nie wywołuje ona ujemnego 
wpływu na plonowanie roślin i uwzględnia zasady ochrony śro-
dowiska przyrodniczego. Ma też inne zalety. Pozostawia na po-
wierzchni gleby resztki pożniwne lub międzyplony w formie tzw. 
mulczu nawet na okres zimy, co przyczynia się do ochrony gleby 
przed erozją wietrzną i  wodną, poprawia jej strukturę i  ograni-
cza podatność na zaskorupianie czy zlewność. Ograniczenie in-
tensywności i  głębokości uprawy zmniejsza tempo mineralizacji 
próchnicy, co jest niezmiernie ważne z punktu widzenia ochrony 
gruntów i klimatu. Niezwykle ważną zaletą są mniejsze o 20-30 % 
nakłady na uprawę roli, głównie poprzez mniejsze zużycie paliwa. 

| Nauka i polska tradycja

Naukowcy z  Instytutu Uprawy, Nawożenia i  Gleboznawstwa w  Puła-
wach pracują nad nową wersją spulchniacza obrotowego do gleby, a pra-
cownicy Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach opracowali 
nową metodę uprawy roli, która pozwoli na zmniejszenie ilości chwastów 
w uprawach polowych bez użycia pestycydów, a przy tym zwiększy zawar-
tość materii organicznej w glebie oraz jej aktywność biologiczną. 

Może to wydać się nieco dziwne, ale nasze rolnictwo - rozdrobnione, 
z tradycyjną uprawą (bez nadużywania sztucznych nawozów czy środ-
ków ochrony roślin) - można w pewnym sensie uznać za innowacyjne. 
W ostatnich latach bowiem zamożny świat zapragnął jeść zdrowo, co 
wiąże się ze wzrostem popytu na żywność ekologiczną. Konsumenci 
zaczynają odchodzić od poszukiwania produktów intensywnie, uprze-
mysłowionego, nastawionego przede wszystkim na szybki zysk rol-
nictwa. Dużą rolę odgrywają tu m.in. zdrowotne aspekty produktów 
rolnych wytworzonych lokalnie - bez zbędnych nawozów, pestycydów, 
antybiotyków, które można nabyć m.in. na lokalnych targowiskach. 
Obserwujemy powrót do tradycyjnych sposobów uprawy roli, hodowli 
itp. To właśnie należy uznać za pewne novum. Gospodarstwa ekolo-
giczne stanowią częstokroć poligon doświadczalny innowacji sprzyja-
jących środowisku naturalnemu, a praktyki w nich stosowane służyć 
mogą również rolnikom stosującym metody konwencjonalne. 

| Nowe w chowie zwierząt

Innowacyjne rozwiązania mają zastosowanie także w dziedzinie 
hodowli zwierząt. Dotyczą one przede wszystkim modernizacji 
pomieszczeń inwentarskich, poprawy warunków sanitarno-wete-
rynaryjnych, usprawnień i ułatwień prac przy obsłudze zwierząt. 
Bezprzewodowe dojarki, czipowanie zwierząt, komputerowe obli-
czanie dawek żywieniowych - to tylko wybrane przykłady nowo-
czesnych rozwiązań stosowanych w polskiej hodowli. 

Jednym z  największych i  najszybciej rozwijającym się gałęzi 
branży spożywczej w Europie jest nasz rodzimy sektor drobiarski. 
Charakteryzuje się corocznym dwucyfrowym wzrostem produkcji 
i w tym sektorze jesteśmy liderem w Unii Europejskiej. W nim tak-
że można zaobserwować innowacyjne, nowoczesne rozwiązania. 

| Energia a środowisko

Coraz bardziej popularne w naszym kraju stają się także alternatyw-
ne sposoby wytwarzania energii, np. systemy fotowoltaiczne czy elek-
trownie wiatrowe. Mimo, że nie są to stricte rolnicze rozwiązania tech-
nologiczne, bo przecież ich obecność i wpływ na rozwój polskiej wsi da 
się z pewnością zaobserwować. W trakcie produkcji energii szkodliwe 
dla zdrowia gazy oraz pyły, nie są emitowane. Instalacja fotowoltaiczna 
nie generuje też hałasu i jest bardzo trwała. Wyprodukowany w po-
wyższy sposób prąd zasila urządzenia elektryczne w pierwszej kolej-
ności i może być wykorzystywany do celów rolniczych. 

| Kto wspiera innowacje rolnicze?

W rolnictwie Unii Europejskiej wspieraniu procesów moderniza-
cyjnych pomagają środki finansowe uzyskiwane w  ramach II filaru 
Wspólnej Polityki Rolnej. Badania naukowe i  innowacje są finanso-
wane głównie z dwóch źródeł: Horyzontu 2020 i Polityki Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Inwestycje w nowinki rolnicze to domena nie tylko 
Zachodu. Znany polski piłkarz Robert Lewandowski zainwestował 
niedawno w internetowy serwis LokalnyRolnik.pl. To platforma, za po-
średnictwem której można kupić ekologiczną żywność, a nawet goto-
we dania bezpośrednio od rolników, hodowców i sadowników. Pomysł 
ten został dofinansowany przez Unię Europejską. Polskie urzędy oraz 
firmy prywatne, także dołączyły się do działań wspierających innowa-
cje rolnicze. Jednym z głównych dysponentów środków na innowacyj-
ność w rolnictwie jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) 
z programem Biostrateg. W procesie wdrażania technicznych nowinek 
aktywny udział mają brać ośrodki doradztwa rolniczego. Znaczącą 
rolę pełni też Sieć na Rzecz Innowacji w  Rolnictwie, funkcjonująca 
w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Polski rząd szczególnie 
podkreśla kwestię transferu wiedzy i innowacji, a wyrazem tego jest 
zapisanie tych zagadnień jako pierwszego spośród sześciu priorytetów 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

***

Podsumowując należy stwierdzić, że nowoczesne, innowacyjne 
rozwiązania w polskim rolnictwie są koniecznością. Są one wymu-
szone przez międzynarodową konkurencję, przez coraz to większe 
oczekiwania świadomych swych potrzeb konsumentów oraz po-
trzebę dostosowania działalności rolniczej do wymagań środowi-
ska. Polskie rolnictwo, jeśli tylko kogoś na to stać, wykorzystuje 
wszelkie nowości technologiczne, które pojawiają się na świecie i w 
kraju. Kwestia ta zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ bez in-
nowacyjności, bez zastosowania nowoczesnych technik nie będzie 
możliwe zaspokojenie podstawowej potrzeby ludzkości - żywności. 
 
Źródła: 
1) H.Kałuża, A. Ginter, Innowacje w gospodarstwach rolniczych młodych rolników. 
Siedlce, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny, 2014
2) K.Michałowski, E.Wiśniewski, Innowacyjne produkty rolnicze w rejonie północ-
no – wschodniej Polski. Wydawnictwo SGGW, 2008
3) Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013. Ministerstwo
Gospodarki, Warszawa 2006.
4) L. Kolarska-Bobińska, A.Rosner, J.Wilkin, Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strate-
gie, koncepcje. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2001.
5)  Praca zbiorowa. Wspieranie innowacyjności w  ramach WPR, dotychczasowe 
doświadczenia i  nowe propozycje legislacyjne. Fundacja Pomocy Programów dla 
Rolnictwa, Warszawa, 2012
6) http://www. innpoland.pl./124429,czas-postawic-na-inowacje-w-rolnictwie
7)  http://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci/innowacyjnosc-w-rolnictwie-droga-do-
-sukcesu/
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Z m i a n y  w  p r a w i e 
Barbara Włodarczyk

MODR Oddział Siedlce

Zmiana rozporządzenia w  sprawie 
określenia obszarów objętych naka-

zami, zakazami lub ograniczeniami oraz 
innymi środkami kontroli lub ochronny-
mi ustanowionymi w  związku z  wystą-
pieniem afrykańskiego pomoru świń, na 
których są położone gospodarstwa rolne, 
w  których utrzymywane są świnie - zo-
stała zawarta w  Rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 listopada 2017 
roku (Dz.U. z 10.11.2017 r., poz. 2088).

Zmiana rozporządzenia w  sprawie 
szczegółowych warunków i  try-

bu przyznawania, wypłaty oraz zwro-
tu pomocy finansowej na operacje typu 
„Premie dla młodych rolników” w ramach 
poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu dzia-
łalności gospodarczej na rzecz młodych 
rolników” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zo-
stał dokonana w Rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 listopada 2017 
roku (Dz. U. z 14.11.2017 r., poz. 2107).

Jednolity tekst ustawy o  Centralnym 
Ośrodku Badania Odmian Roślin 

Uprawnych, zawiera Obwieszczenie Mar-
szałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  30 
października 2017 roku (Dz. U. z 14.11.2017 r., 
poz. 2109).

Zmiana rozporządzenia w  sprawie 
szczegółowych warunków i  trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy 
technicznej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
została zamieszczona w  Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z  9 li-
stopada 2017 roku (Dz. U. z  15.11.2017 r., 
poz. 2115).

Jednolity tekst ustawy o organizacji, ho-
dowli i  rozrodzie zwierząt gospodar-

skich, zawiera Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 paź-
dziernika 2017 roku (Dz. U. z 20.11.2017 r., 
poz. 2132).

Jednolity tekst ustawy o  Agencji 
Restrukturyzacji i  Modernizacji 

Rolnictwa, zawiera Obwieszczenie Mar-
szałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 

października 2017 roku (Dz. U. z 21.11.2017 r., 
poz.2137).

Jednolity tekst ustawy o ochronie roślin, 
został opublikowany w  Obwieszczeniu 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z  30 października 2017 roku (Dz. U.  
z 21.11.2017 r., poz. 2138).

Zmiana rozporządzenia w  sprawie 
szczegółowych warunków i  trybu 

przyznawania pomocy finansowej w  ra-
mach działania „Działanie rolno-środowi-
skowo-klimatyczne” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
-2020, została zamieszczona w  Rozpo-
rządzeniu Ministra Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi z  26 października 2017 roku. (Dz. U.  
z 21.11.2017 r., poz.2139).

Zmiana ustawy o  podatkach i  opłatach 
lokalnych, zawarta jest w  Ustawie z  27 

października 2017 roku (Dz. U. z 21.11.2017 r., 
poz.2141).

Jednolity tekst ustawy o  świadcze-
niach przedemerytalnych, zawie-

ra Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z  8 listopada 
2017 roku (Dz. U. z 21.11.2017 r., poz. 2148).

Jednolity tekst ustawy o  funduszach pro-
mocji produktów rolno-spożywczych, zo-

stał zamieszczony w Obwieszczeniu Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  8 listopada 
2017 roku (Dz. U. z  23.11.2017 r., poz. 2160).  
W celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu 
spożycia i promocji produktów rolno- spożyw-
czych, zostały utworzone następujące fundusze 
promocji: Mleka; Mięsa Wieprzowego; Mięsa 
Wołowego; Mięsa Końskiego; Mięsa Owczego; 
Ziarna Zbóż i  Przetworów Zbożowych; 
Owoców i Warzyw; Mięsa Drobiowego; Ryb.

Jednolity tekst ustawy o  swobodzie 
działalności gospodarczej, zawie-

ra Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z 8 listopada 2017 
roku (Dz. U. z 24.11.2017 r., poz. 2168).

Jednolity tekst ustawy o  kształtowa-
niu ustroju rolnego, został opubliko-

wany w  Obwieszczeniu Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z 9 listopada 2017 
roku (Dz. U. z 28.11.2017 r., poz. 2196).

W 2018 roku dopłata do składki z ty-
tułu ubezpieczenia: 

☐ upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepi-
ku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, 
drzew i  krzewów owocowych, truskawek, 

ziemniaków, buraków cukrowych lub ro-
ślin strączkowych – wynosi 65% składki do 
1 ha uprawy,
☐ bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń 
– wynosi 65% składki do 1 sztuki.

Stawka podatku akcyzowego w  2018 
roku, zawartego w cenie oleju napędo-

wego, wykorzystywanego do produkcji 
rolnej, została ustalona w wysokości 1,00 zł 
na 1 litr oleju, na podstawie Rozporządzenia 
Rady Ministrów z  17 listopada 2017 roku 
(Dz. U. z 30.11.2017 r., poz. 2215).

Maksymalne sumy ubezpieczenia 
dla poszczególnych upraw rolnych 

i  zwierząt gospodarskich na 2018 rok po-
daje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi z  24 listopada 2017 roku 
(Dz. U. z  30.11.2017 r., poz. 2221) 1  ha 
upraw rolnych wynoszą: 10 650 zł – dla 
zbóż; 8  450 zł –dla kukurydzy; 9  900 zł 
– dla rzepaku i  rzepiku; 56  050 zł – dla 
chmielu; 31 350 zł - dla tytoniu; 129 600 zł 
– dla warzyw gruntowych; 131 500 zł – dla 
drzew i  krzewów owocowych; 84 500 zł 
– dla truskawek; 25 000 zł – dla ziemnia-
ków; 9  900 zł – dla buraków cukrowych;  
14 400 zł – dla roślin strączkowych, 1 sztu-
ki zwierzęcia wynoszą: 14 000 zł – dla by-
dła; 10 200 dla koni; 700 zł – dla owiec; 700 zł 
- dla kóz; 1 740 zł – dla świń; 53 zł- dla kur, 
perlic i przepiórek; 65 zł – dla kaczek; 250 zł 
– dla gęsi; 133 zł – dla indyków; 1 330 zł – 
dla strusi.

Zadania realizowane przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-

ctwa, związane z ustanowieniem środka nad-
zwyczajnego w  formie pomocy gospodar-
stwom, w  których utrzymuje się nie więcej 
niż 50 świń i znajdującym się na określonych 
obszarach Polski w przypadku wstrzymania 
produkcji wieprzowiny z  powodu nowych 
wymagań związanych z  afrykańskim po-
morem świń, oraz sposób i  tryb realizacji 
tych zadań, określa Rozporządzenie Rady 
Ministrów z 28 listopada 2017 roku (Dz. U.  
z 7.12.2017 r., poz. 2272).

Pomoc jest udzielana na wniosek posia-
dacza świń złożony do kierownika biura 
powiatowego ARiMR i  wynosi za sztukę; 
190 zł – w przypadku prosiąt do 20 kg; 300 zł – 
w przypadku innych świń.
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Konkurs został przeprowadzony w dwóch grupach: 
grupie A (mleko krowie) i grupie B (mleko innych 
zwierząt). Jego zadaniem była popularyzacja serów 
jako podstawowego źródła wapnia w diecie i pokazanie 
możliwości wykorzystania mleka w gospodarstwach. 
Ważne jest promowanie wyrobów mleczarskich (serów 
podpuszczowych) z mleka różnych zwierząt, wytwo-
rzonych własnoręcznie w gospodarstwach domowych.

Do konkursu zgłoszono 8 serów w grupie A (mleko 
krowie), w tym z Puszczy Mariańskiej i z Radziejowic 
po 1 produkcie, natomiast z Baranowa 6 produktów.

W grupie B (mleko innych zwierząt) zgłoszono 
5 serów, w tym 1 z Brochowa, 3 z Baranowa oraz  
1 z Radziejowic. 

Oceny dokonano w MODR Oddział Bielice. Komisja 
w składzie: Krzysztof Zaniewski - przedstawiciel Urządu 
Marszałkowskiego, Anna Siewierska - MODR Warszawa, 
Genowefa Wacławek - MODR Oddział Bielice, Grażyna 
Michalak - MODR Oddział Bielice, Magdalena Kubik - 
MODR Oddział Bielice, oceniała walory smakowe i este-
tykę wykonania serów. Ostatecznie zarówno w grupie A, 
jak i grupie B wyłoniono po trzech laureatów konkursu, 
a pozostałym przyznano wyróżnienia. 

Laureaci:
Grupa A (mleko krowie) - producenci indywidualni:
I miejsce - Magdalena Dawidek za ser podpuszczko-
wy z łososiem;
II miejsce - Julia Dawidek za ser wędzony z orze-
chami;
III miejsce - Aleksandra Nowak za ser podpuszcz-
kowy biały.

Wyróżnienia:
Katarzyna Krzemińska za ser podpuszczkowy wę-
dzony;
Wojciech Krzemiński za ser pleśniowy;
Marzena Bednarska za ser podpuszczkowy z szczy-
piorkiem;
Teresa Lubecka za ser podpuszczkowy z pieprzem 
kolorowym;
Elżbieta Kruk za ser podpuszczkowy,,Bazyly”.

Grupa B (mleko innych zwierząt)– producenci in-
dywidualni:
I miejsce - Maja Borowiec za ser typu podpuszczko-
wego z ziołami prowansalskimi;
II miejsce - Bogumiła Doloty za ser kozi Jaktorow-
ski;
III miejsce - Elżbieta Bednarska za ser kozi pod-
puszczkowy.

Wyróżnienia:
PHU KLIN Małgorzata Klause-Wojas za ser CAPRA 
z czosnkiem niedźwiedzim EKO;
Jadwiga Łasica za ser twardy.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Ży-
czymy powodzenia w drugim etapie konkursu or-
ganizowanym w Urzędzie Marszałkowskim w War-
szawie oraz zapraszamy do współpracy w kolejnych 
edycjach.

II Mazowiecki Konkurs Serów Zagrodowych - Bielice

Tekst i zdjęcia: Grażyna Adamczyk 
MODR Oddział Bielice

Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego we współpracy  
z MODR Warszawa odbyła się II edycja „Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych” 

na etapie okręgowym. W konkursie mógł wziąć każdy kto dostarczył własnoręcznie 
zrobiony ser do sekretariatu MODR Oddział Bielice.

Z  Oddz i a ł u  B ie l i c e
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Gmina graniczy z  miastem Żyrardów oraz 
gminami: Baranów, Jaktorów, Radziejowice, 
Puszcza Mariańska, Bolimów, Nowa Sucha i Te-
resin. Ma charakter rolniczy - na jej terenie nie 
ma dużych zakładów przemysłowych. W struk-
turze zasiewów przeważają uprawy pszenicy, 
kukurydzy, mieszanek zbożowych oraz okopo-
wych - ziemniaka i buraka cukrowego. 

| Ze starych kronik 

Wiskitki należą do najstarszych osad w tej 
części powiatu żyrardowskiego. Pierwsza 
wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 
1221(!). Niegdyś do wiskickiego dworu 
myśliwskiego przybywali dostojni goście 
uczestniczący w  polowaniach na grubego 
zwierza: Władysław Jagiełło, Kazimierz 
Jagiellończyk, Jan Olbracht, Zygmunt Au-
gust i Stefan Batory. 

W XIV w. Wiskitki uzyskały prawa miej-
skie. Podczas „Potopu szwedzkiego” i Wojny 
Północnej w latach 1700-1721 miasto zostało 
zniszczone. Mimo odbudowy w XVII i XVIII 
nie odzyskało już dawnego znaczenia.

| Synowie tej ziemi

Z terenu gminy wywodzi się kilka zna-
komitych osobistości ważnych dla kultury 
i nauki polskiej. 

Michał Kleofas Ogiński urodził się 
w Guzowie 25 września 1765 roku. Wszech-
stronnie wykształcony, sprawował wiele 
ważnych funkcji: był miecznikiem litew-
skim, dyplomatą, podskarbim wielkim li-
tewskim, powstańcem z  roku 1794 i  osta-
tecznie działaczem emigracyjnym. Zasłynął 
także jako pamiętnikarz i  kompozytor - 
twórca 28 polonezów, z których najbardziej 
popularnym do dzisiaj jest polonez a-moll 
„Pożegnanie Ojczyzny”.

Profesor Zbigniew Religa urodził się 16 
grudnia 1938 r. w Miedniewicach. Był wy-
bitnym polskim kardiochirurgiem, polity-
kiem, senatorem i  posłem oraz ministrem 
zdrowia. Był członkiem Międzynarodowej 
Kapituły Orderu Uśmiechu oraz kawalerem 
i członkiem Kapituły Orderu Orła Białego. 
15 sierpnia 1985 r. przeprowadził pierw-
szą operację na otwartym sercu, a  5 listo-
pada tego samego roku zespół lekarzy pod 

jego kierownictwem wykonał udany zabieg 
przeszczepu serca w Polsce. 

| Co warto zobaczyć? 
 

Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świę-
tych i  św. Stanisława w Wiskitkach, wybu-
dowany w stylu późnogotyckim. 

Zespól klasztorny i kościół w Miednie-
wicach (Sanktuarium Matki Bożej Święto-
rodzinnej). Ten barokowy kościół powstał 
w latach 1737-1748. Znajduje się w nim cu-
downy drzeworyt z XVII w. przedstawia-
jący Świętą Rodzinę przy posiłku. W jego 
podziemiach są krypty - specyficzny mi-
kroklimat spowodował częściowe zmu-
mifikowanie ciał pochowanych tam osób. 
Obok kościoła znajduje się dawny klasztor 
reformatów wybudowany w  latach 1692-
1705. Obecnie zajmują go siostry Klaryski. 
Ze względu na ścisłą klauzulę budynek jest 
zamknięty dla zwiedzających. 

| Ale to nie wszystkie atrakcje

Bez wątpienia największą z  nich jest ze-

Spacerkiem po gminie W i s k i t k i
Gmina Wiskitki leży w zachodniej części województwa mazowieckiego w powiecie ży-
rardowskim. Na powierzchni 150,15 km2 znajduje się 40 wsi tworzących 38 sołectw. Bli-
skość takich aglomeracji miejskich jak Warszawa i Łódź oraz położenie przy autostra-

dzie A2 i drodze krajowej 50 jest gwarancją dobrej komunikacji. 

Jolanta Miazek
MODR Oddział Bielice
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spół parkowo-pałacowy w Guzowie z kor-
degardą, bramą pałacową, parkiem kra-
jobrazowym z  końca XIX w. i  kościołem 
parafialnym św. Feliksa (dawną kaplicą pa-
łacową z  drugiej połowy XIX w.). W  roku 
1765 właścicielem Guzowa i  okolicznych 
dóbr był Andrzej Ogiński, który wzniósł 
murowany i okazały dwór. Urodził się w nim 
wymieniony wcześniej kompozytor i  piani-
sta Michał Kleofas Ogiński. W  roku 1827 
dobra guzowskie przejął Henryk Łubieński 
i założył w pobliżu dworu cukrownię, którą 
wyposażył w najnowsze francuskie urządze-
nia i  maszyny. W  roku 1856 dobra zostały 
zlicytowane na aukcji, a  nowym właścicie-
lem został Feliks Sobański. To właśnie jemu 
należy zawdzięczać oddłużenie majątku 
i  odnowienie zespołu dworskiego. Z  inicja-
tywy Feliksa przebudowano dwór na pałac 
z  parkiem krajobrazowym, wzorowanym 
na francuskich zamkach nad Loarą (obecny 
wygląd). W  czasie I  wojny światowej pałac 
służył jako szpital przyfrontowy i  podob-
nie jak park uległ zniszczeniu, ale w okresie 
międzywojennym przywrócono mu dawną 
świetność. W trakcie II wojny światowej jego 

wyposażenie zostało rozgrabione, zaś w roku 
1944 majątek upaństwowiono. W roku 1996 
zespół pałacowo-parkowy odzyskała rodzina 
Sobańskich. Po wielu latach zaniedbania pa-
łac przechodzi gruntowny remont. 

Historyczną przeszłość Guzowa upamięt-
niają dwa pomniki: pomnik-kamień „Ku 
pamięci pokoleń Guzowa 1398-1998” oraz 
pomnik Kleofasa Michała Ogińskiego usy-
tułowany przed kaplicą kościelną, w pięknym 
przykościelnym ogrodzie. 

Nie tylko zespół pałacowo-parkowy, ale 
cała miejscowość Guzów - dzięki staraniom 
rodziny Sobańskich - została wpisana do re-
jestru zabytków jako zabytkowy układ archi-
tektoniczny. 

| Gmina na ekranie

Pałac w  Guzowie posłużył jako sceneria 
do filmu „Klucznik” w reżyserii Wojciecha 
Marczewskiego, a następnie serialu „Ekstra-
dycja” w reżyserii Wojciecha Wójcika.

Filmowcy gościli również we wsi Soku-
le, gdzie znajduje się dworek wybudowany 
w  pierwszej połowie XVIII w. Przed woj-

ną był on własnością Józefa Gutkowskie-
go, obecnie należy do osób prywatnych. 
W roku 1973 „zagrał” Serbinów, posiadłość 
Barbary i Bogumiła Niechciców w „Nocach 
i  Dniach” w  reżyserii Jerzego Antczaka. 
W ostatnich latach stał się azylem dla Lucy 
Wilskiej - Amerykanki, która przyleciała do 
Polski by odziedziczyć spadek po zmarłej 
babci w serialu „Ranczo”.

Gmina Wiskitki to uroczy zakątek Ma-
zowsza zachodniego z jego niezwykłym kra-
jobrazem, łąkami, polami uprawnymi i lasa-
mi. Dzięki licznym walorom przyrodniczym, 
kulturowym i  historycznym teren gminy 
może być wykorzystany do rozwoju agro-
turystyki, turystyki wiejskiej, pieszej i rowe-
rowej. Zapraszamy do odwiedzenia gminy, 
a może nawet do związania się z nią na stałe. 
Źródła;
1. Poznajemy Gminę Wiskitki, Informator 2011, folder 
wydany w ramach projektu „Poznajemy Gminę Wiskitki”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ra-
mach Osi 4-Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. Gmina Wiskitki
3. XX lat Samorządu Gminy Wiskitki
4. Strategia Rozwoju Gminy Wiskitki – styczeń 2017, Pracownia 
Urbanistyczno-Projektowa Związku Międzygminnego „Ma-
zowsze Zachodnie” w Mszczonowie z siedzibą w Wiskitkach.
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Informacje lokalne z Oddziału Płock
Marta Michalak 
MODR Oddział Płock

Gmina Sanniki 

Z początkiem roku 2018, Sanniki  

w powiecie gostynińskim zyskały 

status miasta. Rozporządzenie Rady 

Ministrów w tej sprawie zostało 

opublikowane w Dzienniku Ustaw 

RP. Wcześniej w gminie przepro-

wadzono konsultacje w sprawie na-

dania praw miejskich i większość 

mieszkańców poparła ten pomysł.

Powiat Płocki 

Coroczne spotkanie wigilijne Związ-

ku Emerytów, Rencistów i Inwali-

dów w Płocku odbyło się 13 grud-

nia w Centrum Aktywności Seniora  

w Płocku. Miało niezwykle ciepły i ro-

dzinny charakter. Na stołach nie za-

brakło tradycyjnych potraw, które spo-

żywamy podczas wigilijnej wieczerzy, 

można było posłuchać piosenek i kolęd 

w wykonaniu chóru seniorów oraz Har-

cerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci 

Płocka” im. Druha Wacława Milke.

Miasto i Gmina Drobin Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie odniosła spo-

ry sukces: jako dziewiąta placówka w Polsce otrzy-

mała tytuł lidera „Szkół uczących się’’. Tytuł jest 

efektem 10 lat pracy nauczycieli, dyrekcji, uczniów  

i rodziców. Pomogło uczestnictwo w licznych pane-

lach dyskusyjnych, programach edukacyjnych i konfe-

rencjach. Program „Szkoła ucząca się ‘’promuje i uczy 

oceniania kształtującego, które uczniom pomaga się 

uczyć, a nauczycielom lepiej nauczać. Podczas dyskusji 

panelowej „Całościowy rozwój szkoły” zaprezentowano 

działania szkoły z Łęgu Probostwa w zakresie oceniania 

kształtującego. Było się czym pochwalić.

Miasto Płock 

Kaplica Królewska w płockiej katedrze nabrała no-

wego blasku. Zakończone prace konserwatorskie 

przywróciły miejscu, w którym spoczywają wład-

cy Polski, dawną świetność. W odnowionej Kaplicy 

Królewskiej czeka na turystów niespodzianka - to 

12-minutowy program światło i dźwięk, podczas 

którego głos aktora Wiktora Zborowskiego opro-

wadza turystów po najważniejszych zabytkach ka-

plicy. Zwiedzanie jest możliwe od poniedziałku do 

soboty w godzinach od 10.00 do 15.00, a w nie-

dzielę w godz. 14.00- 17.00. Aby wejść do Kaplicy, 

trzeba zgłosić się do obsługi katedry. Minimalna 

grupa to 5 osób, maksymalna to około 20 osób. 

PKN ORLEN po raz kolejny zaprezentował płoccza-

nom Płockie Ogrody Światła - za katedrą pojawiła 

się bajkowa iluminacja świetlna, nawiązująca do 

baśni „Królowa Śniegu”. Lodowe komnaty wraz ze 

wspaniałym bajkowym ogrodem rozbłysły na po-

czątku grudnia. lluminację można podziwiać co-

dziennie po zmroku do 7 stycznia.
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Zdrowie

Róża dzika zaliczana jest do roślin różowatych (Rosa-
ceae), obejmujących setki gatunków krzewów o pięknych 
kwiatostanach. Wciąż spotykana jest przy drogach. Sta-
nowi bezpieczne schronienie dla małych zwierząt i ich 
źródło pożywienia. Jej ludowe nazwy to psia róża (bę-
dąca tłumaczeniem nazwy łacińskiej) oraz szypszyna - 
nazwa o pochodzeniu słowiańskim. Krzew występuje na 
obszarach umiarkowanych i ciepłych półkuli północnej.

| Ważna rzecz - przygotowanie stanowiska

Róże owocowe świetnie dają sobie radę na glebach ubo-
gich w składniki pokarmowe, ale muszą być one zasobne 
w wapń. Aby uzyskiwać dobre plony owoców, niezbędna 
jest staranna uprawa gleby. Przed założeniem plantacji 
pole należy odchwaścić i nawieść obornikiem lub kom-
postem, ponieważ krzewy lubią naturalne nawożenie. 
Dodatkowo warto wzbogacić glebę magnezem i pota-
sem. Ale przede wszystkim należy pamiętać, aby stano-
wisko było dobrze nasłonecznione. W międzyrzędziach 
powinna rosnąć murawa lub znajdować się czarny ugór, 
a w rzędach roślin ugór herbicydowy.

| Jak sadzić? 

Krzewy można sadzić wiosną lub jesienią. Sadzi się 
je tak, aby - gdy gleba osiądzie - szyjka korzeniowa 
znajdowała się równo z jej powierzchnią. Następ-
nie należy je podlać dużą ilością wody i okopcować 
ziemią na zimę, ale tylko w pierwszym roku po po-
sadzeniu, wiosną kopczyki się rozrzuca. Na wiosnę 
krzewy (zarówno te sadzone jesienią, jak i wiosną) 
należy przyciąć na wysokość 15 cm od ziemi. 

Optymalna wielkość plantacji to nie więcej niż 
2 ha. W przypadku większych powierzchni proble-
mem może być zbiór owoców. Na 1 ha sadzimy około 
2200-2500 krzewów w rozstawie rzędów 2,80-3 m. 
Poszczególne sadzonki powinny być oddalone od sie-
bie o 120-150 cm.

| Gatunki i odmiany

Do czterech najbardziej wartościowych gatunków 
róż zaliczamy: róże rdzawą (ma najwięcej cukru), róże 

W naszych ogrodach rosną najróżniejsze odmiany róż szlachetnych wielkokwiatowych, 
pnących i rabatowych. Podkładką dla nich jest bardzo wytrzymała i odporna na choroby 

dzika róża. Dawniej to właśnie ona była ozdobą polskiego krajobrazu. Ceniono ją nie tylko 
ze względu na dekoracyjność kwiatów, ale i owoce o niezwykłych wartościach odżywczych.

dziką i girlandową (o średniej zawartości cukru) i różę 
pomarszczoną (o najmniejszej zawartości cukru). Dzi-
ka róża zawiera najwięcej kwasów organicznych.

W Instytucie Badawczym Leśnictwa w Warszawie po-
wstały odmiany róż bogatych w witaminę C. Są to: 
róża girlandowa Selecta oraz odmiany róży dzikiej 
Sylwa, Sylwana i Jubileuszowa. W celu uzyskania 
mieszańców nadających się do produkcji koncentra-
tów witaminy C wykorzystano bogatą w tę witami-
nę różę Beggera (R. beggeriana) o małych owocach 
i skrzyżowano ją z wielkoowocową różą pomarsz-
czoną. W ten sposób otrzymano trzy wartościowe 
odmiany: Skolimów, Chylice i Konstancin, które 
są nadal cenione w przetwórstwie. Ta ostatnia jest 
mieszańcem otrzymanym w roku 1971, a jej owoce 
zawierają około 3000–3500 mg witaminy C w 100 g 
świeżej masy i dojrzewają sukcesywnie już od poło-
wy lipca. Przy uprawie Konstancina można uzyskać 
od 43 do 78 kg witaminy C z jednego hektara.

| Kiedy zbierać?

Owoce do przetwórstwa powinny być dobrze wy-
barwione, o jednorodnym kolorze, jędrne i w pełni 
dojrzałe, wtedy mają najwięcej witaminy C. Przem-
rożenie, uszkodzenie czy zbyt późny zbiór powodują 
znaczny spadek zawartości tej cennej witaminy.

Pierwsze plony róży pomarszczonej uzyskuje się 
w końcu lipca, a następnie co 2 tygodnie do końca 
października. Natomiast owoce dzikiej róży nadają 
się do zbioru pod koniec sierpnia lub we wrześniu. 

Zbiór powinniśmy prowadzić przy su-
chej, słonecznej pogodzie, po opadnięciu rosy. 
Do zbioru mechanicznego owoców może być przy-
datny kombajn do porzeczek, jednak po takim zbio-
rze może ich na krzewach pozostać nawet 10%. Z 1 
ha pola, podczas jednorazowego zbioru, można 
uzyskać: w przypadku róży pomarszczonej 3,5-6 t 
owoców, zaś z róży dzikiej 1-1,5 t i właśnie one są 
najlepsze do zbioru mechanicznego.

W następnym numerze napiszemy o właściwościach zdrowotnych dzi-
kiej róży i podamy przepisy na konfitury, nalewkę i napój różany.

Dzika róża  – jak uprawiać?

Ewa Krupińska
MODR Oddział Radom
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Osoby korzystające z niej chcą poznać 
rolnictwo i wypocząć w środowisku 
wiejskim. Pragną ciszy, widoku na las, 
jezioro albo łąkę. Spokój i czynny od-
poczynek w naturalnym środowisku są 
tym, czego potrzebują. Agroturyści wy-
bierając miejsce biorą pod uwagę kilka 
czynników. Prezentujemy je poniżej, na 
przykładzie gospodarstwa współpracu-
jącego z naszym ośrodkiem.

Miejscem, gdzie można spędzić wy-
jątkowy czas, zatrzymać się na chwilę, 
zwolnić tempo życia jest „Żabi Raj” - gospodarstwo 
agroturystyczne znajdujące się w miejscowości Trze-
powo, w gminie Pokrzywnica. Tutaj goście w pełni 
rozkoszują się odpoczynkiem na łonie natury i uro-
kami mazowieckiej wsi. 

| Warunki pobytu

W gospodarstwie agroturystycznym zawsze ofero-

wane są nocleg, wyżywienie i bardzo często dodat-
kowe usługi. W „Żabim Raju”, w nowym domu z bali, 
przez cały rok na gości czekają przytulne, ładnie 
urządzone komfortowe pokoje. W każdym znajduje 
się łazienka z prysznicem, telewizor i jest możliwość 
korzystania z Internetu. Jest też pokój rekreacyj-
ny z kominkiem, sala z telewizorem, bilard i stół do 
tenisa stołowego. Doskonale wyposażony aneks ku-
chenny służy gościom do przygotowania posiłków. 
Tradycyjne potrawy serwowane są przez gospodynię 
na życzenie wczasowiczów. 

Na terenie gospodarstwa znajdują się słoneczny ta-
ras, biblioteka i miejsca piknikowe, w których moż-
na rozpalić ognisko bądź grillować. Niedaleko domu 
znajduje się boisko do gry w siatkówkę. Najmłodsi 
goście mogą fajnie spędzić czas na specjalnie przygo-
towanym dla nich placu zabaw oraz w kąciku zabaw 
w pokoju rekreacyjnym. 

| Atrakcji jest znacznie więcej 

Właściciele gospodarstwa agroturystycznego za-
zwyczaj specjalizują swoją ofertę, kierując ją do 
określonego kręgu odbiorców. „Żabi Raj” to fanta-
styczne miejsce dla fanów wędkowania. W jeziorku 

Bardzo często z nostalgią wspominamy nasze dzieciństwo i lato spędzone u babci na 
wsi wśród przepięknych pól i lasów. Właśnie takie wakacje czy urlop - na wsi z dala od 

miejskiego gwaru - mają coraz szersze grono miłośników. Dzięki temu rozwija się agro-
turystyka - forma działalności pozarolniczej, przyjaznej środowisku, wykorzystująca 

naturalne walory dziedzictwa kulturowego i różnorodność przyrodniczą. 

Ż a b i  r a j  - dobre praktyki

Anna Lenart, Małgorzata Najechalska 
MODR Oddział Poświętne w Płońsku
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i kilku stawach znajdujących się na terenie gospo-
darstwa można złowić karpie, karasie, sandacze, 
szczupaki bądź okonie. Przyjemny relaks zapewnią 
rejs żaglówką, przejażdżka rowerem wodnym, canoe 
lub kajakiem po jeziorku. Jest również plaża, gdzie 
można zażywać kąpieli słonecznych.

W „Żabim Raju”, oprócz przylatujących z pobliskie-
go rezerwatu czapli, dzikich kaczek, łabędzi i zwierząt 
podchodzących pod gospodarstwo: saren, bocianów, 
żurawi - znajdują się również zwierzęta zagrodowe - 
psy, koty, kozy, owce, świnie, klacz, osioł, kury, per-
liczki i króliki. To niezwykła frajda, szczególnie dla 
dzieci, które mogą pomagać podczas karmienia zwie-
rząt, sprzątania czy zbierania jajek.

Obszarem działania gospodarstwa agrotury-
stycznego jest miejscowość oraz najbliższa okoli-
ca. Spokojna wieś skłania do odbywania wycieczek 
pieszych bądź rowerowych. W pobliżu znajdują się 
Nadbużański Park Krajobrazowy, rezerwat przyro-
dy Kępa Dzierżenińska, miasto Serock oraz Pułtusk 
z najdłuższym rynkiem w Europie i ciekawą historią. 
Piękne pejzaże pozostaną w pamięci na bardzo długo. 
Zamiast słodkiego leniuchowania wczasowicze mogą 
skorzystać z okolicznych atrakcji, takich jak spływ 
kajakiem po malowniczej Narwi oraz lot motolotnią 
nad Doliną Dolnej Narwi i Nadbużańskim Parkiem 
Krajobrazowym.

| Rola gospodarzy 

Gospodarz nie tylko organizuje i zarządza funkcjo-
nowaniem gospodarstwa 
agroturystycznego, ale też 
stara się dzielić wiedzą na 
temat życia mieszkańców 
danego obszaru, obyczajów, 
kultury, rzemiosła, lokal-
nych potraw i regionalnych 
przepisów kulinarnych. 
Utrzymywanie dobrego 
kontaktu z wczasowicza-
mi, domowa i miła at-
mosfera sprawiają, że takie 
miejsca jak „Żabi Raj” stają 
się dla wielu drugim do-
mem. Goście niejednokrot-
nie powracają, by odpocząć 
wśród zielonych pól i zyskać pozytywną energię. Oso-
bowość gospodarzy i tworzenie dobrego klimatu dla 
wczasowiczów są bardzo istotne w tej działalności. 

| Sprzedaż i marketing

Warunkiem sprzedaży każdego produktu czy usłu-
gi jest dotarcie do odbiorcy z odpowiednią infor-
macją i zachęcenie go do zakupu, a więc skuteczna 
promocja. Nazwa „Żabi Raj” wiąże się z anegdotką. 
Otóż dawniej w ciepłe dni, na terenie wtedy jeszcze 
kopalni, wieczorami zawsze można było posłuchać 

niesamowitego śpiewu żab. Ciekawe w ich zachowa-
niu było to, że kiedy milkły to wszystkie naraz. Ktoś 
ze słuchających żabiego koncertu powiedział: „Tutaj 
u was jest jak w żabim raju”.

„Żabi Raj” ma swoją stronę internetową i za jej po-
mocą prowadzi sprzedaż usług. Prezentuje ofertę 
w katalogach agroturystycznych. Właścicielka gospo-
darstwa pani Beata Łempicka bierze udział w szkole-
niach organizowanych przez MODR i doskonali swoją 
wiedzę. Chętnie też dzieli się doświadczeniem, pre-
zentując podczas szkoleń swoje działania jako przy-
kład dobrej praktyki. W roku 2016 została wyróżniona 
w wojewódzkim konkursie „Od agroturystyki do tu-
rystyki wiejskiej”. Lubi kuchnię tradycyjną, uczest-
niczyła w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-
-Smaki Regionów”. 

| Podsumowanie 

Roczniki statystyczne wskazują na rosnące zain-
teresowanie wypoczynkiem na terenach wiejskich, 
w otoczeniu nieskażonych zasobów przyrodniczo-
-krajoznawczych i kulturowych, życzliwych ludzi, 
roślin i zwierząt, w ciszy i spokoju, przy równocze-
snej możliwości aktywnej rekreacji. Wg MRiRW dzia-
łalność agroturystyczną w Polsce prowadzi ponad 
8 tysięcy gospodarstw rolnych, w których jest 84,5 
tys. miejsc noclegowych. Jest ona drugim najczę-
ściej prowadzonym rodzajem działalności innej niż 
rolnicza. Istotny wkład w rozwój agroturystyki mają 
doradcy ośrodków doradztwa rolniczego. Pomagają 

w założeniu samego gospodarstwa agroturystyczne-
go i uczestniczą w kreowaniu wsi jako atrakcyjnego 
miejsca wypoczynku.

Źródła:
1. https://zabiraj.pl/
2. Iwona Sztorc- Jak założyć gospodarstwo agroturystyczne, ABC Biznesu - 
publikacja Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu,2009 r.
3. Publikacja MRiRW pt. Rolnictwo i obszary wiejskie w latach 2007-2015, 
Warszawa, październik 2015 r.
4. Opracowanie MODR z siedzibą w Warszawie pt. Agroturystyka i tury-
styka wiejska na Mazowszu,2014 r.
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Takie obszary, czy obiekty, które utraciły 
dotychczasowe funkcje są przekształcane, 
aby mogły zyskać nowe przeznaczenie. Są 
dopasowywane do współczesnych wyma-
gań i  kryteriów funkcjonalnych. Stare in-
stalacje przemysłowe, czy niszczejące bu-
dynki, użytkowane są w  nowy sposób i  z 
powodzeniem służą kolejnym pokoleniom. 
Taki proces składa się z wielu działań - jest 
skoordynowany i  prowadzony z  udziałem 
samorządu i społeczności lokalnej. 

Rewitalizacja jest ważna ze względów eko-
nomicznych i społecznych (to bardziej racjo-
nalne wydatkowanie środków finansowych 
i  podtrzymywanie tożsamości społecznej 
dzięki zachowaniu elementów charaktery-
stycznych dla danej przestrzeni i miejsca). 

Najczęściej kojarzy się ona z  loftami - 
mieszkaniami urządzanymi w  starych ma-
gazynach, fabrykach, spichlerzach itp. Zu-
pełnie inne przykłady udanej rewitalizacji 
- koordynowanej przez samorządy lokal-
ne lub podejmowanej samodzielnie przez 
mieszkańców z  wykorzystaniem środków 
unijnych - występują w  okolicach Magde-
burga w Niemczech.

| „Edukacyjna stodoła” | („Bildungsscheune”)…

…to projekt zrealizowany w  miejscowo-
ści Loitsche, liczącej ponad 600 mieszkań-
ców, a  leżącej w Saksonii Anhalt. Inicjato-
rem przedsięwzięcia był pastor. Przekazał 
on w  użytkowanie starą i  zrujnowaną sto-
dołę wraz z  gruntem gminie związkowej 
Elbe-Heide, która wraz z nim i mieszkańca-
mi pozostałych 7 gmin wypracowała nową 
koncepcję jej użytkowania. Opracowała 
projekt rewitalizacji i wystąpiła o wsparcie 
finansowe z  Leadera. Dzięki temu powstał 
interesujący architektonicznie obiekt, spój-
ny z  lokalnym budownictwem, spełniający 
funkcję centrum edukacyjno-kulturalnego. 
Społeczność lokalna w  pełni zaangażowa-

Dróg rozwoju obszarów wiejskich jest wiele i wspierają je różne fundusze unijne. 
Jedną z nich jest rewitalizacja, czyli przywrócenie do życia, ożywienie wyodrębnionego 
obszaru gminy - niszczejącego, będącego w stanie kryzysu wynikającego z czynników 

ekonomicznych i społecznych. 

ła się w  jego realizację. Dorośli 
włączyli się w  prace rozbiór-
kowe, porządkowe, a  młodzież 
stworzyła kronikę filmową 
dokumentującą przebudowę 
i  urządzenie. Uwieczniono im-
prezy wieńczące zakończenie 
kolejnych etapów rewitaliza-
cji. Była wspólna praca, zaba-
wa, występy artystyczne dzieci 
i młodzieży - integracja lokalnej 
społeczności wzmacniająca poczucie przy-
należności do tej małej ojczyzny.

W dawnej stodole mieści się teraz sala 
konferencyjna z  urządzeniami audiowizu-
alnymi, bufet, kuchnia z  wyposażeniem do 
nauki gotowania i  pieczenia oraz pomiesz-
czenia socjalne. W  dobudowanym skrzydle 
są pracownie, w których odbywają się zaję-
cia z  zakresu stolarstwa, krawiectwa, pracy 
z  metalem, betonem, korzystania drukarki 
w technologii 3D, muzykowania na różnych 
instrumentach i wiele innych spotkań. Ani-
matorem jest osoba zatrudniona przez gminę 
związkową na pół etatu. Życie tego centrum 
kulturalnego kreują także duchowni. Uczest-
nicy warsztatów pokrywają koszt materiałów 
niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. 

„Edukacyjna stodoła” kosztowała 500 000 
euro, w tym środki unijne wyniosły 350 000 
euro. Jest to przykład rewitalizacji świetnie 
komponującej się z  otoczeniem, nienaru-
szającej zasad budownictwa wiejskiego, od-
powiadającej na aktualne potrzeby miesz-
kańców, a  zarazem wzorzec współpracy 
władz lokalnych, kościoła i mieszkańców. 

| „Wieża gołębi”…

…to zabytkowy, niewielki budynek Tau-
benturm, w miejscowości Brumby niedale-
ko Magdeburga. Zbudowany z  muru pru-
skiego i będący częścią dawnych posiadło-
ści klasztornych, obecnie stanowi ciekawy 
przykład adaptacji obiektu gospodarczego 

Małgorzata Najechalska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

do celów turystycznych. Nowi właściciele 
gospodarstwa rolnego stworzyli w  starej, 
zniszczonej wieży mały hostel z  kuchnią, 
jadalnią i łazienką na parterze oraz salonem 
i  sypialnią na wyższych piętrach. Pokoje 
wynajmują turystom i  myśliwym. Prace 
prowadzono pod nadzorem konserwatora 
zabytków. Wartość inwestycji to 123 000 
euro, dofinansowanie z  niemieckiego Le-
adera wyniosło 30 000 euro. Ta rewitaliza-
cja, przeprowadzona przez osobę prywat-
ną, nie naruszyła krajobrazu, nadała nową 
funkcję obiektowi historycznemu i  służy 
promowaniu turystyki wiejskiej. Wieża go-
łębi z  Brumy jest obiektem o  wartości ar-
chitektonicznej i  znaczeniu historycznym, 
nadal służącym tamtejszej małej ojczyźnie.

***

Przedstawione przykłady pokazują jak 
można budować małe ojczyzny, jak wyko-
rzystać to, co już jest. „Mała ojczyzna to 
wspólne przeżywanie, wspólne tworzenie 
otoczenia, krajobrazu, architektury, po-
rządku i  mądrości pokoleń”. Rewitalizacja 
pomaga w rozwoju małych ojczyzn i zacho-
waniu tożsamości społecznej rozumianej 
jako identyfikacja z regionem, lokalną spo-
łecznością, kulturą, historią i dziedzictwem 
kulturowym. Polski Leader również obej-
muje podobne inicjatywy.

Źródła:
1. http://www.lag-clh.de
2. https://taubenturmbrumby.com/
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To górzysty kraj, ze spadzistymi, zalesio-
nymi zboczami, rwącymi rzekami i licznymi 
wulkanami - łącznie ze słynnym i pięknym 
Fudżi. Ten idealnie stożkowaty wulkan - za-
liczany do 77 czynnych wulkanów Japonii 
- jest estetycznym symbolem kraju i  na-
tchnieniem artystów. Właśnie wulkanom za-
wdzięcza Japonia jedną ze swych atrakcji tu-
rystycznych, czyli gorące źródła mineralne, 
wokół których powstało wiele miejscowości 
uzdrowiskowych. Wieczorna kąpiel to rzecz 
obowiązkowa. Japończyk z  reguły spędza 
w wodzie pół godziny dziennie.

| Życie w miastach 

Przed II Wojną Światową Japonia była krajem 
rolników uprawiających ryż. W drugiej połowie 
ubiegłego wieku jej mieszkańcy zaczęli jednak 
porzucać wioski i przyjeżdżać do miast w po-
szukiwaniu lepszego życia. Dziś prawie 80% 
Japończyków mieszka w miastach. W Tokio, na 
powierzchni o wielkości jednej trzeciej Mazow-
sza, żyje 35 milionów ludzi! Struktura miasta 
przypomina plaster miodu: składa się z  mnó-
stwa mniejszych i większych ośrodków skupio-
nych wokół własnych stacji kolejowych. 

Mieszkańcy japońskich miast rzadko za-
praszają się do domów, w których jest mało 
miejsca. Spotykają się ze znajomymi w  re-
stauracjach, barach karaoke, w  hałaśliwych 
salonach paczinko. Tradycyjne domy ja-
pońskie są podzielone na pomieszczenia za 
pomocą fusuma - przesuwanych drzwi wy-
konanych z  grubego papieru rozpiętego na 
drewnianej ramie. Okna są zasłonięte shoji 
- przesuwanymi drewnianymi kratownicami 
obciągniętymi białym, cienkim papierem.

| Specyficzne rolnictwo

Obecnie w  Japonii głównie uprawia się 
ryż, ale też pszenicę, jęczmień, proso, 
trzcinę cukrową, soję, ziemniaki, rzepak, 
słonecznik oraz warzywa i owoce cytruso-
we. W  strefach podmiejskich funkcjonuje 
dobrze rozwinięte sadownictwo (jabłonie, 
grusze i brzoskwinie). Ze względu na małą 
ilość łąk i pastwisk chów zwierząt i gospodar-
ka hodowlana mają drugorzędne znaczenie.

Japonia leży na Wyspach Japońskich położonych na Oceanie Spokojnym, w Azji 
wschodniej. Największe z nich to Honsiu, Hokkaido, Kiusiu i Sikoku. Często nazywana 

jest „Krajem Kwitnącej Wiśni” lub „Krajem Wschodzącego Słońca”.

B l i ż e j  J a p o n i i Tekst i zdjęcie: Maria Kacprowska 
Oddział Poświętne w Płońsku

| Smaczna kuchnia

W kuchni japońskiej - 
uznawanej za jedną z  naj-
zdrowszych kuchni świata 
- dominują warzywa, owoce 
morza i świeże ryby. Podsta-
wą jest ryż, z którego przygo-
towuje się sushi, a także soja 
- konieczna do sporządzenie 
tofu (twaróg sojowy) oraz 
pasta miso. 

Ze względu na sposób po-
dawania dań japońska kuch-
nia jest ucztą dla oczu. Pięknie 
ułożone potrawy serwowane 
są na tacach z laki lub na ślicznej ceramice. 

| Pociągi shinkansen 

Japońskie pociągi znane są na całym świe-
cie z punktualności. Szczególnie ekspresy czy 
superekspresy (czyli wszystkim znane pociągi 
shinkansen osiągające maksymalną prędkość 
603 km/h). Sposób w jaki odbywa się wsiada-
nie i wysiadanie dla Polaka może być szokiem. 
Otóż pociąg zatrzymuje się na peronie, staje 
w dokładnie określonym miejscu, natomiast 
pasażerowie, zanim pociąg wjedzie na peron, 
ustawiają się grzecznie w  kolejce w  miej-
scach, które są oznaczone przez namalowa-
ne na podłodze opisy. Perony są tak zbudo-
wane, że poziom platformy jest identyczny 
z poziomem podłogi pociągu, tak więc nie ma 
konieczności stosowania schodów czy choć-
by pojedynczego stopnia. Wagony są czyste 
i mają bardzo wygodne i nowoczesne wnętrze 
z siedzeniami jak w samolocie. Konduktorzy, 
kiedy wchodzą (lub wychodzą) do wagonu, 
grzecznie kłaniają się.

| Nowatorstwo Japończyków

Współczesna Japonia ma zachodnią twarz 
i  wschodnie serce. W  przeszłości „Kraina 
kwitnącej wiśni” rozwijała się pod wpływem 
Korei i Chin. Obecnie największy wpływ na 
Japonię ma kultura zachodnia. Naśladow-
nictwo idzie w parze z potrzebą ulepszania, 
bo Japończycy nie zadawalają się biernym 

odtwarzaniem. Niektóre przykłady japoń-
skich inwencji w  przetwarzaniu wzorów 
przeniesionych z innych kultur mogą wpra-
wić w prawdziwe zakłopotanie. Na przykład 
toalety. Od momentu, gdy w Japonii przyjął 
się zachodni model tego urządzenia, firmy 
produkujące sedesy postanowiły go ulepszyć. 
Częścią składową toalety jest konsola z kil-
koma guzikami. Naciśnięcie jednego z nich 
powoduje włączenie muzyki, automatyczne 
podgrzewanie, podnoszenie i  opuszczanie 
deski sedesowej, zmianę sedesu w bidet, su-
szenie ciepłym powietrzem czy samoczynne 
spłukiwanie.

***

Wielowiekowa tradycja istnieje tutaj 
w  całkowitej symbiozie z  dynamicznym 
rozwojem i ekonomiczną teraźniejszością - 
rytuał parzenia herbaty, kult pracy i oddanie 
korporacji, sushi, orgiami, ogrody japońskie 
i  robotyka oraz wszechobecne uwielbienie 
dla gier i  elektronicznych gadżetów. Widok 
tysiącletniej shintoistycznej świątyni, oto-
czonej ogrodem pełnym kwitnących wiśni, 
wciśniętych pomiędzy drapacze chmur ni-
kogo nie dziwi. Japonia zachwyca i fascynuje.
 
Bibliografia: 
Magazyn o podróżach Voyage 2008 r.
http:/ /www.traveliada.pl/przewodnik/japonia/
http:/ /sciaga.pl/ tekst/644481-65- Japonia
http:/ /www.kwitnacawisnia.cba.pl/pociągiwjaponi/
http:/ /www. blogglobtrotera. pl/shinkansen
https:/ /pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka Japonii

Złoty Pawilon w Kioto
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Hodowli zwierząt i uprawy roślin nie da się ukształtować w formie 
fabryki bez skutków ubocznych dla życia i zdrowia ludzi oraz bez szko-
dy dla środowiska przyrodniczego. Zgodnie z regułą „czego ziemia nie 
urodzi, tego nie pochłonie”, rolnictwo to praca na organizmach ży-
wych, których cyklu rozwoju nie da się zatrzymać w momencie, gdy 
na rynku jest nadprodukcja, a  przyśpieszyć jeżeli wystąpi niedobór 
produktów rolnych. Duża towarowa produkcja wymaga dużych połaci 
gruntów rolnych w celu zagospodarowania odpadów metabolicznych 
w postaci odchodów zwierząt oraz poprodukcyjnych.

| Jakość mięsa 

Według Farmageddon Academy Briefing w publikacji „Konsekwen-
cje zdrowotne przemysłowej hodowli zwierząt” dokonano porówna-
nia jakości mięsa zwierząt ho-
dowanych przemysłowo i  tra-
dycyjnie (ekstensywnie). Ocena 
Organizacji ds. Wyżywienia 
i  Rolnictwa (FAO) wskazuje, 
że współczesna dieta miesz-
kańców zachodniej Europy 
jest uboga pod względem od-
żywczym i zawiera zbyt dużo 
tłuszczu. Występuje w  niej 
niedostatek dobroczynnych 
kwasów tłuszczowych ome-
ga-3 i  nadmierna ilości kwa-
sów tłuszczowych omega-6 
w stosunku do omega-3. Au-
torzy publikacji twierdzą, że 
niedostateczna ilość tłuszczów 
omega-3 i  zachwianie równo-
wagi w proporcji pomiędzy omega-6 a omega-3 przyczynia się do 
wielu chorób ludzi, takich jak choroby układu krążenia, osteoporo-
za, choroby zapalne i autoimmunologiczne.

Podczas przeprowadzonych badań stwierdzono, że zwierzęta z wol-
nego wypasu, które konsumują świeżą paszę i mają wyższy poziom 
aktywności, dostarczają dużo lepsze mięso o wyższych walorach ży-
wieniowych niż hodowane w sposób przemysłowy. Przykład: mięso 
kurcząt z wolnego wybiegu zawiera mniej tłuszczu i charakteryzuje 
się wyższą proporcją dobroczynnych kwasów tłuszczowych omega 
-3 niż mięso kurcząt hodowanych na skalę przemysłową. Dotyczy 

Prawdziwe rolnictwo, prawdziwa żywność
Prawdziwe rolnictwo, prawdziwa żywność - to kierunek ku poszanowaniu pięknej 

tradycji chłopskiej gospodarki rodzinnej. Przyczynia się ona do zachowania bogactwa 
kulturalnego i bioróżnorodności upraw na polskiej wsi, a zarazem najlepszych 

produktów żywnościowych w Europie. 

to również wołowiny z hodowli pastwiskowej, która zawiera mniej 
tłuszczu i charakteryzuje się wyższą proporcją kwasów tłuszczowych 
omega-3 niż wołowina z żywienia paszami zbożowymi.

| Jaki z tego wniosek? 

Polskie rolnictwo powinno preferować gospodarstwa rodzinne 
wykorzystujące konwencjonalne metody uprawy z  zachowaniem 
prawidłowych okresów agrotechnicznych oraz zasad humanitarnej 
hodowli zwierząt. Mięso, które pochodzi z  polskich gospodarstw 
rodzinnych, posiada wysokie walory kulinarne cenione na całym 
świecie. Hodowla, prowadzona w  sposób zbliżony do naturalnego, 
wywoła pozytywną reakcję konsumentów zadowolonych z  tego, że 
mięso pochodzi od zwierząt, którym za życia zapewniono humani-
tarne traktowanie nie niszcząc środowiska i gospodarstw rodzimych. 

Kolejnym ważną cechą polskiej żywności pochodzącej od rodzi-
mego rolnika jest brak w  niej antybiotyków, hormonów wzrostu 
i środków chemicznych. W tym miejscu można zauważyć, iż nie za-
wsze postęp wnosi coś lepszego od tego, co stworzyła natura. 

Funkcjonowanie tradycyjne-
go rolnictwa, wytworzonego po 
II Wojnie Światowej, zapewnia 
wolność od korporacji, co gwa-
rantuje nam strategiczne bezpie-
czeństwo kraju. Obowiązkiem 
naszego pokolenia jest właściwe 
wykorzystanie potencjału tere-
nów wiejskich do wytwarzania 
prawdziwej żywności oraz za-
chowania naturalnej i  kulturo-
wej bioróżnorodności. Cieszy 
bardzo fakt, że większość pol-
skich rolników stosuje tradycyj-
ne i  ekologiczne metody w  rol-
nictwie. W  związku z  tym nie 
dopuścimy do utracenia dobrej 
jakości żywności, której walory 

sprzyjają naszemu zdrowiu, w myśl reguły „niech twoje jedzenie będzie 
twoim lekarstwem, a lekarstwo twoim jedzeniem”. 

Źródła:
1. Compassion In Word farming email:Peter.stevenson@ciwf.org.;
2. Sustainable diets and biodiversity,2012 UN Food and Agriculture Organisation, 2012;
3. Simopolus, A.P.(2008) The importance of the omega-6/omega-3 fatty acid ratio 
in cardiovascular disease and other chronic diseases. Experimental Biology and 
Medicine, 233:674-688.;
4. Research reviewed in Nutritional benefits of higher welfare animal products, 
2012. Compassion in World Farming.
5. ND Nr 80 (2490), wtorek, 4 kwietnia 2006.

Krzysztof Skrzypczak
MODR Oddział Radom
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Zastanawiam się czy pisząc w  młodo-
ści pamiętnik mógłbym wówczas dostrzec 
i odnotować to, co było tak normalne, a dziś 
ma jakże inną ocenę i  wartość? Wartością 
jest dla mnie wszystko to, co zasługuje na 
szacunek i upamiętnienie.

| Jak mieszkano? 

Urodziłem się we wsi Wola Goryńska, pa-
rafi Goryń k/Radomia. Wieś była i jest na-
dal wsią małą i niezamożną, ale ludzie chy-
ba dobrzy i pracowici. Dom, w którym dane 
mi było przyjść na świat po zakończeniu  
II Wojny Światowej, był przybudówką do 
obory. Była to jedna izba z  piecem chle-
bowym, lepką i  zapieckiem, w  której stały 
dwa łóżka i kuferek z ubraniami od święta. 
Po otwarciu wydzielał on niezapomniany 
zapach - przechowywaną w  nim wełnianą 
odzież chroniło bowiem przynoszone z lasu 
bagno lub naftalina. W kuferku przechowy-
wano także kilimy, bieliznę, gromnicę, korale 
oraz ważne „kwity” nie wyłączając pieniędzy.

W domu były dwa okna - większe od za-
chodu i małe (około 50x50 cm) od wschodu. 
Do izby przylegała sień, z której przez szpary 
między deskami widać było, co się dzieje na 
podwórzu. Dom zbudowany był z drewnia-
nych bali, a szpary między nimi wypełniano 
mchem lub pakułami, po czym zalepiano 
gliną, a następnie bielono wapnem używając 
pędzli ze słomy prosa. Wapnem bielono też 
wnętrza izb, dodając „farbki”, czyli barwni-
ka przeważnie niebieskiego zwanego „mo-
drym”. Robiono to przeważnie wiosną, przed 
Wielkanocą, wcześniej starano się rozbierać 
ocieplenia domów, tzw. „zogaty”. Drewniany 
dom, podobnie jak obora i stodoła, pokryty 
był słomą, tzw. „wykruncokami”.

Ze względu na działania wojenne w latach 
1941-1945 mieszkańcy wielu miejscowości 
byli wysiedleni. Ci, którzy przeżyli, zastali 

Moje rodzinne strony we wspomnieniach
Przygotowując się do napisania wspomnień starałem się odtworzyć w pamięci 

wszystko, co tylko możliwe. Dopiero dziś, dokonując głębokich, bo już odległych 
wspomnień z dzieciństwa, czuję radość tamtych lat. Kolorystyki dodaje wspomnieniom 

dobrze zapamiętany klimat ówczesnego otoczenia, ludzi, zwierząt, łąk, pól i lasów. 
Urok poszczególnych pór roku i tego, co się kiedyś działo - doceniam dopiero dziś.

Marian Kwiecień po powrocie zgliszcza. Moi pradziadkowie 
nie wrócili, a ich mogiły znajdują się na od-
rębnych cmentarzach. Odbudowa domostw 
była o tyle łatwiejsza, że każdy z mieszkań-
ców miał kawałek lasu. 

| Otoczenie

Wszystkie drogi w okolicy były piaszczyste 
i wąskie. Po wojnie, w ramach tzw. „szalwar-
ków”, rozpoczęto budowę dróg o  nawierzch-
niach z kamienia. Na początku XX wieku wiele 
dróg na terenie podmokłym i grząskim starano 
się wzmacniać poprzez układanie w  poprzek 
jałowców, sosnowych żerdzi lub gałęzi. 

Na niewielu podwórkach mieszkańcy 
mieli wodę w studniach. Przeważnie zaopa-
trywano się w nią z tzw. „studni karczmar-
skiej” wybudowanej na przełomie wieków 
XVII-XVIII przez prowadzącego karczmę 
żyda zwanego „belcem”. Studnia nie była 
głęboka, miała może 6 metrów, ale bardzo 
wydajna, bowiem poziom wody stabilizo-
wał się już metr poniżej gruntu. Jej dolna 
część wykładana była kamieniami, a  część 
nad ziemią obudowano drewnem. U miesz-
kańców posiadających własne studnie wodę 
czerpano za pomocą żurawia lub tzw. kulki. 

| Oświata i rzemiosło

Z dokumentów Archiwum Państwowego 
wynika, że w latach 20-tych XX wieku, kiedy na 
wsiach w 90% panował analfabetyzm, w wie-
lu miejscowościach (m.in. Woli Goryńskiej) 
prowadzona była 2-letnia edukacja. Z  każ-
dym rokiem szkolnictwo stawało się bardziej 
dostępne, ale mentalność wsi pozostawała ta 
sama - wystarczało umieć się podpisać i prze-
czytać tekst w książeczce od nabożeństwa. Po 
roku 1945, wykorzystując poniemieckie baraki, 
reaktywowano szkoły w  Goryniu i  Woli Go-
ryńskiej, korzystając dodatkowo z  mieszkań 
prywatnych. Na początku lat 60-ych w ramach 
ogólnonarodowej akcji „1000 Szkół na Tysiąc-
lecie Państwa Polskiego” wybudowana została 
7-klasowa Szkoła Podstawowa.

W Goryniu około roku 1924 roku powstała, 
i do dziś funkcjonuje, Ochotnicza Straż Pożar-
na. W pobliżu wsi, na rzece Radomce, dzia-
łały dwa młyny. W wielu okolicznych wsiach 
funkcjonowały kuźnie. Kowale mieli dużo 
pracy, bowiem kucia wymagały konie oraz 
wiele narzędzi codziennego użytku: motyki, 
grace, lemiesze, siekiery, wszelkie zawiasy do 
bram i  wrót, sworznie, obręcze, pierścienie 
i okucia drewnianych kół wozów konnych.

| Wiejski handel 

W latach 50-ch XX wieku, w  południo-
wym ciągu zabudowy wsi Wola Goryńska, 
funkcjonował sklep branży przemysłowej. 
Podstawowym produktem była nafta do lamp 
oświetleniowych, ponadto łańcuchy, postron-
ki dla zwierząt, kosy i kosiska, osełki, grabie, 
przetaki, sitka do cedzenia mleka, kanki, bań-
ki do mleka, itp. Kilka lat później sklepy takie 
nazywano „chłopskimi delikatesami”.

W północnej zabudowie wsi sklep branży 
ogólnospożywczej prowadził Stanisław Bo-
ryczka. Podstawowymi produktami było pie-
czywo dostarczane dwa razy w tygodniu, oraz 
cukier, sól, mąka, kasza jęczmienna i grycza-
na, zwana „tatarczaną”. Wszystkie produkty 
znajdowały się w  workach jutowych lub pa-
pierowych, które dla klienta odważano na 
szalkowej wadze. Nierzadko cukier oraz sól 
kupowane były w całych opakowaniach 50-cio 
kilogramowych - dla wygody, bowiem w każ-
dym niemal domu były rodziny dwu i  trzy-
pokoleniowe, liczące 4-8 osób. Na półkach 
stała wódka z  tzw. „czerwoną kartką”, wina 
marki WINO zwane „patykiem pisane” (na-
pis mógł sugerować pisanie patykiem). Poza 
tym piwo, oranżada, woda sodowa, papiero-
sy marki „SPORT” w  opakowaniach po 10 
sztuk i  zapałki, które kupowano w  tuzinach. 
Sklepy funkcjonowały w prywatnych domach 
właścicieli i  zajmowały jedno pomieszczenie 
(ok.16 m2). Działalność prowadzona była na 
zasadzie ryczałtowej z  Gminną Spółdzielnią 
„Samopomoc Chłopska” w Jedlińsku.

c.d.n.
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F e s t i w a l  s e r ó w  w  R a d o m i u
Na świecie mamy 4 tys. rodzajów serów, z czego, około 90 gatunków dostępnych jest w Polsce. Ze względu na rodzaj użytego mleka wyróżniamy sery kozie, krowie i owcze. Jeżeli chodzi o technologię 

wytwarzania skrzepu mamy: sery podpuszczkowe, kwasowo - podpuszczkowe i kwasowe. Nie ulega wątpliwości, że w Polsce najpowszechniejsze są sery krowie. Na drugim miejscu pod względem  
popularności i dostępności plasują się sery owcze, z wyrobu, których znana jest południowa część naszego kraju. Zdecydowanie mniej popularne są sery kozie, charakteryzujące się intensywnym,  

lekko słonawym i korzennym smakiem. W porównaniu do serów krowich zawierają mniej tłuszczu, a więcej białka i składników mineralnych. Mazowsze słynie ze znakomitych wyrobów mleczarskich,  
w tym właśnie serów. Warto poznać i nagrodzić najlepsze. Właśnie z myślą o producentach serów podpuszczkowych zarówno tych indywidualnych, jak i przedsiębiorców Departament Rolnictwa  

i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie zorganizował drugą  
edycję Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych. W Oddziale Radom finał okręgowy II edycja Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych został przeprowadzona 14 listopada 2017 roku.  

Do konkursu zgłoszono 17 serów z terenów objętych działaniami PZDR: Tarczyn, Białobrzegi, Szydłowiec, Kozienice i Zwoleń. 

Wyłoniono po trzech laureatów i dwóch wyróżnionych w każdej kategorii konkursu:

LAUREACI W KATEGORII: „SERY ZAGRODOWE Z MLEKA KROWIEGO”

I miejsce – ser RICOTTA – Mirosława Kępas, Bieszków Górny w gminie 
Mirów, powiat szydłowiecki,

Mirosława Kępas posiada 3 - hektarowe gospodarstwo rolne, w którym 
zajmuje się hodowlą krów. Z pozyskanego mleka wytwarza bogatą gamę 
serów podpuszczkowych, zwanych na tym terenie „bieszkowiakami”. Cie-
szą się one dużym powodzeniem, stąd myśl o powiększeniu produkcji. Po-
nadto pani Mirosława jest przewodniczącą zespołu ludowego „Górnianki”, 
z którym zdobywa nagrody na przeglądach i festiwalach pieśni ludowych.

II miejsce – ser podpuszczkowy długodojrzewający – Firma „Sery 
Cieciszewskie Kamil Świderski”, Cieciszew w gminie Konstan-
cin- Jeziorna, powiat piaseczyński,

Kamil Świderski ma 24 lata. Od urodzenia mieszka w Ciecisze-
wie, a od roku posiada własną firmę „Sery Cieciszewskie - Ka-
mil Świderski”. Jest zarejestrowana, jako MOL – działalność 
marginalna, ograniczona i lokalna. Z zawodu jest kucharzem, 
a pasja do produkcji sera zaczęła się od czasu odbycia szkolenia 
serowarskiego zorganizowanego w Domu Kultury w Słomczynie. 
Produkuje sery podpuszczkowe z mleka krowiego:
długodojrzewające, z mixem przypraw (czarnuszka, czosnek niedź-
wiedzi, zioła prowansalskie, bazylia, suszona papryka, suszony pomidor, 
pieprz kolorowy) oraz ricottę.

III miejsce – ziołowy ser podpuszczkowy – Bernarda Adach, Ksawerów 
Stary w gminie Stromiec, powiat białobrzeski

Bernarda Adach prowadzi wraz z mężem gospodarstwo rolne w miejscowo-
ści Ksawerów Stary gmina Stromiec. Od chowanych krów pozyskuje mleko  
i robi cudowne smakołyki, między innymi ser podpuszczkowy z ziołami. Od 2 
lat należy do KGW w Ksawerowie Starym. Kobiety kultywują i dbają o trady-
cję lokalną. W roku 2017 na konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów, jako przedstawiciel KGW dostała nagrodę specjalną z Agencji Ryn-
ku Rolnego za "chleb ksawerski”.

Z  Oddz i a ł u  R adom s e k re t a r i a t . r a do m @ m o d r.m a zo ws ze .p l
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Ewa Stanik
MODR Odział Radom

Na świecie mamy 4 tys. rodzajów serów, z czego, około 90 gatunków dostępnych jest w Polsce. Ze względu na rodzaj użytego mleka wyróżniamy sery kozie, krowie i owcze. Jeżeli chodzi o technologię 
wytwarzania skrzepu mamy: sery podpuszczkowe, kwasowo - podpuszczkowe i kwasowe. Nie ulega wątpliwości, że w Polsce najpowszechniejsze są sery krowie. Na drugim miejscu pod względem  
popularności i dostępności plasują się sery owcze, z wyrobu, których znana jest południowa część naszego kraju. Zdecydowanie mniej popularne są sery kozie, charakteryzujące się intensywnym,  

lekko słonawym i korzennym smakiem. W porównaniu do serów krowich zawierają mniej tłuszczu, a więcej białka i składników mineralnych. Mazowsze słynie ze znakomitych wyrobów mleczarskich,  
w tym właśnie serów. Warto poznać i nagrodzić najlepsze. Właśnie z myślą o producentach serów podpuszczkowych zarówno tych indywidualnych, jak i przedsiębiorców Departament Rolnictwa  

i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie zorganizował drugą  
edycję Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych. W Oddziale Radom finał okręgowy II edycja Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych został przeprowadzona 14 listopada 2017 roku.  

Do konkursu zgłoszono 17 serów z terenów objętych działaniami PZDR: Tarczyn, Białobrzegi, Szydłowiec, Kozienice i Zwoleń. 

Wyłoniono po trzech laureatów i dwóch wyróżnionych w każdej kategorii konkursu:

LAUREACI W KATEGORII: „SERY ZAGRODOWE Z MLEKA INNYCH ZWIERZĄT”

I miejsce – „Aleksandrowski” ser podpuszczkowy z mleka koziego – 
Edyta Zawitkowska, Aleksandrów w gminie Góra Kalwaria, powiat pia-

seczyński,

Edyta Zawitkowska posiada liczące 2 ha gospodarstwo agrotu-
rystyczne. Wspólnie z mężem zajmują się hodowlą kóz ras: an-
glonubijskiej, polskiej białej uszlachetnionej i alpejska. Pozy-
skiwane mleko przetwarzane jest na sery, które sprzedawane są 
na miejscu w gospodarstwie.

II miejsce – ser kozi podpuszczkowy – Marzena Lenartowicz, 
Osuchów w gminie Kazanów, powiat zwoleński, 

Powierzchnia gospodarstwa Marzeny Lenartowicz wynosi 
13,5 ha. Prowadzona jest w nim hodowla małych przeżuwa-
czy 6 sztuk kóz oraz 5 sztuk owiec rasy kameruńskiej. Sery 
wytwarzane są z mleka koziego. Użytki orne obsiewane są 
mieszanką zbożową jarą z przeznaczeniem na pasze wła-
sne. Gospodarstwo sąsiaduje z rzeką Iłżanką, co podnosi 

jego walory agroturystyczne dla turystów żądnych odpo-
czynku i estetycznych doznań.

III miejsce Kozi BUNDZ – Dariusz Purchała, Lipa w gminie Głowaczów, 
powiat kozienicki.

Dariusz Purchała wraz z żoną prowadzą 8 - hektarowe gospo-
darstwo, w wsi Lipa. Od czterech lat zajmują się hodowlą kóz. 
Obecnie stado liczy 30 kóz ras: alpejskiej, anglonubijskiej. Mleko 
pozyskane od zwierząt w całości przerabiane jest na sery, które  

z powodzeniem sprzedawane są w gospodarstwie i na lokalnym 
rynku. 

Z  Oddz i a ł u  R adomt e l .  4 8  3 6 5  0 2  0 6
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Chcę tym artykułem przybliżyć państwu, jako konsumentom, 
walory polskiej wieprzowiny. Bo słuchając utartego sloganu, że jest 
ona przyczyną wielu chorób, zapomnieliśmy jakim dobrodziej-
stwem jest dla naszego organizmu. Chude mięso wieprzowe, to 
bogate źródło wysokogatunkowego i  pełnowartościowego biał-
ka, łatwo przyswajalnego żelaza, dużej zawartości witamin z grup 
B1,B2,B6, B12, A, D2, D3, E, K oraz małej ilości sodu. Dane wskazują, 
że prawie 18% białka, 9% żelaza, 16% witaminy B1 i 13% witaminy 
B2, jakie spożywamy w  codziennej diecie, pochodzi z  mięsa wie-
przowego. 

| Coraz mniej tłuszczu

Ponad 67% konsumentów w Polsce uważa, że wieprzowina jest mię-
sem smacznym, a około 30% ma je za mięso dobre, aczkolwiek tłuste. 
Konsumenci oczekują, aby wieprzowina charakteryzowała się wysoką 
jakością sensoryczną, wysoką jakością odżywczą, była tania i bezpieczna. 

Te warunki zostały już osiągnięte wieloletnią, ciężką pracą 
hodowlaną oraz systemem płatności stosowanym przez zakłady 
mięsne. Skutkiem jest to, że zawartość mięsa w  tuszy wieprzo-
wej z 43% (w latach 90.) wzrosła obecnie do 58%. Chude świnie, 
to chude mięso. Natomiast wartość kaloryczna zmniejszyła się 
o 20, a nawet 50%. Doskonałym przykładem tych zmian może być 
boczek, którego kaloryczność w latach 90. oznaczono na poziomie 
517 kcal/100g, a obecnie badania wskazują 306 kcal/100g.

Wartość kaloryczna wybranych elementów tuszy wieprzowej 
w poszczególnych latach

Elementy tuszy/ kcal w roku 1990 2015
boczek 517 306
żeberka 324 306
karkówka 270 217
łopatka 259 140
szynka 264 116
schab 174 156

| Duża wartość odżywcza

Obecność wieprzowiny w codziennym posiłku eliminuje potrze-
bę korzystania z „dobrodziejstw” wielu leków i suplementów. Tym, 
co wyróżnia mięso wieprzowe na tle innych pokarmów, jest stosun-
kowo duża zawartość witamin, zwłaszcza B1 i B6, których jest kilka 
razy więcej niż w innych gatunkach mięsa, a także obecność wyso-
ko przyswajalnego żelaza. Karkówka zawiera ponad 6 mg/100g tego 
minerału, który przez organizm człowieka przyswajalny jest w 20%. 
Tymczasem tak chwalony szpinak zawiera tylko 2,8mg/100g, a jego 
przyswajalność jest na poziomie 1%. 

Należy pamiętać, że mięso wieprzowe jest najcenniejszym źró-
dłem pełnowartościowego białka bogatego w aminokwasy egzo-
genne, czyli takie, których nie jesteśmy w stanie sami wytworzyć. 
Oprócz tego dostarcza kwasów tłuszczowych i cholesterolu - nie-
zbędnych do normalnego funkcjonowania organizmu. Współcze-
sna odchudzona świnia posiada do 20% mniej cholesterolu od 
swojej poprzedniczki sprzed 20 lat. 

To nie nadmiar spożycia wieprzowiny jest przyczyną rosnącej 
ilości chorób układu krążenia, ale zbyt wysoka kaloryczność na-
szej diety wynikająca ze znacznego wzrostu spożycia węglowo-
danów, tłuszczów dodawanych do produktów żywnościowych 
w czasie przetwarzania oraz substancji słodzących. 

Podam dwa przykłady, które warto przeanalizować i zastanowić 
się jak to naprawdę jest z tym mięsem? 

W Wielkiej Brytanii, pomimo tendencji do ograniczania spożycia 
mięsa i jego przetworów, znacząco wzrosła zachorowalność na nowo-
twór jelita grubego, a w Japonii - pomimo znacznego wzrostu spożycia 
mięsa od lat 70. – zmniejszyła się śmiertelność na chorobę wieńcową. 
Wieprzowina stała się mięsem chudym, o  wysokich pożądanych 
właściwościach odżywczych. Nie należy od niej stronić, lecz chętniej 
wprowadzać do codziennej diety i dbać, aby dobrze ją przyrządzić. 

Źródło: Materiały z konferencji „Aktualna wartość dietetyczna wieprzowiny”, POLSUS.

Od dłuższego czasu dietetycy nowoczesnego żywienia zalewają nas informacją: mięso 
zawiera dużo niezdrowego tłuszczu, ale jednocześnie jest świetnym źródłem cenne-
go białka i żelaza. Warto je jadać, lecz nie każde – lepiej wybrać kurczaka, indyka lub 
cielęcinę, a z wieprzowiny i wołowiny zrezygnować. Zgodnie z powszechnym przeko-
naniem czerwone mięso - jedzone w nadmiarze - może doprowadzić do zawału serca, 

nowotworu i cukrzycy.

Wieprzowina  a zdrowie

Bożena Głuchowska
MODR Oddział Siedlce
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Ogłoszenie drobne
Kupię kombajn Bizon Rekord niebieski, 
ciągnik Zetor Forterra, pług Famarol 
lub Unia, przyczepa HL 8011 i silos zbo-
żowy BIN.

tel. 795 807 728

Jak Państwo przyjęliście wiadomość, że 
już w sąsiednich gminach wystąpiły ogni-
ska choroby ASF, a gmina Siedlce znala-
zła w się strefie żółtej?
Magdalena Sobiczewska: - Jako producenci 
trzody chlewnej od dawna interesowaliśmy 
się tą chorobą. Śledziliśmy wszelkie infor-
macje na ten temat, słuchaliśmy komunika-
tów w  mediach, rozmawialiśmy z  naszymi 
lekarzami weterynarii. Cały czas łudziliśmy 
się, że choroba do nas nie dotrze. Jej ogniska 
- stwierdzone na przełomie października 
i listopada w sąsiednich gminach - pozbawi-
ły nas jednak tych złudzeń. 

Co Państwo robicie by uniknąć choroby? 
Czy podjęliście jakieś działania? A  może 
jeszcze czekacie, jest bowiem szansa, że 
zimą ASF przestanie się rozprzestrzeniać?
Mariusz Sobiczewski: - za dużo mamy do 
stracenia by czekać z  założonymi rękoma. 
Produkcja trzody chlewnej to nasze główne 
źródło utrzymania, nasze być albo nie być. 
Dlatego, gdy choroba zaczęła się zbliżać, 
podjęliśmy wszelkie możliwe środki, by za-
bezpieczyć się przed przeniesieniem wiru-
sa do naszej zagrody. Zgodnie z  zasadami 
bioasekuracji, na jedynej drodze wjazdowej 
do gospodarstwa wykopaliśmy nieckę do 
dezynfekcji kół pojazdów wjeżdżających na 
teren gospodarstwa. Wyłożyliśmy ją folią 
i dla lepszego trzymania wilgoci ułożyliśmy 
odpowiednie maty. Planowaliśmy wybudo-
wać profesjonalną śluzę dezynfekcyjną, ale 
są to bardzo duże koszty i na razie poprze-
staliśmy na tym co mamy. 

Kiedy przyjeżdżałem do państwa wcze-
śniej brama zawsze była otwarta i chętnie 
przyjmowaliście gości, a teraz na wjeździe 

wiszą czerwo-
ne tabliczki, 
podobnie jak 
na drzwiach 
wejściowych do 
chlewni i nawet 
furtka jest za-
mknięta. 
Mariusz Sobi-
czewski: - Tak, 
niestety to praw-
da. Staramy się 
ograniczyć do 
minimum liczbę 
pojazdów wjeżdżających na podwórko, jak 
również wchodzących osób postronnych. 
Nawet pan musiał zostawić swój samo-
chód przed bramą na podjeździe i przejść 
od furtki najkrótszą drogą do domu. Pana 
wizyta - jak pan zapewne zauważył - zosta-
ła również zanotowana w  prowadzonym 
przez nas zeszycie wejść osób spoza gospo-
darstwa.

Magdalena Sobiczewska: - Chcę jeszcze 
dopowiedzieć, że jak pojawiło się ognisko 
choroby na terenie gminy Paprotnia i poszła 
fama, że rolnik mógł ją sam przywlec z lasu 
będąc na grzybach - przestaliśmy chodzić 
na grzyby. A grzyby w tym roku same z lasu 
wychodziły - mamy las tuż obok.

A co ze sprzedażą trzody chlewnej? Czy 
obecność ASF w tej części kraju odbiła się 
na cenie żywca?
Mariusz Sobiczewski: - Trudno nam po-
wiedzieć czy utrzymująca się niezbyt wy-
soka na naszym terenie cena żywca jest 
spowodowana ASF, czy innymi czynnika-
mi ekonomicznymi. Jednym zauważalnym 

problemem jest zbyt trzody chlewnej. Już 
podczas nastawiania nowej partii prosiąt 
szukamy podmiotu, który mógłby od nas 
kupić żywiec - zawieramy z  nim umowę 
z  wyprzedzeniem. We wschodniej Polsce 
spadło pogłowie trzody chlewnej, ponie-
waż wielu małych producentów zaniechało 
jej produkcji. Świń jest więc mniej, a zbyt 
i tak utrudniony.

Życzę Państwu, by w  roku 2018 choro-
ba omijała Państwa zagrodę, a  najlepiej 
gdyby całkiem wygasła. Abyście Państwo 
mogli spać spokojnie i żeby cena na żywiec 
była stabilna i wysoka, a zbyt zawsze bez 
ograniczeń i problemów.

Wiesław Tarkowski
MODR Oddział Siedlce

ASF - choroba, która jeszcze niedawno nie była w Polsce znana, a obecnie rozszerza się w bar-
dzo szybkim tempie. Długi czas jej ogniska notowano przy naszej wschodniej granicy, głównie 
w województwie podlaskim, lubelskim i niewielkiej wschodniej części województwa mazowiec-
kiego. Obecnie, kiedy nagle „przeskoczyła” w okolice Warszawy, stało się jasne, że jest realnym 

zagrożeniem dla hodowców trzody chlewnej w całej Polsce. Jak wygląda hodowla trzody chlewnej 
w strefie żółtej - zagrożonej? Chcąc się o tym przekonać udałem się do zaprzyjaźnionego gospo-
darstwa państwa Magdaleny i Mariusza Sobiczewskich z Błogoszczy (gmina Siedlce). Prowadzą 

oni hodowlę trzody chlewnej w cyklu otwartym, w ilości ok. 1500 sztuk rocznie.

K ł o p o t y  z  A SF- e m

Mata dezynfemkcyjna przed wjazdem do gospodarstwa
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Ciek awos tk i

Bursztyn jest kopalną, skamieniałą żywicą 
pochodzącą z  trzeciorzędowych drzew igla-
stych (powstał 40 mln lat temu). Nazywany 
jest kamieniem życia, ponieważ może do-
starczać naszemu organizmowi życiodajnych 
elektronów i jonów ujemnych. Ma barwę od 
jasnożółtej do brunatnej i często zawiera zato-
pione w nim pozostałości roślin lub owadów. 

| Właściwości lecznicze 

W magiczną i  leczniczą moc bursztynu 
wierzono od najdawniejszych czasów, ale 
wiara ta poparta jest wynikami badań nauko-
wych. Odkryto, że kwas bursztynowy działa 
jak biostymulator - pobudza system nerwo-
wy, reguluje pracę nerek i  jelit, jest środkiem 
przeciwzapalnym i antytoksycznym. Na jego 
bazie wyrabia się maści i kremy na dolegliwo-
ści reumatyczne, astmatyczne, owrzodzenia 
i podrażnienia skóry oraz schodzenia oskrze-
li, gardła i  tarczycy. Specjaliści od medycyny 
naturalnej uważają, że każdego z  nas otacza 
pole elekromagnetyczne i na skutek stresu czy 
choroby pojawia się w nim nadmiar ładunków 
dodatnich. Organizm funkcjonuje prawidło-
wo, gdy między ładunkami dodatnimi i ujem-
nymi istnieje równowaga i to dzięki burszty-
nowi, który wytwarza przyjazne nam ładunki 
ujemne, możemy ją odzyskać. 

Badania wykazały, że kamień zawiera wiele 
cennych mikroelementów: krzem, magnez, 
żelazo, wapń, potas, związki organiczne połą-
czone z  jodem i  kwasy żywiczne. Korzystnie 
na nasze zdrowie wpływa jednak bursztyn 
surowy, czyli nieoszlifowany. Ma wtedy właści-
wości antybakteryjne, ułatwia gojenie, a także 
obniża ciśnienie tętnicze, aktywizuje organizm 
do walki z chorobami i regeneracji. W każdej 
aptece można kupić maści, balsamy i inne spe-
cyfiki sporządzane z bursztynu. Ze wszystkich 
żywic kopalnych bursztyn bałtycki zawiera naj-
więcej kwasu bursztynowego znajdującego się 
w tzw. korze bursztynu, czyli w jego zewnętrz-
nej, zwietrzałej warstwie. Kwas i olej uzyskane 

z  bursztynu wykorzystywane są przez prze-
mysł kosmetyczny, gdyż niszczą wolne rodniki 
i bakterie oraz mają właściwości dezynfekujące. 
Z tych względów producenci wymyślają wciąż 
nowe sposoby wykorzystania bursztynu - na 
rynku dostępne są wypełnione nim materace, 
poduszki, maty dla zwierząt, wkładki do butów 
z bursztynowym miałem, wsporniki pod plecy 
i szyję dla kierowców itp. 

| Bursztyn w magii

Wiara w magiczne właściwości bursztynu 
sięga epoki kamienia. Uważa się, że zacho-
wane do dziś bursztynowe wisiorki stoso-
wane były jako amulety w magii łowieckiej. 
Tajemnicze i niewytłumaczalne właściwości 
bursztynu, a  zwłaszcza jego moc przycią-
gania, wywoływały lęk i  podziw człowieka 
pierwotnego, który przypisywał mu przez 
to magiczne właściwości. W okresie neolitu 
składano bursztynowe ofiary pod domami, 
jako zabezpieczenie ich mieszkańców. Żeń-
skie figurki z bursztynu uosabiały symboli-
kę związaną z  kultem płodności, natomiast 
męskie wiązały się z  kultem przodków lub 
wyobrażeniem bogów. Bursztyn miał też za-
pewniać zdrowie i pomyślność. 

Jeszcze dziś panuje opinia, że gdy spry-
skamy mieszkanie odrobiną nalewki 
bursztynowej lub spalimy okruchy z bursz-
tynu, oczyścimy atmosferę, ponieważ 
w otoczeniu bursztynowych wibracji ludzie 
uspokajają się i łagodnieją. 

Bursztyn w kosmetyce 

Nowoczesna kosmetyka wykorzystuje wła-
ściwości bursztynu do pielęgnacji cery zmę-
czonej, wymagającej energii potrzebnej do 
odnowy komórek skóry. Jak wiemy, energia 
jest źródłem życia, czerpiemy z niej siłę i wi-
talność, a  skóra pierwsza zdradza jej brak 
tracąc elastyczność i blask, wolniej się rege-
nerując i uwidaczniając oznaki starzenia. Ko-
smetyki zawierające bursztyn poprawiają jej 
nawilżenie i natłuszczenie, powodują wzrost 
jędrności i elastyczności, zmniejszają szorst-
kość i głębokość zmarszczek. 

| Zalety bursztynu…

…doceniają jubilerzy, złotnicy, plastycy. 
Jednym z  cudów świata jest wciąż poszu-
kiwana legendarna bursztynowa komnata. 
Bursztyn oprawiony w  srebro, złoto i  brąz 
prezentuje się niezwykle. Jest połączeniem 
piękna i siły natury, stał się amuletem. Wpa-
trując się w  niego oglądamy nieskończone 
piękno barw, odcieni i  ślady czasu sprzed 
milionów lat zastygłego w  złotej roślinnej 
żywicy. Dotykając go pomyślmy o jego pięk-
nej historii i wspaniałych właściwościach!

Źródła: 
https://urodaizdrowie.pl/czy-wiesz-jakie-wlasciwosci-
-ma-bursztyn
http://cafewiedza.blogspot.com/2014/08/bursztyn-w-
-lecznictwie-i-magii-baltic.html

Bursztyn, jantar, amber - to nie tylko pamiątka znad morza, znaleziona na plaży. Ten 
polski surowiec robi prawdziwą furorę nie tylko w lecznictwie naturalnym - odkryto  

w nim niesamowite właściwości odmładzające. Warto więc dowiedzieć się czegoś  
więcej o jego działaniu i składzie. 

Marta Michalak
MODR Oddział Płock

Bursztyn w magii i lecznictwie

Przepis na nalewkę bursztynową 

Około 50 g kawałków bursztynu (można zebrać na morzem lub kupić w sklepie zielarskim) umyć 
i wsypać do karafki kryształowej. Zalać 250 g spirytusu (tak, aby znajdował się przynajmniej 1-2 
cm nad bursztynem). Przygotowaną nalewkę należy umieścić w ciemnym miejscu. Po dwóch ty-
godniach będzie gotowa (ale im dłużej postoi w naczyniu, tym ma lepsze właściwości). Bursztyn 
zanurzony w spirytusie wydziela mikroskopijne cząstki lecznicze zabarwiając go na złoty kolor. 
Nalewkę pijemy jesienią i zimą, w czasie podwyższonego ryzyka grypy, w stanach zapalnych dróg 
moczowych i nerek, wrzodach żołądka. Możemy nacierać nią plecy i klatkę piersiową podczas 
przeziębienia oraz stawy w przypadku bólów ł reumatycznych. 
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Prosimy o przesyłanie na adres redakcji wypróbowanych przepisów (jeśli to możliwe wraz ze zdjęciami) na różne potrawy. Oceny 
najciekawszego przepisu kulinarnego dokonają pod koniec 2017 r. specjalistki gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki MODR Warszawa.

Zapraszamy do udziału w konkursie: Smaczne i zdrowe potrawy

Przepisy naszych Czytelników

Sałatka makaronowa z prażonym słonecznikiem

Składniki: 400 g makaronu (kokardki), 350 g filetów z kurczaka, ½ 
słoika suszonych pomidorów w  oleju, 2  garście ziaren słonecznika, 
3 łyżki oliwy z pomidorów, 1,5 łyżki musztardy, 2 łyżki keczupu, przy-
prawa gyros lub przyprawa do kurczaka, sól, pieprz, ok. 5 kropli sosu 
sojowego ciemnego, 2 łyżki wody, 1 łyżeczka ziół prowansalskich.
Wykonanie: makaron ugotować al dente w osolonej wodzie, odce-
dzić i przelać zimną wodą. Odstawić do wystygnięcia. Filety umyć, 
osuszyć papierowym ręcznikiem, pokroić w  kostkę, dodać przy-
prawę do gyrosa lub odrobinę przyprawy do kurczaka. Słonecznik 
tylko chwilę prażyć na suchej patelni, przełożyć do miseczki. Na 
rozgrzaną patelnię dodać 1 łyżkę oleju, przełożyć kurczaka i smażyć 
przez kilka minut. Pomidory odsączyć z zalewy i pokroić w cien-
kie paseczki. Zrobić sos mieszając 2  łyżki oleju, wodę, ketchup, 
musztardę, około 5  kropli sosu sojowego i  zioła prowansalskie. 
Wszystkie składniki połączyć z sosem.

Kolorowe kotlety

Składniki: średnia pierś z kurczaka, 1 czerwona papryka, mała ce-
bula, ser żółty (ok. dwie garście startego), 3 jajka, ok. 3 łyżki mąki 
pszennej, olej do smażenia, ząbek czosnku, sól, pieprz, papryka 
do smaku.
Wykonanie: pierś z kurczaka umyć, osuszyć i pokroić w kostkę. Pa-
prykę i cebulę oczyścić, pokroić w drobną kostkę. Ser żółty zetrzeć 
na tarce o grubych oczkach. Wszystkie składniki wsypać do miski, 
dodać mąkę i  wbić jajka. Następnie dodać przyprawy do smaku 
i wymieszać. Gdyby otrzymana masa była za rzadka, można dodać 
troszkę mąki. Smażyć na patelni z olejem, jak placki.

Tort makowy

Ciasto: 2 szkl. maku, 6 jajek, 1 szkl. cukru, 1 czubata łyżka mąki 
ziemniaczanej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia.
Wykonanie ciasta: mak sparzyć, przestudzić i  2-krotnie zmielić 
na maszynce do mielenia. Żółtka i cukier utrzeć na gładką masę. 
Dodać po łyżce maku, mąkę z proszkiem do pieczenia. Ubić pianę 
z białek i dodać do masy makowej. Przełożyć do tortownicy o śred-
nicy 28 cm. Delikatnie wymieszać. Piec w temp. 180oC przez około 
45 min. Po wystudzeniu przełożyć kremem kawowym lub twarogo-
wym. Udekorować wg uznania.

Krem kawowy: 2  kostki masła, 1¼ szkl. cukru pudru, 6  żółtek, 
2 łyżeczki kawy (rozpuszczalnej lub zwykłej), 2 łyżki zmielonych 
orzechów włoskich, 1 łyżka spirytusu.

Wykonanie: miękkie masło utrzeć z  cukrem i  dodać po jednym 
żółtku. Na koniec dodać kawę, orzechy i spirytus.

Krem twarogowy: 2 litry mleka, 1litry śmietany, 6 jajek, ½ kostki 
masła, 1 szkl. cukru, aromat waniliowy, sok z ½ cytryny.
Wykonanie: mleko zagotować, wcisnąć sok z cytryny i wlać do nie-
go śmietanę wymieszaną z jajkami. Gotować dalej na małym ogniu, 
co chwilę delikatnie przemieszać aby mleko się nie przypaliło. Po 
chwili, gdy zacznie się wytrącać twaróg, odcedzić go na gęstym sit-
ku. Odstawić do wystygnięcia. Utrzeć masło z cukrem i dodawać po 
łyżce wystudzonego twarogu oraz aromat waniliowy.

Teresa Bolimowska
gm. Nowa Sucha

CENTRALA  NASIENNA  SP. Z O.O.  w   SIERADZU
98- 200 Sieradz  ul. P.O.W. 30,    tel./43/827 1331, fax /43/8271359, /43/826 3039/sklep

/Filia/ - 98-100  Łask, ul. Żeromskiego 74, tel./fax /43/675 2209, /43/823 83 47/sklep, 664/143229
                        

/Filia/ - 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Wyzwolenia 10, tel. 501 611 202

NIP  827-14-59-393              REGON  730302641           KRS  0000083968
Nr konta  BGŻ SA  O/Sieradz   89 2030 0045 1110 0000 0037 5930

e-mail: centralanasiennasp.zoo@wp.pl
............................................................................................................................................................................................................

OFERTA HANDLOWA 

WIOSNA 2018

Zboża jare
-pszenica jara: Mandaryna, Arabella, Goplana
-pszenżyto: Dublet, Mamut
-jęczmień jary: Allianz, Soldo, Radek, Ella, KWS Atrika, Polonia Staropolska, Kucyk
-owies: Bingo, Arkan
-żyto jare: Bojko

Sadzeniaki ziemniaka
HR ZAMARTE
Denar, Lord, Miłek, Stasia, Michalina, Gwiazda
P.M.H.Z. STRZEKĘCIN
Irga, Tajfun, Bryza
EUROPLANT
Bellarosa, Vineta, Jelly
SOLANA POLSKA
Red Lady, Lilly, Satina
AGRICO POLSKA
Arielle, Riviera, Impala, Madeleine, Arrow
Norika Polska Sp. z o. o.
Solist, Gala
*Sadzeniaki ziemniaka odmian hodowli krajowych i zagranicznych dostępne w stopniu C/A i BII

Rośliny strączkowe
- łubin wąskolistny- Sonet,  Tango, Karo, Bolero
- łubin żółty- Mister, Baryt
- groch siewny- Batuta, Milwa
- wyka jara- Hanka
- wyka kosmata - Rea
- rzodkiew oleista - Romesa
- gryka
- gorczyca biała -Bardena
Mieszanki traw pastewne i gazonowe,kukurydza na kiszonkę i ziarno w atrakcyjnych cenach !!!

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

REKLAMA
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Ekologia

Roślina ma niewielkie wymagania glebowe, sprawdza się nawet na 
glebach V-VI klasy oraz na zrekultywowanych nieużytkach. Na gle-
bach zasobniejszych w substancje próchnicze, o uregulowanych sto-
sunkach wodnych, można uzyskać plony wyższe o 20-30%. Umiarko-
wanie wilgotna gleba zapewnia szybszy wzrost, należy unikać miejsc 
zbyt suchych lub podmokłych. W późniejszych latach, dzięki mocne-
mu systemowi korzeniowemu, dobrze znosi okresy suszy.

| Zakładamy plantację
Wcześniej należy jesienią przygotować stanowisko. Po od-

chwaszczeniu zalecana jest pogłębiona orka poprzedzona wysia-
niem dawki nawozu organicznego, a  na glebach zakwaszonych 
wysiewem wapna. 

Najczęściej miskanta sadzi się wiosną w  glebę zasobną w  wil-
goć. Jeżeli posadzimy go zbyt wcześnie, w nienagrzany grunt, mo-
gą wygnić korzenie. Podobna sytuacja może zdarzyć się jesienią, 
szczególnie na glebach o  podwyższonym poziomie wód grunto-
wych i przy wcześniejszych mrozach. 

Wiosną, od 10-15 kwietnia do 20 maja, ziemia jest już ogrzana 
do temperatury 8-10oC i wtedy najlepiej jest go sadzić. 

Miskanta olbrzymiego rozmnażamy dokonując podziału kłą-
czy do momentu zanim zaczną wyrastać nowe pędy. Kępy o wy-
sokości 15-30 cm, po uprzednim podzieleniu, możemy sadzić od 
połowy maja do połowy czerwca.

Na powierzchni 1 ha wysadzamy 10 000 sztuk, w rozstawie 1x1m. 
Praktykuje się również sadzenie w odstępach: w rzędach co 0,75 m, 
w odległości roślin od siebie co 1,25 m. W obu przypadkach należy 
pamiętać o sadzeniu mijanym - w każdym kolejnym rzędzie sadzi-
my kłącza pośrodku posadzonych w sąsiednim rzędzie. 

| Jak nawozić?
W roku założenia plantacji zapotrzebowanie w składniki pokarmo-

we jest niewielkie, zasadne jest wysianie połowy zalecanej dawki azo-
tu. W kolejnych latach aplikujemy azot w kwietniu lub maju w dawce 
60-100 kg/ha. Magnez, potas i  fosfor wysiewamy wiosną lub jesienią 
w dawce: 20-30 kg MgO/ha, 100-160 kg K2O/ha, 25-40 kg P2O5/ha. 

Po około 5-6 latach roślina sama pokrywa swoje zapotrzebowanie po-
karmowe. Jest to jednak w dużej mierze uzależnione od rodzaju gleby.

| Ochrona i pielęgnacja
W pierwszym roku uprawy ważne jest, by nie dopuścić do za-

Miskant olbrzymi ma wysokie zdolności przyrostu biomasy, wynoszące 17-20 t/ha 
rocznie. W uprawach na cele energetyczne osiąga 2,5-3,5 m wysokości. Taki przyrost 
biomasy sprawia, iż w dobie poszukiwań źródeł energii stanowi ciekawą alternatywę. 

Uprawa zaledwie 0,80 ha tej rośliny to opał dla jednej rodziny.

chwaszczenia plantacji. Miskant olbrzymi wymaga 2-letniej 
ochrony przed chwastami. Aktualnie rolnicy mają możliwość wal-
ki z chwastami metodą chemiczną, dzięki rejestracji środka Stomp 
Aqua 455 CS. W trzecim roku zabiegów pielęgnacyjnych praktycz-
nie nie wykonujemy, gdyż system korzeniowy jest już mocno rozbu-
dowany i rozrośnięte kępy zagłuszają chwasty. Najbardziej krytycz-
nym okresem w  uprawie miskanta jest pierwszy okres zimowy, 
wtedy wykazuje on dużą wrażliwość na ujemne temperatury, 
zarówno wiosenne, jak i zimowe. W celu ograniczania uszkodzeń 
mrozowych bardzo często stosuje się okrywanie plantacji słomą lub 
innymi materiałami roślinnymi. W kolejnych latach uprawa bardzo 
dobrze znosi mrozy do ponad -20 0C, bez okrywy śnieżnej.

| Zbiór
 Plon z  jednorocznej uprawy jest niewielki. Z uwagi na koszty 

zbioru i transportu, które przewyższają wartość uzyskanej bioma-
sy, ściętą biomasę można pozostawić na ziemi. Zalecane jest co-
roczne koszenie, gdyż pozostawione zaschnięte łodygi przeszka-
dzają we właściwym wzrastaniu młodych łodyg, przez co przyrosty 
roślin są mniejsze. Optymalny termin zbioru przypada na luty 
lub marzec, wtedy zawartości wody w roślinach spada, co ułatwia 
mechanizację prac oraz przechowywanie zebranego materiału.

| Dlaczego właśnie miskant?
Zaraz po zebraniu biomasa miskanta nadaje się do użytku jako 

opał. Jej wartość energetyczna to 14-17 MJ/kg, co porównywalne 
jest z wartością energetyczną drewna opalowego, a kaloryczność 30 
ton suchej masy odpowiada 20 tonom węgla kamiennego. Zebraną 
biomasę można również poddać peletowaniu lub brykietowaniu. 

 Ważna jest również wysoka żywotności plantacji, trwająca 
w naszych warunkach nawet 25-30 lat. Koszt założenia 1 ha plan-
tacji miskanta wynosi ok. 10-12 tys. zł. 

 Nasze rolnictwo poszukuje ekonomicznych alternatyw upraw 
w szczególności na słabszych gruntach. Poszukuje również alterna-
tywnych źródeł energii, może właśnie tą uprawą uda się to połączyć?

Źródła:
1. Miskant olbrzymi – Katedra Fizjologii Roślin, SGGW
2. Miskant chiński – źródło odnawialnych i ekologicznych surowców dla Polski – 
Stanisław Jeżowski, IGR PAN w Poznaniu.
3. Wykorzystanie trzciny chińskiej Miscanthus do celów energetycznych – dr inż. 
Aleksander Szeptecki

Miskant olbrzymi - alternatywa energetyczna

Damian Karwowski
MODR Poświętne Oddział w Płońsku 
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Projektowanie ogrodu nie jest sprawą prostą. Jeżeli chcemy sami zmierzyć się z tym 
wyzwaniem musimy zadać sobie pytanie: jak go zaprojektować, aby był i piękny  

i funkcjonalny? Pierwszym krokiem, od którego musimy rozpocząć projektowanie, jest 
inwentaryzacja działki.

Aleksandra Koterwa-Chłystek
MODR Oddział Bielice

Podstawy projektowania ogrodów, cz. 1

Na tym etapie przyda się ołówek i kartka 
papieru, dzięki którym sporządzimy szkic i 
naniesiemy już istniejące elementy działki. 
Należy uwzględnić: wielkość i kształt dział-
ki, budynki, ogrodzenia i płotki, istniejącą 
roślinność, wzniesienia, obniżenia terenu, 
studnie itp. Im więcej zaznaczymy szcze-
gółów, tym lepiej. Analiza posiadłości jest 
istotnym punktem wyjścia przy planowaniu 
wszelkich zmian. Co dalej?

| Środowisko naturalne

Gatunki roślin, które zechcemy mieć  
w swym ogrodzie, wymagają różnorod-
nych warunków środowiskowych. Niektó-
re lubią miejsca słoneczne, inne zacienione. 
Jedne preferują gleby kwaśne, a inne zasa-
dowe. Ważnym czynnikiem jest dostęp-
ność wody. Dla roślin istotne jest czy rosną 
na terenach wilgotnych czy suchych. Roz-

poznanie czynników środowiska znacznie 
pomoże dobrać takie gatunki, które dobrze 
będą czuły się w naszym ogrodzie.

| Użytkownicy ogrodu

Ważnym aspektem jest ustalenie kto 
będzie użytkownikiem naszego ogrodu. 
Trzeba uwzględnić oczekiwania, potrze-
by, zainteresowania i styl życia wszystkich 
członków rodziny, a nawet zwierząt jakie 
posiadamy. Musimy też zadać sobie pyta-
nia: Jakie funkcje ma on spełniać? Czy bę-
dzie służył tylko uprawie roślin, czy będzie 
też miejscem wypoczynku i rekreacji? 

| Planowanie i szkic podstawowych | elementów ogrodu

Na sporządzony szkic ogrodu w pierw-
szej kolejności należy nanieść już istnieją-

ce elementy, które zamierzamy zachować. 
Kolejnym krokiem jest zaplanowanie roz-
mieszczenia roślin i obszarów służących 
wypoczynkowi i rekreacji oraz wyznacze-
nie ścieżek i dróg dojazdowych. Rysowa-
nie zapewne nie zakończy się na jednym 
szkicu, ale kilku. Koncepcji może być 
wiele, lecz spośród nich należy wybrać 
najbardziej odpowiednią i praktyczną dla 
użytkowników. 

| Wybór stylu

Jednymi z ważniejszych aspektów przy 
wyborze stylu ogrodowego są wielkość i po-
łożenie ogrodu. Niewielki ogród sprawdzi 
się w mieście, natomiast duży i swobodny 
na wsi. Większy ogród można podzielić na 
kilka obszarów, z których każdy może mieć 
odmienny styl. Należy zawsze kierować się 
własnymi oczekiwaniami i potrzebami.
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W cienistych miejscach ogrodu może 
być sadzona niedoceniana choina kana-
dyjska (Tsuga canadensis). Na natural-
nych stanowiskach występuje w  Ameryce 
Północnej, Japonii i  Chinach. Jest to god-
ne uwagi drzewo o  stożkowatej, szerokiej 
koronie, dorastające do 15 m wysokości. 
Wytwarza przewisające, cienkie pędy; igły 
są drobne, spłaszczone, u  góry zielone, 
a od spodu z dwoma białymi paskami. Lu-
bi gleby wilgotne, nie lubi suszy i upałów, 
jest mrozoodporna. Świetnie spisuje się na 
stanowiskach słonecznych, jak i cienistych. 
Polecana jest do dużych ogrodów, pojedyn-
czych nasadzeń oraz na strzyżone żywo-
płoty. 

| Odmiany karłowe 

Choina kanadyjska ma również odmia-
ny karłowe, świetnie nadające się do mniej-
szych ogrodów. 

Odmiana Jeddeloh to jeden z  najład-
niejszych iglastych krzewów o  formie 
„gniazdkowej”, rosnący bardzo wolno, 
a po 10 latach tworzący silnie zagęszczoną, 
półmetrową kopułę. Igły są drobne, jasno-
zielone. Poleca się ją do ogrodów wrzoso-
wiskowych, skalnych, na groby, może być 
również ozdobą pojemników. 

Odmiana Pendula to piękny krzew o po-
kroju płożącym, najczęściej prowadzony 
w formie piennej; pędy są delikatne, cien-
kie, przewisające, igły krótkie, ciemnozie-
lone. Lubi gleby żyzne, wilgotne i stanowi-
ska osłonięte.

| A może płożąca mikrobiota?

Odpowiednikiem jałowców płożących, 
które świetnie sobie radzą na stanowiskach 
słonecznych, może być w  cienistych miej-

Krzewy iglaste są niezastąpionym elementem ogrodów, stanowią wspaniałe tło dla  
roślin sezonowych, ale mogą też stanowić oryginalny akcent ozdobny. Wszyscy znamy 
„srebrne” świerki, jałowce płożące czy tuje kuliste, ale jest wiele cennych i ciekawych 

iglaków, które rzadziej spotykamy w ogródkach, a warto o nich wspomnieć.

scach mikrobiota syberyjska (Microbiota 
decussata). Jest mało wymagająca, mro-
zoodporna, znosi gleby przeciętne, nie ma 
wysokich wymagań wilgotnościowych. 
Świetnie spisuje się jako roślina okrywowa 
- przy 40 cm wysokości osiąga około 2 m 
szerokości, jej pędy silnie się pokładają. 
Drobne igiełki i  łuski pokrywające pędy 
mają kolor matowozielony, a jesienią prze-
barwiają się na rudo. Krzewy mikrobioty 
można sadzić pojedynczo lub w  grupach, 
w  ogrodach skalnych, na cmentarzach 
a także w pojemnikach.

| Majestatyczny świerk Brewera

Spośród świerków można wybrać do 
ogrodu malowniczy świerk Brewera (Picea 
breweriana). Jest to drzewo rosnące dość 
wolno - po 30 latach osiąga około 5-6 m 
wysokości. Ma luźny, „płaczący” pokrój. 
U  starszych egzemplarzy długie, wiotkie 
i  słabo rozgałęzione pędy osiągają nawet 
2 m długości. Igły mają 3 cm, są ciemno-
zielone, a  szyszki początkowo czerwone, 
dojrzałe brązowieją. Gatunek ten ma ma-

Anna Matyszczak
MODR Oddział Siedlce

Iglaste  mn ie j  znane ,  c z .  1

łe wymaganiach glebowe, jest odporny na 
mróz i  niedobory wody. Ten oryginalny 
świerk, ze względu majestatyczną sylwetkę, 
poleca się do sadzenia w dużych ogrodach, 
pojedynczo, w miejscach eksponowanych.

| Oryginalny Białobok

Drzewem o  nieregularnym, stożkowym 
pokroju i  powolnym wzroście jest świerk 
kłujący Białobok (Picea pungens). Ta ory-
ginalna, polska odmiana wytwarza sztyw-
ne, krótkie pędy. Igły mają barwę srebrzy-
sto-niebieską, a  na młodych przyrostach 
wiosną są kremowo-żółte. Po 10 latach 
dorasta do 2  m wysokości. Ma małe wy-
magania glebowe i wodne, lubi stanowiska 
słoneczne. Może być sadzony w  różnego 
typu ogrodach. Najlepiej wygląda sadzony 
pojedynczo.

Od Redakcji: W  następnym numerze 
Wsi Mazowieckiej opiszemy jodłę kalifor-
nijską, metasekwoję chińską, żywotnik ol-
brzymi i sośnicę japońską.

M
ik

ro
bi

ot
a 

sy
be

ry
js

ka



39Wieś Mazowiecka, styczeń 2018

K ą cik  d la  d z i e c i

Krzyżówka nr 1
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 19 stycz-
nia 2018 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce,  
ul. Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Krzyżówka nr 1".

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

Rozwiązanie Krzyżówki nr 10 - SMACZNE GRZYBKI
Nagrody książkowe wylosował: Natalia Płoneta gm. Mirzec

Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Rozwiązanie Rebusu 10 - FRYDERYK CHOPIN URODZIŁ 
SIĘ W ŻELAZOWEJ WOLI KOŁO SOCHACZEWA

Nagrody książkowe wylosowała: Agnieszka Sierzputowska, 
gm. Nasielsk

Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do  
19 stycznia 2018 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. 
Kazimierzowska 21, z dopiskiem "Rebus 1".

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

Rebus 1

1. Polarny poluje na foki
2. Sygnalizuje pobudkę
3. Ptak z czerwonym brzuszkiem

4. Zimowa przerwa w nauce
5. Mydlana kula
6. Woskowe, kolorowe w pudełku
7. Zegar mierzy …
8. Chronią ręce przed zimnem
9. Zimowe okrycie głowy
10. Pisany na kopercie
11. Ptaszek, który lubi zimą skubać słoninkę
12. Liściasta, granulowana lub ekspresowa
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Krzyżówka „Nr 1” 
Krzyżówkę uzupełnij odgadniętymi hasłami, a litery z zaznaczonych pól utworzą 
hasło. 
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PYTANIA: 

1. Polarny poluje na foki 
2. Sygnalizuje pobudkę 
3. Ptak z czerwonym brzuszkiem 
4. Zimowa przerwa w nauce 
5. Mydlana kula 
6. Woskowe, kolorowe w pudełku 
7. Zegar mierzy … 
8. Chronią ręce przed zimnem 
9. Zimowe okrycie głowy 
10. Pisany na kopercie 
11. Ptaszek który lubi zimą skubać słoninkę 
12. Liściasta, granulowana lub ekspresowa 
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