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Dbaj o siebie
i innych

Noś maseczkę i rękawiczki. Myj ręce!

Szanowni Czytelnicy,
Przypominamy, że do 15 czerwca 2020 r. przedłużony został termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW (dotyczy działań:Rolnictwo ekologiczne, Dobrostan zwierząt,
płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego). Wnioski będzie można składać również po 15 czerwca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności
zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).
***
Przypominamy również, że decyzją prezesa ARiMR, w myśl art. 67a, ustawy z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z późn. zm.), wprowadzonego
art. 53 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) wydłużeniu uległy terminy, do których mogą być składane wnioski o przyznanie
pomocy w ramach naborów:
- dla operacji "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie
inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych,
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" zostaje przedłużony do 17 czerwca 2020 r. (włącznie);
- na operację "Modernizacja gospodarstw rolnych" w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach poddziałania
"Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
zostaje przedłużony do 20 lipca 2020 roku (włącznie).
***
Informujemy także, że ze względu na trwający stan epidemii MODR Warszawa odwołało XXIX Giełdę Rolniczą, która miała się odbyć w Łącku 17 maja br. oraz XXI Mazowieckie Dni Rolnictwa w Płońsku planowane na 6 i 7 czerwca br.
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Śro dow isko

Wpływ zakwaszenia gleby na jej właściwości
Odczyn (pH) gleby jest ważnym czynnikiem wpływającym na stan odżywienia roślin, ich
wzrost, rozwój i plonowanie. Większość roślin uprawnych do prawidłowego funkcjonowania
wymaga odczynu lekko kwaśnego pH 5,5-6,5, a tylko nieliczne gatunki wymagają gleby
bardziej zakwaszonej (pH< 5,5).

Odczyn gleby zależy od czynników naturalnych lub antropogenicznych, czyli spowodowanych przez działalność ludzką. Zakwaszenie jest jedną z najważniejszych przyczyn degradacji gleby i przyczynia się do wielu niepożądanych efektów - zarówno dla rolnika, jak
i środowiska. Szacuje się, że udział gleb bardzo kwaśnych w Polsce
(o pH 5,5) wynosi 43%, przy czym stwierdza się znaczne regionalne zróżnicowanie [Filipek i in. 2015]. Według badań, najwięcej, bo
około 60% gleb kwaśnych (pH <5,5) zanotowano w województwach
podkarpackim, łódzkim i mazowieckim. [Lipiński, 2014].
Wartość odczynu jest czynnikiem decydującym o właściwościach
fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby. Jej nadmierne zakwaszenie ogranicza efektywność większości zabiegów agrotechnicznych,
a zwłaszcza obniża dostępność składników pokarmowych dla roślin.

Wpływ zakwaszenia na właściwości fizyczne gleby
Odczyn gleby jest czynnikiem wpływającym na jej strukturę
i właściwości fizyczne (porowatość, natlenienie i uwilgotnienie).
Gleby zakwaszone są bardziej narażone na procesy degradacji
spowodowane czynnikami klimatycznymi i antropogenicznymi.
Słaba porowatość tych gleb sprzyja ich nadmiernemu natlenieniu, utracie wilgotności oraz stratom materii organicznej.
Zasobność w jony wapnia (Ca2+) bezpośrednio decyduje o odczynie i wpływa na strukturę gleby. Gleby zasobne w ten składnik
mają strukturę agregatową (gruzełkowatą i ziarnistą), wpływającą na tworzenie odpowiednich warunków wodno-powietrznych
w strefie korzeniowej roślin.

Zakwaszenie a właściwości chemiczne gleby
Niska wartość pH gleby może wpływać na uwstecznianie się
obecnych w niej składników pokarmowych i tym samym ograniczenie ich dostępności dla roślin. Zwiększaniu kwasowości gleby
towarzyszy spadek przyswajalności makro- i mikroskładników:
azotu (N), fosforu (P), potasu (K), magnezu (Mg), molibdenu
(Mo) i boru (B). Najbardziej korzystnym zakresem pH gleby,
zwiększającym dostępność składników pokarmowych dla roślin,
jest odczyn lekko kwaśny do obojętnego (pH 6,0-7,0).
Z kolei na glebach kwaśnych zwiększa się dostępność mikroelementów: żelaza (Fe), miedzi (Cu), cynku (Zn), manganu (Mn) i kobaltu (Co). Obniżeniu pH gleby < 5,5 towarzyszy również zwiększenie aktywności jonów glinu (Al) i manganu (Mn), które mogą działać niekorzystnie na ograniczenie wzrostu i rozwoju roślin, zwłaszcza ich systemu korzeniowego (słaby rozwój, deformacje).

Wpływ odczynu na życie biologiczne w glebie
Gleba jest bardzo złożonym środowiskiem egzystencji organizmów glebowych, na które mają wpływ panujące w niej warunki,

w tym wartość pH oraz dostępność materii organicznej. Optymalne wymagania poszczególnych grup drobnoustrojów glebowych
są zróżnicowane: grzyby preferują pH 4,0-5,0, natomiast bakterie
odpowiedzialne za przemiany azotu (amonifikatory, nitryfikatory)
- pH 6,2-7,0. W bardzo kwaśnych glebach, gdzie przeważa biomasa
grzybowa nad bakteryjną, znacznie wolniej zachodzą procesy rozkładu materii organicznej, niż w glebach o wyższej wartości pH.
W glebach nadmiernie zakwaszonych brak odpowiednich warunków do egzystencji mają głównie bakterie wiążące azot atmosferyczny, bakterie brodawkowe współżyjące z roślinami motylkowymi oraz mikroorganizmy rozkładające materię organiczną.

Wpływ zakwaszenia na zawartość próchnicy
Pogorszenie struktury gleby spowodowane zakwaszeniem
sprzyja utracie wilgotności i zbyt małemu natlenieniu, przyczyniając się tym samym do strat glebowej materii organicznej.
Uwolnione składniki mineralne w trakcie rozkładu próchnicy
mogą migrować w środowisku glebowo-wodnym, a powstały
dwutlenek węgla (CO2) trafia do atmosfery ziemskiej zwiększając
jej zanieczyszczenie.

Wymagania roślin uprawnych w stosunku do odczynu gleby
Rośliny uprawne w zależności od gatunku mają zróżnicowane
wymagania wobec odczynu gleby:
• najbardziej kwaśnego odczynu (pH<5,5): wymagają nieliczne
gatunki roślin, tj. borówka amerykańska (pH 3,5 - 4,5), hortensja
(4,0-4,5), azalia, rododendron (pH 4,5-5,5).
• odczynu kwaśnego do pH 5,0 wymagają: gryka, łubin żółty,
rzodkiew, rzepa czarna, rabarbar, tytoń, seladera.
• mało wrażliwe na kwaśne gleby (optymalne pH 5,0 - 6,5) są
następujące gatunki, tj. brukiew, cykoria, groch, fasola, marchew,
len, ogórek, pomidor, słonecznik, owies, ziemniak, żyto, rzepa,
agrest, grusza, jabłoń, porzeczka, malina.
• gatunki roślin silnie reagujące na zakwaszenie (optymalna wartość pH > 6,0) należą; pszenica, jęczmień, kukurydza, rzepak,
gorczyca, bobik, burak, koniczyna, soja, kapustne, cebula, czosnek, szpinak, sałata, seler, wiśnia, jabłoń, grusza, śliwa, morela,
winorośl, i orzech włoski.
dr hab. prof. nadzw. Irena Burzyńska
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Literatura
Filipek T., Badora A., Lipiński W., Brodowska M., Domańska J., Harasim P., Kozłowska-Strawska J., Skowron P., Skowrońska M., Tkaczyk P. 2015. Zakwaszenie
i wapnowanie gleb. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
Lipiński W. 2015. Stan zakwaszenia gleb w Polsce. Agrolider. 25, 30-33.
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Tarcza antykryzysowa
dla rolnictwa
I Rozwiązania zaproponowane przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
1. Zasiłek dla rolników i domowników na czas kwarantanny.
2. Zmiany w zakresie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.
3. Nienaliczanie odsetek od odroczonych lub rozłożonych
na raty środków WPR.
4. Zmiany w zakresie PROW 2014-2020.
5. Rozszerzenie rozwiązań dotyczących uelastycznienia
czasu pracy na sektor rolno-spożywczy.
6. Składanie oświadczenia o braku zmian we wniosku
o przyznanie płatności w formie elektronicznej.
7. Ułatwienia w zakresie dotyczącym ochrony roślin
i rolnictwa ekologicznego.

4

II Inne rozwiązania dotyczące rolników lub przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność rolniczą
w formie spółki osobowej, spółki kapitałowej, spółdzielni rolników lub w innej formie, a także prowadzących działalność gospodarczą związaną z sektorem
rolnym, w szczególności w zakresie przetwórstwa
produktów rolnych lub zatrudnianych przez nich pracowników
1. Wsparcie udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu
dla przedsiębiorców, których działalność jest zagrożona z powodu zakazów lub ograniczeń wprowadzonych
w związku z COVID-19.
2. Rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do
zwolnienia ze składek na ZUS.
3. Zmiany umożliwiające ponowną wypłatę świadczenia
postojowego.
4. Poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do
dofinansowanie zatrudnienia.
5. Dodatkowe rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.
Szczegóły
najważniejszych
rozwiązań
zawartych
w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0)
I. Rozwiązania zaproponowane przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
1. Zasiłek dla rolników i domowników na czas kwarantanny.
Rolnikowi i domownikowi w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospiWieś Mazowiecka, maj 2020

talizacją w związku z COVID-19 będzie przysługiwał zasiłek
w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
2. Zmiany w zakresie funduszy promocji produktów
rolno-spożywczych.
Ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych będzie można prowadzić działania mające na
celu przywrócenie normalnych warunków rynkowych
w przypadku poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych szczególnych problemów. Proponowana zmiana ma na celu szybkie reagowanie na sytuacje kryzysowe oraz zniwelowanie ich
skutków.
W okresie epidemii nie będą również naliczane odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności
przypadających na rzecz danego funduszu promocji produktów rolno-spożywczych, bieg terminów wykonania
określonych czynności będzie zawieszony, a dokumenty
do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa będzie można składać w formie dokumentu
elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Nienaliczanie odsetek od odroczonych lub rozłożonych na raty środków WPR.
W przypadku gdy dłużnik obowiązany do zwrotu nienależnie bądź nadmiernie pobranych płatności w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej zwróci się o rozłożenie na raty
spłaty należności wobec ARiMR albo o odroczenie spłaty tych należności w czasie, odsetki od tych należności
nie będą naliczane, jeżeli dłużnik będzie regulował swoje
zobowiązania zgodnie z ustalonym przez ARiMR harmonogramem spłat.
4. Zmiany w zakresie PROW 2014-2020.
Zmiany zakładają:
1. zniesienie bezwzględnego zakazu zwiększenia
kwoty przyznanej pomocy oraz zmiany celu operacji;
zmiany te będą możliwe na warunkach określonych
w umowie o przyznaniu pomocy;
2. zniesienie obowiązku składania weksla in blanco
przez jednostki sektora finansów publicznych, a w
przypadku pozostałych beneficjentów - przesunięcie
w czasie obowiązku złożenia weksla in blanco na etap
złożenia wniosku o płatność i uzależnienie wypłaty
pomocy od złożenia tego zabezpieczenia;
3. umożliwienie zawarcia umowy o przyznaniu pomocy nie tylko w siedzibie podmiotu przyznającego
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pomoc, ale także w formie korespondencyjnej;
4. umożliwienie składania wniosków oraz innych dokumentów do podmiotów wdrażających w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę
podawczą; taka możliwość dotyczyć będzie wszystkich
działań nie objętych wspólnym wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych; w przypadku wniosków
składanych do lokalnych grup działania będzie możliwe wykorzystanie skrzynki podawczej podmiotów
wdrażających (składanie wniosków do LGD za pośrednictwem podmiotu wdrażającego);
5. zniesienie obowiązku zachowania konkurencyjnego
trybu wyboru wykonawców; dotyczy to także Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;
6. umożliwienie wydłużania terminów naborów
wniosków o przyznanie pomocy, mimo ograniczeń
przewidzianych w przepisach rozporządzeń dotyczących poszczególnych działań, poddziałań lub typów
operacji, w szczególności typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”;
7. przywracanie terminów wykonania określonych
czynności w toku postępowania w sprawie przyznania
pomocy lub pomocy technicznej przez wnioskodawców, gdy terminy przekroczone zostały z przyczyn
związanych z COVID-19;
8. wzywanie do uzupełnień wnioskodawców, którzy
nie spełnili warunków przyznania pomocy lub pomocy technicznej z przyczyn związanych z COVID-19,
także tych, które zgodnie z przepisami rozporządzeń
„działaniowych” są powodem pozostawienia wniosków bez rozpatrzenia;
9. możliwość uzgodnienia z podmiotem wdrażającym
innego terminu wykonania zobowiązań określonych
w umowie o przyznaniu pomocy z przyczyn związanych z COVID-19.
Powyższe rozwiązania, w szczególności zawarte w pkt
7-9, będą stosowane z zachowaniem warunków wynikających z przepisów UE.
W związku z proponowanymi wyżej rozwiązaniami
(pkt 7-9), do terminów dokonania określonych czynności w ramach PROW 2014-2020, do których zastosowanie będą miały powyższe propozycje, nie będą stosowane
przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. poz. 374 i 568) dotyczące nierozpoczynania i zawieszania biegu terminów.
Rozwiązania przewidziane w ww. ustawie z dnia
2 marca 2020 po zmianach wprowadzonych 31 marca
2020 r. nie rozwiązują wszystkich problemów wnioskodawców i beneficjentów PROW 2014-2020 w związku
z COVID-19. Wskazane rozwiązania zawarte w pkt 7-9
powyżej podchodzą do tych problemów bardziej kompleksowo i są dopasowane do specyfiki PROW 2014-2020,
a jednocześnie pozwolą na dalsze wdrażanie PROW 20142020 w zakresie, w jakim to będzie możliwe w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Rozwiązania zawarte w pkt 7-9 obejmą także te przypadki przekroczenia terminów, niespełnienia warunków,
niewywiązywania się z realizacji zobowiązań, które wystąpiły przed wejściem w życie tych rozwiązań - od początku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego.
5. Rozszerzenie rozwiązań dotyczących uelastycznienia
czasu pracy na sektor rolno-spożywczy
Przewidziane w obowiązującej specustawie dotyczącej
COVID-19 rozwiązania dotyczące uelastycznienia czasu
pracy obejmą również pracodawców będących przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w sektorze rolno-spożywczym związaną z wytwarzaniem lub dostarczaniem żywności. Elastyczność w zakresie organizacji
pracy tego sektora jest niezbędna do utrzymania funkcjonowania tych przedsiębiorstw w nadzwyczajnych warunkach, tak aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe
obywateli. Te rozwiązania polegają na tym, że w okresie
obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca może na czas określony:
1. zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości
funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;
2. polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania
przedsiębiorstwa lub stacji;
3. zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu
wyznaczonym przez pracodawcę, z tym że w takim
przypadku nie stosuje się uregulowań dotyczących
dyżuru określonych w art. 1515 § 2 zdanie drugie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
4. polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
6. Składanie oświadczenia o braku zmian we wniosku
o przyznanie płatności w formie elektronicznej.
Zaproponowane rozwiązania umożliwiają składania
przez rolników oświadczeń o braku zmian w odniesieniu
do wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i pomocy obszarowej za pośrednictwem poczty elektronicznej
w formie skanu albo zdjęcia. Takie złożenie oświadczenia
będzie skuteczne pod warunkiem, że w określonym terminie po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia
epidemicznego rolnik potwierdzi dokonanie tej czynności, wnosząc podpisane oświadczenie.
7. Ułatwienia w zakresie dotyczącym ochrony roślin
i rolnictwa ekologicznego.
Zaproponowane rozwiązania wprowadzają na okres
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii odstępstwa od obowiązków określonych
w przepisach o środkach ochrony roślin oraz przepisach
o ochronie roślin przed agrofagami dotyczących:
1. ukończenia wymaganych szkoleń w zakresie środWieś Mazowiecka, maj 2020
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ków ochrony roślin przez osoby stosujące środki
ochrony roślin, sprzedające te preparaty, prowadzące
doradztwo z zakresu ochrony roślin, a także prowadzące uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej
produkcji roślin;
2. poddawania okresowym badaniom sprawności
technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania
środków ochrony roślin.
Ponadto zaproponowano również umożliwienie przeprowadzania ocen zdrowotności roślin przed wydaniem
paszportu roślin przez osoby, które nie zdały wymaganego egzaminu przed wojewódzkim inspektorem ochrony
roślin i nasiennictwa.
Proponowane rozwiązania są oczekiwane przez samorząd rolniczy - dotyczą bowiem dużej grupy producentów rolnych. Co roku w szkoleniach z zakresu środków
ochrony roślin uczestniczy od 59 tys. osób (w 2016 r.) do
140 tys. osób (w 2014 r.).
Z kolei obowiązek poddania badaniom sprawności
technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin dotyczy każdego roku ponad 60 tys. gospodarstw.
Odstępstwa dotyczące osób dokonujących sprzedaży
środków ochrony roślin mają na celu ułatwienie działalności przedsiębiorców, ale i wyeliminowanie potencjalnych barier administracyjnych, które mogłyby zakłócić
dostępność środków do produkcji rolnej.
W celu ułatwienia działania producentom rolnym i przedsiębiorcom w okresie obowiązywania ograniczeń wprowadzonych w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2
zaproponowano również przesunięcie terminu zgłaszania
zamiaru eksportu roślin przez podmioty wpisane do rejestru eksporterów oraz terminu na dostosowanie się do
regulacji ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin
przed agrofagami przez podmioty uprawnione do znakowania opakowań drewnianych, a także umożliwianie podejmowania działań przez Państwową Inspekcję Ochrony
Roślin i Nasiennictwa na podstawie wniosków i informacji
przekazywanych w formie skanów pocztą elektroniczną.
W zakresie rolnictwa ekologicznego na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii zaproponowano dopuszczenie do prowadzenia
kontroli przeprowadzanej przez jednostki certyfikujące
osób nie będących inspektorami rolnictwa ekologicznego. Jednocześnie osoby wykonujące te kontrole nadal
muszą spełniać wymagania przewidziane przepisami
UE. Takie rozwiązanie jest niezbędne w obecnej sytuacji
w celu zachowania możliwości przeprowadzania kontroli
przez jednostki certyfikujące.
II Inne rozwiązania dotyczące rolników lub przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność rolniczą
w formie spółki osobowej, spółki kapitałowej, spółdzielni rolników lub w innej formie, a także prowadzących działalność gospodarczą związaną z sektorem
rolnym, w szczególności w zakresie przetwórstwa
produktów rolnych, lub zatrudnianych przez nich pracowników
1. Wsparcie udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu
dla przedsiębiorców, których działalność jest zagrożoWieś Mazowiecka, maj 2020

na z powodu zakazów lub ograniczeń wprowadzonych
w związku z COVID-19.
Agencja Rozwoju Przemysłu będzie oferować przedsiębiorcom wsparcie niezbędne dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych następstw, wynikających
z wprowadzonych zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby
wywołanej tym wirusem (COVID-19). Celem tego wsparcia jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności finansowej
przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący
po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych
skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.
Wsparcie może być przyznane w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu
lub innych instrumentów związanych z finansowaniem
prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach
rynkowych. Będzie ono udzielane na wniosek przedsiębiorcy w drodze umowy, która będzie regulować zasady
jego wykorzystania.
2. Rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do
zwolnienia ze składek na ZUS.
Państwo pokryje składki ZUS przedsiębiorcom zgłaszającym do ubezpieczenia do 49 osób z zastrzeżeniem,
że przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym zostaliby zwolnieni z opłacania składek w wysokości 50% łącznej
kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany
miesiąc.
Zwolnienie ze składek ZUS wszystkich płatników
składek będących spółdzielniami socjalnymi, bez
względu na liczbę pracowników. Do liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi nie będzie wliczało
się pracowników młodocianych, w celu przygotowania
zawodowego. Spółdzielnie socjalne funkcjonują w sferze aktywności gospodarczej, wypełniając nie tylko
istotne funkcje rynkowe, ale w równej mierze również
społeczne.
3. Zmiany umożliwiające ponowną wypłatę świadczenia
postojowego.
W miejsce jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców
i osób wykonujących umowy cywilnoprawne - w postaci
świadczenia postojowego - wprowadzona zostanie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie, pozostawiając jednocześnie Radzie
Ministrów możliwość podjęcia decyzji o ewentualnych
kolejnych wypłatach w drodze rozporządzenia.
Świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno prowadzących ją jednoosobowo i zatrudniających
pracowników, jak i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, jeśli spełniają określone
warunki.
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Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie
mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że
sytuacja materialna nie uległa poprawie.
4. Poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do
dofinansowanie zatrudnienia.
Poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do:
1. obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż
minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem;
2. objęcia pracownika postojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że pracownikowi objętemu przestojem
ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie
obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż
w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru
czasu pracy.
Podmiotami tymi będą zgodnie ze zmienionym art. 15g
ust. 1 również organizacje pozarządowe w rozumieniu
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019
r. poz. 688, z późn zm.), podmiot, o którym mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz państwowa
osoba prawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
869, z późn zm.), u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
Rozwiązanie to przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków gospodarczych COVID-19 u tych podmiotów, a w szczególności ochrony miejsc pracy.
Dodatkowe rozwiązania dotyczące pobytu
i zatrudnienia cudzoziemców
W przypadku cudzoziemca, który w dniu, od którego po
raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. na podstawie wizy Schengen,
2. na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
3. na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez
inne państwo obszaru Schengen,
4. w ramach ruchu bezwizowego,
5. na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez
inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące
państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami
prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
6. na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez

inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące
państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jego pobyt na tym
terytorium uważa się z mocy prawa za legalny od dnia
następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z tych wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni.
Cudzoziemcy będą uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu uznawanego za legalny jeżeli:
1. posiadają ważne zezwolenie na pracę lub ważne zezwolenie na pracę sezonową;
2. posiadają oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy wpisane do ewidencji oświadczeń na podstawie art. 88 z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz
z 2020 r. poz. 278), w tym oświadczenie, które umożliwia wykonywanie pracy w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem.
Ważność kart pobytu, których okres ważności, o którym mowa w art. 244 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża
się do 30 dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W takim przypadku takim
przypadku nie wydaje się i nie wymienia kart pobytu.
Ważność tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, których okres ważności, o którym mowa
w art. 55a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666, z późn.
zm.), upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii, przedłuża się z mocy prawa do 30
dnia od odwołania tego, ze stanów, który obowiązywał
jako ostatni. W takim przypadku nie wydaje się tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca.
Zaproponowane przepisy zapewnią brak konieczności
udawania się przez cudzoziemców do urzędu w okresie zagrożenia i będą miały zastosowanie z mocy prawa,
w szczególności dotyczy to zachowania ważności dokumentów, a zatem nie będzie obowiązku ich wydania lub
wymiany.
Rozwiązania te umożliwiają przedłużenie pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i co
bardzo ważne, ich legalnemu zatrudnieniu. Rozwiązania
te dotyczą w szczególności pomocników rolnika świadczących na rzecz rolnika pomoc przy zbiorach na podstawie umowy o pomoc przy zbiorach.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozszerzenie-rozwiazan-tarczy-antykryzysowej
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Tu wa rto przyjec hać !
Powiat sochaczewski leży w zachodniej części Mazowsza, nad rzeką Bzurą. Jego atutem są
doskonałe warunki do rozwoju i korzystania z turystyki. Bogate dziedzictwo kulturowe,
ciekawe miejsca historyczne i muzea sprawiają, że na pewno nie będziemy się tam nudzić.

tekst: Aleksandra Koterwa-Chłystek
zdjęcia: Bożena Kalkowska
MODR Oddział Bielice

Atrakcji jest co niemiara, wymieńmy więc tylko kilka: ruiny
Zamku Książąt Mazowieckich w Sochaczewie, Muzeum Kolei
Wąskotorowej, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, no i oczywiście
dworek Chopina w Żelazowej Woli.

Zacznijmy od zwiedzania ruin

8

Na malowniczym wzgórzu leżącym na prawym brzegu Bzury
znajdują się ruiny Zamku Książąt Mazowieckich - najstarszego zabytku Sochaczewa. W XIII w. książę Konrad I Mazowiecki wzniósł
tu drewniano-ziemną warownię Piastów Mazowieckich. Pierwszy
murowany zamek na wzgórzu powstał około połowy XIV stulecia,
a wzniósł go książę Siemowit III. Była to budowla w stylu gotyckim, z cegły i kamieni polnych, na planie czworoboku. Pomiędzy
połową XIV wieku a rokiem 1476, zamek ten był siedzibą książąt
mazowieckich. Około pierwszej połowy XVI wieku został znacznie rozbudowany przez starostę sochaczewskiego. Do końca XVI
wieku ulegał jednak zniszczeniu wskutek osuwania się zboczy
wzgórza. Najazd szwedzki, a potem Powstanie Kościuszkowskie,
doprowadziły do ostatecznej ruiny. Około roku 1815 zawaliły się
pozostałości baszt. Do dziś zachowała się tylko część ruin. Wzgórze i ruiny dostępne są dla turystów. Tablice znajdujące się u podnóża ruin informują o budowli i jej historii.
Od kilku lat w sierpniu, w okolicach wzgórza zamkowego, odbywa się piknik historyczny „Zawisza Czarny nad Bzurą”, którego
organizatorem jest stowarzyszenie „Nasz Zamek”. Można podczas
niego obejrzeć

walki rycerskie, posilić się i obejrzeć artefakty ilustrujące użytkową sztukę średniowieczną. Wszyscy chętni mogą też wziąć udział
w warsztatach rzemieślniczych i grach terenowych. Podczas pikniku każdy może poczuć się tak, jakby znalazł się w średniowieczu.

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie
Uroczyste otwarcie Muzeum Kolei Wąskotorowej odbyło się
6 września 1986 r. Mieści się ono w budynku o powierzchni 830
m2 i począwszy od 1 kwietnia 2016 r. jest filią Stacji Muzeum
w Warszawie. Jako jedno z nielicznych w Europie posiada bardzo
duży zespół wąskotorowych pojazdów szynowych. Są tam aż 163
jednostki taboru wąskotorowego. W skansenie można podziwiać
parowozy, spalinowozy, elektrowozy, wagon kolei konnej czy
wagon salonowy. Natomiast w salach wystawowych warto obejrzeć kolekcję muzealiów przedstawiających codzienne funkcjonowanie kolei na przestrzeni dziejów. W miesiącach kwiecień-październik, dużą atrakcją jest możliwość przejazdu pociągiem
RETRO.
22 października 2015 r. w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, otwarte zostało Centrum Edukacyjno-Turystyczne,
którego zadaniem jest prowadzenie zajęć edukacyjnych. Lekcje
oferowane są grupom szkolnym, a prezentowane bloki tematyczne
to np.: Podróż w czasie koleją wąskotorową, Opowieści starych lokomotyw, Po torach w przeszłość ziemi sochaczewskiej i wiele innych.

A może Muzeum Ziemi Sochaczewskiej
i pola Bitwy nad Bzurą?
W centralnej części miasta, przy placu Kościuszki, znajduje
się Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i pola Bitwy nad Bzurą.
Funkcjonuje od stycznia 1977 roku, jako muzeum państwowe. Mieści się w zabytkowym budynku, w którym wcześniej
znajdował się ratusz. Pierwsza wystawa poświęcona ziemi
sochaczewskiej odbyła się jeszcze przed jego powstaniem, bo
w roku 1973. Muzeum oferuje zwiedzającym obejrzenie wystaw stałych: Pole Bitwy 1939-1945 oraz Nad Bzurą bez zmian,
w których odwiedzającym udostępniane są pamiątki, dokumenty i fotografie związane z Bitwą nad Bzurą i II wojną światową. W zbiorach znajduje się broń, mundury, elementy wyposażenia i dokumenty żołnierzy z września 1939 roku. Stałą
ofertą dla turystów jest wystawa plenerowa na dziedzińcu muzeum. Można tam zobaczyć sprzęt bojowy Wojska Polskiego,
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Ruiny zamku w Sochaczewie
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Kościół obronny w Brochowie

np. lufę armaty polowej, ponton mostowy, armaty, czołg i samolot. Ponadto w muzeum organizowane są wystawy malarstwa,
rękodzieła i rzeźby polskiej sztuki współczesnej.

Z wizytą w domu Chopina
Nieopodal Sochaczewa, we wsi Żelazowa Wola, znajduje się
dworek otoczony parkiem - miejsce urodzenia Fryderyka Chopina. Do dziś zachowała się tylko wschodnia oficyna ówczesnego dworu Skarbków. W niej zorganizowano muzeum, w którym
zgromadzono liczne pamiątki związane z kompozytorem. Park
założono w latach trzydziestych. Spacerując można zobaczyć
w nim wiele nasadzeń pięknych drzew, krzewów i kwiatów. Przez
park przepływa rzeka Utrata. Opiekę nad muzeum

Dworek w Żelazowej Wo
li

w Żelazowej Woli pełni Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
W każdą niedzielę, od wiosny do
jesieni, odbywają się tam koncerty chopinowskie, a muzyka
rozbrzmiewa z otwartych okien
dworku i głośników rozmieszczonych w parku. Przed dworkiem znajdują się ławeczki, na
których można usiąść i w spokoju wysłuchać muzyki.
Warto odwiedzić też kościół
obronny p.w. św. Jana Chrzciciela
i św. Rocha w Brochowie, w którym został ochrzczony Fryderyk
Chopin. Świadczą o tym znajdujące się tam dokumenty - akt
urodzenia oraz akt chrztu. Zachowały się też dokumenty związane z rodziną kompozytora: akt
ślubu rodziców i akt ślubu siostry
Fryderyka Chopina.

Zajrzyjmy do młyna
Młyn „Repsz” w Chodakowie jest jedną z najstarszych budowli przemysłowych znajdujących się na ziemi sochaczewskiej. Jest
młynem wodnym, o którym pierwsze wzmianki pojawiły się już
w roku 1763. Jego pierwszym właścicielem był Karol Repsz. Młyn
do dziś wygląda tak samo jak przed wiekami i wciąż produkuje
się w nim mąkę według starych receptur.

Cmentarz Wojenny w Trojanowie
Cmentarz przylega wprawdzie do jednej z głównych ulic Sochaczewa, ale jest cmentarzem parafialnym w Trojanowie (dzielnica Sochaczewa). Powstał w roku 1940, a jego powierzchnia
wynosi 4410 m2. Jest to największy w Polsce cmentarz poległych
żołnierzy Wojska Polskiego, członków ruchu oporu i cywilów. Pochowano tam 3693 osoby, w tym
żołnierzy i oficerów armii „Poznań”
i „Pomorze”. Jest też kwatera żołnierzy AK poległych podczas akcji
odbioru zrzutu broni w roku 1944,
która miała miejsce w Bronisławach, nieopodal Sochaczewa.
Serdecznie zapraszamy do zwiedzania powiatu sochaczewskiego,
bo znajdujące się tam obiekty są
częścią naszej historii, które warto
zobaczyć. Można też zawsze liczyć na
mieszkańców - ludzi sympatycznych
i życzliwych turystom.
Źródła:
1. http://sochaczew.pl
2. https://e-sochaczew.pl
3. dobroni.pl
4. www.muzeumsochaczew.pl
5. www.stacjamuzeum.pl
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Jak, gdzie i kiedy zrobić badania gleby
Gleby wymagają systematycznej oceny zakwaszenia i zasobności w składniki pokarmowe,
a wyniki analiz glebowych są podstawą do ustalenia optymalnych dawek nawozów. Aby je
zbadać, należy udać się do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej znajdującej się w każdym
województwie. Stacja utrzymuje stały kontakt z producentami rolnymi dzięki działającym
bezpośrednio w rejonach specjalistach terenowych, którzy organizują pobieranie próbek
i doradzają jak wykorzystać wyniki badań.
Michał Bobiński
MODR Oddział Ostrołęka
Badania podstawowe gleb na pH, zawartość fosforu, potasu
i magnezu nie jest drogie, bo kosztuje kilkanaście złotych za próbę.

Jak pobrać próby glebowe?

10

Wytyczne do pobierania próbek glebowych zawarte są w instrukcji opracowanej na podstawie PN-R-04031: 1997. I tak:
1. Przed przystąpieniem do pobierania próbek należy sporządzić
szkic pól gospodarstwa przeznaczonych do badań.
2. Na polach tych należy zakreślić zasięg powierzchni uprawianych roślin np. okopowe, zboża, rzepak, itp.
3. Próbka (ogólna uśredniona) powinna reprezentować obszar
użytku rolnego o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby, ukształtowanie terenu) i agrotechnicznych (
przedplon, uprawa, nawożenie).
4. Powierzchnia użytku przypadająca na próbkę ogólną, przy
wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym
ukształtowaniem terenu, nie może przekroczyć obszaru 4 ha.
5. Próbkę ogólną należy przygotować oddzielnie dla każdej uprawy.
6. Próbki ogólne powinny być zaznaczone na dokładnie wykonanym szkicu, opatrzone kolejnymi numerami wraz z określeniem
powierzchni pola, którą reprezentują. Próbki pobrane z użytków
zielonych muszą być oprócz numeru oznakowane X.

7. Aby sporządzić próbkę ogólną należy pobrać do 20 próbek
pierwotnych z punktów równomiernie rozmieszczonych na badanym obszarze. Zaleca się prostopadły kierunek pobierania do
zabiegów agrotechnicznych (uprawa, nawożenie).
8. Próbka ogólna (uśredniona) powinna ważyć około 0,5 kg.
9. Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby 0-20cm, kolejno wykonując czynności:
• w miejscu pobierania próbki pierwotnej (pojedynczej), rolę
świeżo zaoraną przydeptać,
• pionowo ustawić laskę do powierzchni gleby,
• wcisnąć laskę do oporu (na wysokość poprzeczki ograniczającej),
• wykonać pełny obrót i wyjąć laskę,
• zawartość wgłębienia (zasobnika) przenieść do pojemnika
skrobaczki,
• po pobraniu próbek pojedynczych, całość wymieszać i napełnić kartonik lub woreczek.
10. Próbek nie należy pobierać:
• na obrzeżach pola do 5 m,
• w miejscach po stogach i kopcach,
• w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach,
• w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próbki).
11. Najodpowiedniejszym okresem pobierania próbek glebowych jest okres wiosenny lub jesienny przed wysiewem nawozów.
12. Należy unikać pobierania próbek bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych, po nawożeniu organicznym oraz w okresie nadmiernej suszy lub wilgotnej gleby.
13. Zwrócić uwagę na zgodność oznaczeń zawartych na opakowaniu próbki z jej odpowiednikiem na szkicu pola.
14. Próbki tak opisane wraz z opisanym szkicem gospodarstwa, należy dokładnie zapakować i dostarczyć bezpośrednio
lub pocztą do Stacji Chemiczno-Rolniczej albo przekazać pracownikowi terenowemu SCHR.
15. Przy indywidualnym systemie pobierania dopuszcza się
również pobieranie za pomocą innych przyrządów lub urządzeń, gwarantujących pobranie odpowiednio reprezentatywnej
masy gleby.
Rolniku pamiętaj, że warto wykonywać badania gleb. Jej skład
chemiczny wpływa na to, jak rozwija się roślina i jakie plony
daje.
Źródło:
1. www.oschr-warszawa.pl
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Nawozy naturalne a kukurydza
Specjalizacja w hodowli bydła ma wpływ na strukturę zasiewów. Intensyfikacja produkcji
mleka powoduje zwiększanie zasiewów kukurydzy i traw. Obecna opłacalność produkcji
mleka skutkuje wzrostem pogłowia bydła mlecznego, co ma wpływ na zwiększenie produkcji
gnojowicy lub obornika - zależnie od rodzaju obory.

Krzysztof Godlewski
MODR Oddział Ostrołęka

G

nojowica powstaje w bezściołowym systemie chowu
i jest mieszaniną odchodów zwierząt i wody pochodzącej z mycia stanowisk i pojenia. Gromadzi się ją w specjalnych zbiornikach. Gospodarstwa muszą zapewnić miejsce na
półroczny okres składowania tego nawozu. Dawka gnojowicy nie
powinna przekraczać 50 m3/ha, zależnie od potrzeb roślin uprawianych w zmianowaniu. Wraz z tą dawką gnojowicy bydlęcej
wprowadza się do gleby: 170 kg N, 90 kg P2O5 i 189 kg K2O.
bornik jest nawozem naturalnym, składającym się z odchodów (kału i moczu) zwierząt gospodarskich oraz
ściółki. Jego odpowiednik - pomiot ptasi, składa się
z odchodów drobiu i pochodzi z ściółkowego systemu utrzymywania ptactwa hodowlanego. Dawka obornika nie powinna przekraczać 50 t/ha. Wraz z tą dawką wnosimy do gleby około 170 kg
N, 155 kg P2O5 i 225 kg K2O.
nojówka jest wytwarzana w systemie chowu zwierząt,
na tzw. płytkiej ściółce (oprócz obornika). To przefermentowany mocz z niewielką ilością kału, przenikający
przez warstwę ściółki i gromadzony w specjalnych zbiornikach.
Jej dawka wynosi maksymalnie 40 m3 i wnosi do gleby 170 kg N,
150 kg P2O5 oraz 320 kg K2O.

O
G

Nawozy naturalne w produkcji kukurydzy

Upraw kukurydzy przybywa z każdym rokiem. Jest to roślina,
którą w chowie bydła trudno zastąpić, a kiszonka z całych roślin
jest najlepszą paszą energetyczną w żywieniu bydła mlecznego.
Kukurydza uprawiana jest przez rolników głównie na kiszonkę
i ziarno. Jej atutami są przede wszystkim wysoki plon zielonej
masy i ziarna, natomiast wadą duże wymagania pokarmowe.
Z jednego hektara roślina pobiera około 120-160 kg N, 40-60 kg
P2O5, 130-170 kg K2O, 25-35 kg MgO oraz inne mikroelementy.
Przed nawożeniem zalecane jest sporządzenie planu nawozowego - daje nam to obraz rzeczywistej zasobności ziemi w składniki
pokarmowe i pomoże efektywniej wykorzystać nawozy. Ważne jest
utrzymanie kwasowości gleby na poziomie pH 5,5-7,5 - poniżej tej

normy rośliny słabiej pobierają makroelementy, natomiast przewapnowanie skutkuje zahamowaniem pobierania mikroelementów, co może spowodować nawet karłowacenie roślin.
Kukurydza uprawiana wyłącznie przy nawożeniu mineralnym
degraduje ziemię wyprowadzając z niej 1-1,2 t substancji organicznej rocznie (z 1ha). Dlatego też gospodarstwa dysponujące
dużą ilością nawozów naturalnych nie mają tego problemu.

Gnojowica zastąpi nawozy mineralne

Kukurydza nawożona gnojowicą ma efekt plonotwórczy porównywalny do nawozów mineralnych. Płynne nawozy naturalne stosuje się najczęściej pod orkę zimową późną jesienią (gleby
ciężkie) lub wczesną wiosną pod uprawki przedsiewne (gleby
lekkie). Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie ½ dawki
gnojowicy na około 2 tyg. przed wysiewem nasion i wymieszanie jej z glebą. Drugą dawkę należy zastosować pogłównie, gdy
rośliny osiągną około 15 cm (początek czerwca). Służą do tego
aplikatury w systemie węży wleczonych, zamocowane do wozu
asenizacyjnego. W Polsce to jeszcze rzadko stosowana metoda,
ale dzięki niej nawóz wprowadzony pod roślinę podczas wysokiego zapotrzebowania pokarmowego daje dobre efekty plonotwórcze. Przy typowym nawożeniu stosujemy pełną dawkę gnojowicy
przedsiewnie. Obornik najczęściej stosuje się pod orkę zimową
lub wiosenną (gdy jest mokra jesień).
W warunkach zimnej wiosny dobrze jest uzupełnić nawożenie nawozami fosforowymi (najlepiej siejąc jednym siewnikiem
około 40-80 kg/ha P2O5). Fosfor w niskiej temperaturze jest słabo
pobierany przez rośliny.
Pogłównie nawozimy prewencyjnie dolistnie. Gdy zauważymy
niedobór mikroelementów, dobieramy odpowiednią odżywkę.

Źródła:
• Fotyma M., Filipiak K. 2006. Produkcyjne skutki stosowania nawozów naturalnych.
Polski.
• Biuletyn Informacyjny IUNG. Puławy. 4. s. 96-109.
• Mazur T. 1996. Ekologiczne skutki nawożenia. Zesz. Nauk. AR. Szczec. 62. S. 331-340.
• Uprawa kukurydzy, poradnik KWS.
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Jeż pigmejski – zwierzak domowy dla alergików
Często w naszych domach możemy spotkać egzotycznego domownika - afrykańskiego jeża
pigmejskiego. Jest on krzyżówką dwóch gatunków: jeża białobrzuchego, zwanego również
czteropalczastym oraz jeża algierskiego. Krzyżowanie pozwoliło uzyskać bogatą gamę
ubarwień potomstwa tych niezwykle sympatycznych zwierząt.

Ilona Żebrowska
MODR Oddział Ostrołęka
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Jeż pigmejski ma krępą budowę ciała,
przez co przypomina wyglądem świnkę
morską. Dorosły osobnik osiąga długość
15-25 centymetrów i wagę około 350-700
gramów. Co dziwne, samice jeża pigmejskiego są zazwyczaj większe niż samce.
W warunkach naturalnych zwierzę żyje
około dwóch, trzech lat, ale w hodowlanych
długość życia wydłuża się do pięciu, ośmiu
lat, a rekordziści dożywają nawet 11 lat. Jeże
pigmejskie mają krótkie kończyny i przednie łapki zakończone pięcioma palcami, tylne zaś czterema. Ponieważ ich pyszczek jest
wydłużony, a szczęka dłuższa niż żuchwa,
widoczne są przednie zęby. Oczy są okrągłe,
wyłupiaste i czarne. Grzbiet pokrywa kilka
tysięcy kolców w kolorze białym albo czarnym. Ogonek jest gruby i krótki. Tam gdzie
nie ma kolców, ciało pokrywa biała, miękka
sierść. Ponieważ w warunkach hodowlanych
dochodzi do coraz większej ilości krzyżówek, umaszczenie oraz ogólny wygląd tych
zwierząt może się nieznacznie różnić.

larność. Napotkać możemy masę filmików,
zdjęć i urokliwych memów poświęconych
temu zwierzu - to coraz popularniejszy
domowy pupil.
Dlaczego się tak dzieje? Bo jeże są małe,
mają śliczne pyszczki, są inteligentne, z reguły przyjacielskie i dosyć łatwo się oswajają (hodować je można niczym świnki
morskie, chomiki czy króliki). Zwierzątko
bardzo dobrze adaptuje się do warunków
domowych, należy jednak pamiętać aby
trzymać je co najmniej w temperaturze
pokojowej. Niewiele też je, można je nawet
karmić dobrej jakości karmą dla kotów.
Co jeszcze trzeba wiedzieć?
Jeż pigmejski nie wydaje żadnych odgłosów, niekiedy zdarza mu się tylko pomrukiwać z radości. Jest bardzo aktywny
nocą, a w dzień spokojnie śpi schowany
w swoim domku. Ponieważ może walczyć
z innymi jeżami w klatce, lepiej aby przebywał samotnie. Niektóre osobniki uwielbiają kąpać się i wędrować po domu.

Jest naprawdę uroczy!

Jakie ma wymagania?

Jeż pigmejski zdobył w sieci dużą popu-

Jest mało wymagającym zwierzakiem,
który do szczęścia
potrzebuje wyłącznie pokarmu, wody,
dobrego terrarium
i odrobiny zainteresowania z naszej
strony. Jeszcze raz
podkreślam, że „domek” dla jeża jest
bardzo ważny, gdyż
powinien przebywać
w cieple - kiedy ulegnie wychłodzeniu,
przechodzi w stan
hibernacji, co może
skończyć się jego
Jeż pigmejski (foto: https://www.facebook.com/OptimisticOrPessimistic/photos/
śmiercią.
Dlatego
pcb.1803882819636174/1803882539636202/?type=3&theaterh)
warto jest wybrać dla
Wieś Mazowiecka, maj 2020

niego terrarium zamiast klatki (terrarium pozwala na regulację temperatury wewnątrz).
Poza terrarium, powinniśmy zapewnić
jeżom kilka dodatkowych akcesoriów, takich jak miska na karmę, która powinna
mieć około trzech centymetrów wysokości, by jedzenie się nie wysypywało i żeby
jednocześnie jeżyk mógł dosięgnąć pożywienia. Kolejnym ważnym elementem jest
poidełko. W tym poidle, mającym zazwyczaj wielkość do 200 mililitrów, powinna
codziennie znajdować się świeża woda.

Zwierzęta nie są do zabawy!
Wszystkim rodzicom i opiekunom przypominam, że żywe zwierzę nie jest zabawką
i nie może jej zastępować! Przed zakupem
jeża należy wziąć pod uwagę charakter
dziecka, jego odpowiedzialność i umiejętność opiekowania się innymi. Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie
zwierząt oraz znęcanie się nad nimi jest
zabronione. Przez znęcanie się należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, np.
poprzez bicie czy umyślne straszenie, zranienie lub okaleczenie zwierzęcia.
Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma
też obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami
i opadami atmosferycznymi, z dostępem
do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią
karmę i stały dostęp do wody.
Źródło:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
http://www.jezpigmejski.pl/
https://www.zwierzosfera.pl/jeze-pigmejskie-w-hodowli-domowej/
https://fera.pl/jez-domowy-opieka-pielegnacja-karmienie.-jak-zajmowac-sie-jezem.html
https://www.darewit.pl/jez-afrykanski---jez-pigmejski-bialobrzuchy.html
https://natemat.pl/228543,pozycja-kota-zagrozona-w-polskich-domach-mieszka-coraz-wiecej-jezy-a-internauci-maja-bzika-na-ich-p
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Ograniczanie emisji amoniaku w nawozach
Amoniak jest produktem rozpadu białek, amidów, mocznika i kwasu moczowego. Powstaje
w wyniku rozkładu odchodów i metabolitów zwierzęcych (kału i moczu), a także rozkładu
szczątków organicznych. Źródła jego emisji (NH3) mogą być zarówno naturalne (odchody
dziko żyjących zwierząt, rozkład materii organicznej w ściółce leśnej), jak i antropogeniczne.

Urszula Dąbkowska
MODR Oddział Ostrołęka
Najważniejszym antropogenicznym źródłem emisji jest działalność rolnicza: produkcja zwierzęca (chów i hodowla zwierząt) oraz
produkcja roślinna (przede wszystkim zastosowanie nawozów naturalnych i mineralnych
w uprawie). Emisja amoniaku ze źródeł rolniczych ma wiele niekorzystnych następstw.
Między innymi powoduje ubytek zawartości
azotu w odchodach zwierząt i mineralnych
nawozach azotowych (zmniejsza ich wartość
nawozową), przyczynia się do eutrofizacji
i zakwaszania ekosystemów lądowych i wodnych (zmniejsza ich wartość przyrodniczą
oraz ogranicza funkcje ochronne i rekreacyjne), negatywnie oddziałuje na zdrowie ludzi
(w następstwie wdychania pyłów formowanych w atmosferze z udziałem amoniaku),
a ponadto przyspiesza korozję konstrukcji
metalowych i budowli z piaskowca.
Z uwagi na szkodliwe skutki emisji amoniaku niezbędne jest podejmowanie działań
mających na celu jej zmniejszenie. Można
ją ograniczać stosując w produkcji zwierzęcej metody: żywieniowe (ograniczanie
ilości białka w paszy), techniczne (poprawa
mikroklimatu pomieszczeń gospodarskich)
i zoohigieniczne (utrzymywanie ściółki
w stanie możliwie suchym).

***

Dostosowanie koncentracji białka w paszy
do zapotrzebowania bydła, a także odpowiedni stosunek białka do energii, skutkują zmniejszeniem wydalania azotu i emisji
amoniaku.
Zmniejszenie ilości azotu wydalanego
z odchodami zwierząt można uzyskać przez:
- stosowanie w żywieniu pasz wysokiej jakości,
- podawanie zwierzętom zbilansowanych
dawek pokarmowych (zmniejszenie dawek
skarmianych zielonek na rzecz pasz objętościowych o mniejszej zawartości białka, takich jak kiszonka z kukurydzy, siano, słoma
i jednoczesne zwiększenie podawania wysokoenergetycznych pasz treściwych), dostoso-

wanych do potrzeb poszczególnych kategorii
zwierząt, np. według okresu laktacji, wieku,
masy ciała, itp.
- utrzymywanie zwierząt odznaczających się
wysoką wydajnością, ponieważ zwierzęta
wysokoprodukcyjne wydalają w odchodach
mniejsze ilości N w przeliczeniu na jednostkę produktu (np. mleka) niż zwierzęta o gorszych cechach użytkowych.
Żywieniową metodą ograniczenia emisji
amoniaku z produkcji zwierzęcej jest również utrzymywanie bydła na pastwisku.
Wydalany mocz nie miesza się razem z kałem, przez co nie dochodzi do oddziaływania
ureazy zawartej w moczu na wydalone niestrawione białko kału. Stąd ilość wydzielanego z odchodów amoniaku jest na pastwisku
znacząco mniejsza. Jednocześnie mocz ulega
szybkiemu wchłonięciu do gleby, dzięki czemu istotnie skrócony zostaje czas możliwej
emisji amoniaku do powietrza atmosferycznego. Szacuje się, że metoda ogranicza emisję
amoniaku o ok. 20%.
Bardzo istotny dla ograniczania emisji amoniaku jest etap przechowywania nawozów,
sposób ich magazynowania i aplikacji,
a ponadto udoskonalenie metod stosowania mineralnych nawozów azotowych,
w szczególności mocznika.
Stratom amoniaku w budynkach inwentarskich można przeciwdziałać przez zmniejszenie powierzchni zalegania nawozów naturalnych i skrócenie czasu ich przebywania na
otwartej przestrzeni. W tym zakresie, w pomieszczeniach dla bydła zaleca się m.in:
- minimalizowanie powierzchni dróg komunikacyjnych dla zwierząt,
- szybkie odprowadzanie moczu do zbiornika,
- utrzymywanie w czystości dróg komunikacyjnych oraz wybiegów dla zwierząt.
W oborach ściołowych dla bydła zmniejszenie emisji amoniaku można uzyskać przez
stosowanie większej ilości słomy (ściółki) na
stanowiskach dla zwierząt.

***

Spośród różnych rodzajów nawozów naturalnych obornik i gnojowica są źródłem
największych strat amoniaku podczas ich

przechowywania (gnojówka zwykle jest przechowywana w zamkniętych zbiornikach). Nie
istnieją obecnie dostatecznie efektywne metody zmniejszania emisji amoniaku podczas
składowania obornika. Nawóz ten po usunięciu z budynku inwentarskiego powinien być
przechowywany w gnojowni ze ściankami
bocznymi, kanałami odprowadzającymi odcieki i zbiornikiem do ich gromadzenia.
Emisję amoniaku podczas składowania
obornika ogranicza:
- etapowe układanie i ugniatanie na pryzmie,
- przykrywanie pryzmy po ukończeniu układania,
- minimalizowanie powierzchni przechowywania przez zwiększenie wysokości pryzmy,
- utrzymywanie temperatury w pryzmie poniżej 50ºC.
Straty amoniaku z płynnych nawozów naturalnych po ich aplikacji na użytki rolne są
o wiele większe niż z obornika. Najskuteczniejszym sposobem ograniczania jego strat z gnojówki i gnojowicy na etapie stosowania jest
stosowanie doglebowej aplikacji gnojowicy.
Metoda polega na wykorzystaniu wozów asenizacyjnych wyposażonych w pompy i przewody dozujące gnojowice bezpośrednio na
glebę lub głęboko pod jej powierzchnię. Możliwe stosowanie tak na GO, jak i TUZ. Głęboka
iniekcja gnojowicy redukuje emisje o 90%, ale
tzw. wleczone przewody jedynie o 30%.
W przypadku stosowania obornika skutecznym sposobem jest szybkie przyorywanie. Przyoranie do 4 godzin po aplikacji
obornika redukuje emisje amoniaku o 6090%, a natychmiastowe gnojowicy o 70-90%.
Po 4 godzinach jest to już tylko 45-65%. Po
24 godzinach 30%.
Literatura:
1. Kodeks doradczy dobrej praktyki rolniczej dotyczący
ograniczenia emisji amoniaku. Warszawa, 2019, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. Możliwości ograniczania emisji amoniaku. 2014,Wytyczne Grupy Zadaniowej UNECE ds. Azotu Reaktywnego
3. Opracowanie monograficzne „Najefektywniejsze metody
redukcji niekorzystnych oddziaływań rolnictwa w zakresie
środowiska naturalnego i zmian klimatu oraz możliwości
szacowania ich efektów” 30 października 2017 r Kraków,
Instytut zootechniki. Państwowy instytut Badawczy
4. Jak podnieść efektywność azotu z nawozów?
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Woda na polu - dobro podstawowe
W codziennej pracy rolnika, oprócz wyzwań związanych z ekonomią, czyli kupnem
towarów do produkcji rolniczej, a później sprzedażą z zyskiem produktów, coraz większym
problemem staje się racjonalne gospodarowanie na polu wodą.

dr inż. Piotr Michalik
MODR Oddział Płock
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Z O ddzia ł u P ł ock
Od wielu lat jeżdżę po gminach powiatu
płockiego jako członek komisji oceniającej
przezimowanie upraw: szkód wywołanych
przez przymrozki i podtopienia. Ale coraz
częściej są to wyjazdy związane z suszą.
W trakcie pracy w komisjach nieraz widziałem, jak te same uprawy na sąsiadujących
polach dwóch rolników różniły się sięgającym 40-50% stratami w plonie. Powstaje
pytanie: co, oprócz braku opadów, powoduje aż tak duże różnice w jakości i wielkości
plonu?
Moim zdaniem są to trzy czynniki:
1. Klasa gleby i rodzaj upraw rolniczych
w gospodarstwie
2. Agrotechnika
3. Mała retencja wodna

Nie pamiętamy o kompleksach
glebowych
Każdy z rolników zna klasy swoich gleb
i wie że jest ich 9, natomiast zapomina
o kompleksach przydatności rolniczej
gleb stworzonych przez IUNG Puławy.
Kompleksy, których jest 14 na gruntach rolnych i 3 na TUZach, wydzielono w oparciu
o przydatność gleb do uprawy roślin wskaźnikowych i współwskaźnikowych.
Za rośliny wskaźnikowe uznano, ze
względu na dobre wykorzystanie wilgoci
w zimę, wierność plonowania oraz wysoki udział w strukturze zasiewów gruntów
ornych - pszenicę ozimą i żyto ozime. Dla
obszarów górskich za roślinę wskaźnikową
uznano owies jary.
Za rośliny współwskaźnikowe uznano:
jęczmień jary, ziemniaki, buraki cukrowe,
koniczynę czerwoną i łubin żółty. Nazwy
wskaźnikowych i współwskaźnikowych
roślin posłużyły do stworzenia nazw poszczególnych kompleksów przydatności
rolniczej (nazwy kompleksów i ich charakterystyka w tabeli).
Zauważyłem w rozmowach, że wielu
rolników nie wie jakie kompleksy glebowe
mają i kierują się w wyborze zasiewu wyłącznie ceną skupu plonu z zeszłego roku.
W czasie pracy nad oceną strat plonu na
polach zdarzało się, że widziałem na kompleksie żytnim uprawy pszenicy czy buraków cukrowych, co jest dużym błędem
w sztuce rolniczej.

Drugi ważny czynnik - agrotechnika
Wpływają na nią: płodozmian, uprawa
roli, nawożenie oraz ochrona przed szkodnikami, chorobami i chwastami. Poprzez
właściwy płodozmian możemy poprawić

bilans próchnicy, a także dobrać rośliny efektywniej wykorzystujące wodę, ograniczamy uprawę zbóż jarych będących mniej
odpornymi na brak wody od roślin ozimych oraz zmniejszamy
presję chorób i szkodników. Badania w gospodarstwie Grabów
IUNG Puławy wykazały, że po 20 latach stosowania właściwego
płodozmianu kapilarna pojemność wodna gleby oraz zawartość
próchnicy zwiększyły się o około 15%.
Warto pamiętać że rośliny dobrze zaopatrzone w składniki
pokarmowe zużywają mniej wody na wyprodukowanie jednostki suchej masy. Szczególną rolę odgrywają tu potas - regulujący otwieranie i zamykanie aparatów szparkowych oraz fosfor
- wpływający na rozwój systemu korzeniowego roślin. Trzeba
wspomnieć, że w Polsce zawartość gleb ubogich w potas wynosi
42%, w fosfor 32%, a w magnez 29%. Gleb kwaśnych i bardzo
kwaśnych mamy aż 43%.

Trzeci czynnik - mała retencja wodna
Na wzrost retencyjności gleby wpływają przede wszystkim
zwiększenie zawartej w niej próchnicy oraz właściwa agrotechnika (oprócz wymienionych wcześniej czynników jest to zlikwidowanie nadmiernego zagęszczenia gleby dzięki czemu rośliny
mogą się głębiej korzenić, ograniczanie bezpośrednich strat wody
z gleby poprzez ewaporację oraz zwiększenie upraw roślin o fotosyntezie C 4, czyli roślin z klimatu gorącego i suchego (kukurydza, trzcina cukrowa, proso zwyczajne, miskant olbrzymi, sorgo
cukrowe czy szarłat wyniosły). Przypomnę, że rośliny o mniej
efektywnej fotosyntezie C 3 to m.in. ziemniaki, pszenica, ryż
i soja.
Małej retencji sprzyjają właściwa gospodarka wodna na
TUZach i zachowanie torfowisk. Mało kto wie, że podniesienie
poziomu wody o 10 cm na obszarach trwałych użytków zielonych
w skali kraju, dałoby nam przyrost retencji o około 1 mld m3.
Moglibyśmy zbliżyć się do tego ideału poprzez m.in.: piętrzenie
wody w rowach i spowolnienie jej bezużytecznego odpływu, czyli
meliorację, która pozwala też na magazynowanie wody, a nie tylko na drenowanie zasobów wodnych gleb. Małej retencji sprzyjają
też zachowanie roślinności szuwarowej i drzewiastej na brzegach
cieków wodnych oraz zachowanie starorzeczy i łąk selernicowych
w dopływach dużych rzek i strumieni o naturalnym biegu (bez
ich prostowania). Co ciekawe, według naukowców intensywność
wydzielania CO2 na łąkach torfowych pozbawionych nawodnień
jest o około 22% większa niż na łąkach nawadnianych. Nawadnianie tych łąk zmniejszyłoby emisję CO2 o około 17 tys. ton
w skali Polski w ciągu doby.
Temat ochrony wody i zabezpieczenia naszych upraw przed
suszą jest bardzo rozległy, ale mam nadzieję, że tym artykułem
zasygnalizowałem czytelnikom kilka istotnych czynników wpływających na codzienną pracę rolnika i osiągane przez niego dochody.
Źródła:
1. Nowe mechanizmy usprawniania fotosyntezy, http://laboratoria.net/aktualnosci/27685.html
2. Renata Rózycka - Czas Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. „Ochrona i kształtowanie przestrzeni
rolniczej” https://rrozyckaczas.files.wordpress.com/2014/11/mapa-glebowo-rolnicza_wrpp.pdf
3. Materiały konferencji „Adaptacja gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się klimatu” 05.03.2020 r. IUNG-PIB Puławy
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Banki finansują rolników, mieszkańców obszarów wiejskich,
a także małe i średnie przedsiębiorstwa, osoby fizyczne oraz samorządowe jednostki budżetowe.
Wspieranie rozwoju na obszarach wiejskich przez banki spółdzielcze polega m. in na kredytowaniu gospodarstw rolnych, obsłudze rachunków bankowych, obsłudze budżetów gmin.

Historia bankowości spółdzielczej w pigułce
Sięga XV wieku, ale do XIX wieku jest mało znana. Niewiele
wiemy o działalności finansowej, sporny jest także charakter prowadzonych przedsiębiorstw. Największy ich rozwój nastąpił w latach powojennych. Do roku 1989 banki spółdzielcze znajdowały
się w systemie planowania centralnego. Znaczące zmiany nastąpiły po roku 1989, kiedy wprowadzono nowe regulacje prawne
pozwalając bankom się usamodzielnić. Aktualnie liczba banków
spółdzielczych to około 570 placówek.

oraz w powiatach, gdzie w dniu wejścia w życie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu i bankach zrzeszających znajdowały się jego placówki wykonujące czynności
bankowe.
Banki mające fundusze większe od 1 mln euro mogą prowadzić
działalność na terenie województwa, w którym znajduje się jego
siedziba oraz na terenie powiatów, w których znajdują się jego
placówki. Natomiast banki, których fundusze własne przekroczyły 5 mln euro mogą prowadzić działalność na obszarze całego
kraju.

Banki spółdzielcze, a banki komercyjne
W dobie aktualnej konkurencji coraz trudniej wskazać różnicę
między bankami spółdzielczymi, a bankami komercyjnymi. Obie
instytucję posiadają liczne placówki, filie oraz dostęp do bankomatów. Do cech odróżniających banki spółdzielcze od banków

Finansowanie sektora rolnego - rola banków
spółdzielczych
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Banki spółdzielcze w Polsce należą do jednych z najstarszych form działania spółdzielczości
na rynku oraz odgrywają znaczną rolę w realizacji polityki rolnej i rozwoju lokalnego.
Usytuowanie i zasięg działania w środowisku wiejskim sprawia, iż są bardzo bliskie
mieszkańcom polskich wsi.

Krzysztof Kusy
MODR Oddział Płock

Podstawą funkcjonowania banków spółdzielczych jest Prawo
spółdzielcze z 16 września 1982 r. oraz Ustawa z 7 grudnia 2000
r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się
i bankach zrzeszających.

Czym jest bank spółdzielczy ?
Definiując pojęcie banku spółdzielczego należy wziąć pod
uwagę dwoistość jego charakteru. Bank spółdzielczy jest według
obowiązującego prawa bankiem, czyli samodzielną i samofinansującą się jednostką organizacyjną mającą osobowość prawną.
Z drugiej zaś strony bank spółdzielczy jest spółdzielnią, a więc
zrzeszeniem osób dążących do osiągnięcia wspólnych celów gospodarczych, społecznych, poprzez działalność przedsiębiorstwa.

Na jakim terenie działają banki spółdzielcze?
Teren działania banku spółdzielczego jest uzależniony od funduszy własnych. Bank mający fundusze poniżej 1 mln euro może
działać na obszarze powiatu, w którym znajduje się jego siedziba
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komercyjnych możemy zaliczy bliski kontakt z klientem. Placówki, filie i punkty kasowe banków spółdzielczych są w stanie dotrzeć do najmniejszych miejscowości. Wieloletni okres obecności
na rynku zdaje się mieć zasadnicze znaczenie przy załatwianiu
codziennych spraw przez ciężko pracujących mieszkańców wsi.

Działania banków spółdzielczych
na rzecz lokalnej społeczności
Wymienione wyżej atuty pomagają redukować bezrobocie,
przyczyniając się przy tym do rozwoju przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich. Wpływają także na rozwój inwestycji w gospodarstwach rolnych, a w chwilach dotkniętych kataklizmami
pogodowymi jak ubiegłoroczna susza rolnicy mogą liczyć na
wsparcie w postaci niskoprocentowych kredytów.
Źródła:
Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszeniu się i bankach zrzeszających z dnia 7 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 613)
Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Informacja_o_sytuacji_bankow_
spoldzielczych_i_zrzeszajacych_po_III_kwartale_2019_68373.pdf
https://www.arimr.gov.pl/susza-pomoc-kleskowa.html
Stanisław Miedziak, Bankowość i podstawy rynku finansowego, Wyd. Difin S.A.
Warszawa 2003
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eWniosekPlus

z doradcą
Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego!

Masz czas
do 15 czerwca 2020 r.
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Pamiętaj o przygotowaniu loginu i hasła do aplikacji eWniosekPlus.
Jeśli nie masz konta w tej aplikacji przygotuj następujące dane:
• nr gospodarstwa,
• nr konta bankowego,
• dokładną kwotę ostatniego przelewu z ARiMR w 2019 r.
Przygotuj starannie dane do wniosku:
• plan upraw na 2020 r. ze wskazaniem działek i powierzchni upraw,
• wykaz zwierząt z numerami identyfikacyjnymi z paszportów,
• powierzchnie obszarów proekologicznych,
• umowy kontraktacyjne.

Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem.

Umów się z doradcą Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
www.modr.mazowsze.pl
Wieś Mazowiecka, maj 2020
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Szkodniki w sadach
Ocieplenie klimatu i łagodna zima sprzyjają rozwojowi szkodników. Niektóre z nich nawet nie
przeszły w stadium zimowego spoczynku i żerują na plantacjach. Prowadźmy więc regularny przegląd
drzew i starajmy się właściwie je zidentyfikować, bowiem atakują nasze sady, ogrody i obniżając
plony. Umiejętność rozpoznawania szkodników jest podstawą ich skutecznego zwalczania.
Paulina Kałwa
MODR Oddział Poświętne w Płońsku
Przypomnijmy ich wygląd, progi szkodliwości i metody zwalczania. Ta wiedza jest istotna, bowiem uszkodzenia roślin w sadzie mogą być również skutkiem chorób drzew owocowych.
Miodówka jabłoniowa (Psylla mali Schm.)
Wygląd i biologia: owady dorosłe są szarozielone, długie na
3 mm. Larwy ubarwione są podobnie. To typowy szkodnik żerujący na jabłoni. W ciągu roku rozwija się jedno pokolenie. Larwy
wylęgają się w okresie pękania pąków, a proces ten trwa około 10
dni. Owady dorosłe pojawiają się po kwitnieniu i żerują na dolnej
stronie liści. Składanie jaj odbywa się we wrześniu i październiku.
Szkodliwość: próg szkodliwości to 60 porażonych pąków dla
200 kontrolowanych roślin. Miodówka jabłoniowa znacznie ob-

Wydzielana przez owady rosa miodowa osadza się na liściach powodując rozwój grzybów, a tym samym przyczynia się do zakłócania procesu fotosyntezy.
Zwalczanie: bardzo istotna jest ochrona entomofauny pożytecznej, która redukuje ponad 90% populacji szkodnika. W fazie
białego pąka powinno się wykonać zabieg insektycydowy.
Owocówka jabłkóweczka (Carpocapsa pomonella L.)
Wygląd i biologia: motyl o rozpiętości skrzydeł 16-20 mm. Żeruje na jabłoniach i gruszach. Gąsienice owocówki zimują w kokonach, w szczelinach kory drzew. Wiosną przepoczwarczają się,
a wylot motyli następuje w trzeciej dekadzie maja. Samice składają około 100 jaj na liściach i owocach, a wychodzące gąsienice
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niża owocowanie i stan drzew. Zaatakowane przez larwy pączki
brunatnieją, natomiast liście stają się pofałdowane i poskręcane.
Wieś Mazowiecka, maj 2020

wgryzają się w owoc. W zależności od warunków klimatycznych
może rozwinąć się drugie pokolenie. Gąsienice owocówki można
znaleźć od czerwca do października.
Szkodliwość i zwalczanie: gąsienice żerują wewnątrz owoców
zanieczyszczając je i zaburzając ich rozwój. Próg szkodliwości dla

Z O ddzia ł u Pośw iętne
owocówki jabłkóweczki to 1-2 na 100 zawiązków lub 2 wgryzienia do owoców.
Zwalczanie: przy przekroczeniu progu szkodliwości należy
przeprowadzić zabieg insektycydowy. Zabieg ten wykonujemy
w stadium czarnej główki.
Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae Koch)
Wygląd i biologia: bardzo małe roztocza żółtozielone wiosną

jednym z najważniejszych szkodników jabłoni. Larwy stają się
aktywne na przełomie kwietnia i maja. Formy uskrzydlone występują dopiero we wrześniu i październiku.
Szkodliwość: szkodniki wysysają soki z wiązek przewodzących
gałęzi oraz pni drzew. W miejscach ich występowania powstają
pęknięcia, a także rakowate narośla na korzeniach.

Zwalczanie: W przypadku pojawienia się szkodnika wiosną,
należy rozpocząć zwalczanie bezpośrednio po kwitnieniu stosując preparaty systemiczne.

i latem, natomiast czerwone jesienią, z dwoma ciemnymi plamami po bokach ciała. Rozwój jednego pokolenia trwa około 10-28
dni, w zależności od warunków klimatycznych. Gatunek bardzo
dobrze znosi wysokie temperatury oraz suche powietrze. W warunkach polowych może wystąpić do czterech pokoleń w ciągu roku. Wiosną przy temperaturze 12°C samice (zapłodnione
w okresie jesieni) rozpoczynają składanie jaj. Po około tygodniu
wylęgają się larwy. Zimujące samice pojawiają się już w końcu
sierpnia, a ich liczebność wzrasta we wrześniu i w październiku.
Szkodliwość: owad żeruje na spodniej stronie liści. Zainfekowane rośliny pokrywają się rdzawymi lub żółtymi plamkami i delikatną pajęczyną.
Zwalczanie: przy pierwszych objawach żerowania należy przeprowadzić zabieg insektobójczy. Zabieg należy powtórzyć po
około tygodniu.
Bawełnica korówka (Eriosoma lanigerum Hausum)
Wygląd i biologia: postać dorosła ma długość około 2 mm, jest
bezskrzydła o wiśniowo-brunatnym zabarwieniu. Natomiast formy uskrzydlone mają barwę brunatno - czarną. Zimują w miejscu żerowania. Szkodnik stanowi duże zagrożenie w latach, gdy
temperatura zimą nie spada poniżej 6°C. Gatunek jest obecnie

Pordzewiacz śliwowy (Aculus fouckei)
Wygląd i biologia: postacie dorosłe mają wrzecionowate ciało
koloru słomkowego, długości około 2 mm. Zimują wyłącznie samice pod zewnętrzną częścią pąków, rzadziej w pęknięciach kory
drzew. W kwietniu samice przechodzą na rozwijające się pąki
i składają jaja na spodniej stronie liści i młodych pędów, a także
u nasady ogonków liściowych. W naszych warunkach klimatycznych, a szczególnie podczas łagodnych zim może rozwinąć się
10-11 pokoleń.
Szkodliwość: na zaatakowanych liściach powstają małe, żółte plamki. Powierzchnia blaszki liściowej staje się pomarszczona i krucha. Zaobserwować można również silne zahamowanie
wzrostu krótkopędów.
Zwalczanie: pierwszy zabieg chemiczny powinno się wykonać
w fazie pękania pąków. Natomiast drugi oprysk należy wykonać
tym samym preparatem po opadnięciu płatków kwiatowych.
W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 2 tygodniach.

***

Zabiegi zwalczające należy wykonywać tylko przeciwko tym
gatunkom, które stanowią zasadnicze zagrożenie dla zbiorów.
Dlatego bardzo ważna jest systematyczna lustracja sadu. Przed
podjęciem zabiegów należy zapoznać się z oznakami żerowania
szkodników.
Pamiętajmy o ochronie środowiska i zwalczaniu szkodników metodami chemicznymi tylko wtedy, gdy przekroczą próg
szkodliwości!
Zdjęcia: dr hab. Janusz Nowacki, dr Marek Bunalski „Szkodniki roślin uprawnych”, Poznań 1996
Źródła:
1. Praca zbiorowa pod red. Ryszarda Miętkiewskiego. „Zarys nauki o szkodnikach
roślin cz. II ważniejsze szkodniki podstawowych roślin urawnych”, Siedlce 1998
2. dr hab. Janusz Nowacki, dr Marek Bunalski „Szkodniki roślin uprawnych”, Poznań 1996
3. https://www.adama.com/polska/pl/atlasy/atlas-szkodnikow.html
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Paula Kurenda
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Prawdziwym wyzwaniem w dzisiejszych czasach jest prowadzenie ekologicznego
ogrodu. Wymaga on odpowiedniej ściółki - te najbardziej wartościowe cechują się
prostotą stosowania, dostępnością i naturalnym pochodzeniem.

Pokrycie podłoża w ogrodzie materiałami organicznymi korzystnie wpływa na uprawiane na
działce rośliny i poprawia właściwości gleby.

Co możemy zastosować?
Przede wszystkim te ściółki, które odżywią nam
uprawiane rośliny.

A zatem odżywianie przede wszystkim!
Kompost jest uniwersalny, więc możemy stosować go do wszystkich roślin. Ponadto idealnie
użyźnia glebę. „Czarne złoto” to odpowiednio rozdrobniony kompost - bardzo wysoko ceniony przez
ogrodników. Największym zagrożeniem upraw są
nasiona w źle przygotowanym kompoście. Grubość
warstwy dla bylin to 3-5 cm, dla drzew 5-7 cm. Na
ściółkę można zastosować kompost dojrzewający
przez 3-4 miesiące.
Pokrzywy są niesamowitym pomocnikiem
ogrodnika. Różnorodność zastosowań zawdzięczają bogactwu witamin i minerałów (wapń, magnez,
potas, azot, fosfor, mangan, cynk, żelazo oraz witaminy C, A, B2, K). Zielone pokrzywy posiadają takie
substancje, jak chlorofil, karoten, ksantofil, pektyny, enzymy, kwasy organiczne i sole mineralne w
stopniu minimalnie rozłożonym. Zastosowane jako
ściółka, przez cały okres rozpadu zasilają ogród
zapewniając lepsze plonowanie. Ścięte, młode pokrzywy (przed kwitnieniem) układamy międzyrzędowo w warstwach o grubości 3-5 cm (w tym
okresie koncentracją w sobie najwięcej substancji
odżywczych). Pokrzywę można też wykorzystać w
postaci gnojówki, wyciągu lub wywaru do nawożenia i ochrony roślin.
Trawa jest dobrą ściółką nie tylko w uprawie
warzyw, pod warunkiem, że nie będziemy używać
w tym celu trawy kwitnącej lub rozsiewającej się.
Najwięcej cennych składników jest w niej przed
kwitnieniem (nasiona traw stanowią ryzyko zachwaszczenia upraw). Skoszona jest bogatym źródłem próchnicy i szybko się rozkłada. Grubość warstwy to około 10-15 cm. Powinna być przesuszona,
aby nie gniła. Chcąc ograniczyć wzrost chwastów
przy zakładaniu nowego ogródka, można położyć
pod trawę lub inną ściółkę wilgotne gazety lub tekturę. Gazety nie mogą być drukowane w kolorze lub
na papierze kredowym, bo takie szkodzą roślinom.
Torf jest jednym z materiałów do mulczowania
o odczynie kwaśnym. Świetnie zatrzymuje wilgoć.
Grubość warstwy dla bylin to około 5-6 cm, dla
drzew 7-10 cm.

Mulczowanie dotyczy również trawników. Skoszona trawa
nie musi być usuwana z ogrodów wypoczynkowych. Wskazane
jest regularne koszenie z użyciem specjalnych kosiarek z funkcją
mulczowania. Wtedy trawa jest pocięta na bardzo drobne elementy i rozsypana z tyłu kosiarki, jako ściółka. Drobne frakcje
nie powinny stanowić obciążenia dla rosnących ździebeł, a szybki
proces rozkładu użyźni trawnik w naturalny sposób.

Co jeszcze można wykorzystać?
Liście - ściółkowanie nimi przyjmowanie jest niechętnie, gdyż
dużo wolniej niż trawa rozkładają się i nie zawsze są zdrowe. Te
porażone chorobami lub ze szkodnikami najlepiej definitywnie
usunąć z ogrodu: głęboko zakopać lub spalić (ale wtedy niszczymy pożyteczną faunę). Do ściółkowania najlepiej użyć liści
podsuszonych. Proponowane gatunki do ściółkowania, to liście:
lipy, grabu, jesionu, wiązu, klonu, topoli, brzozy i drzew owocowych. Liście orzecha włoskiego, dębu oraz olchy nie są polecane - zawierają dużo garbników spowalniających rozwój innych
roślin i dłużej się rozkładają. Liście kasztanowców nie nadają się
ani do ściółkowania, ani do kompostowania ze względu na larwy
szrotówka kasztanowcowiaczka. Grubość warstwy liści powinna wynosić 7-10 cm (taka ściółka najczęściej stosowana jest pod
drzewami). Liście, jako składnik kompostu, są stosowane przy
nawożeniu innych roślin.
Słoma - popularna wśród plantatorów truskawek, ma również
zastosowanie w ogródkach warzywnych. Niskie pomidory, ogórki, cukinie, poziomki czy rabarbar także skorzystają na ściółce
słomianej. Słoma przede wszystkim zabezpiecza owoce przed
kontaktem z ziemią i w dzięki temu ogranicza choroby, gnicie
oraz zabrudzenie. Owoce też szybciej dojrzewają. Słoma rozkłada się szybko, więc po zauważeniu braków należy ją uzupełnić.
W zależności od grubości pierwotnej warstwy oraz warunków
atmosferycznych można ją ścielić raz do roku lub raz na dwa lata.
Proponowana grubość warstwy to około 8-10 cm (nie powinna
być cieńsza niż 5 cm). Słoma przyciąga pożyteczne mikroorganizmy glebowe i dżdżownice, ale też nornice, kiedy jesienią poszukują kryjówek na przetrwanie zimy.

***
Praca w ogrodzie to dbałość o szczegóły i obserwacja. Taki sposób pracy daje najwięcej satysfakcji i pozwala cieszyć się z każdej,
nawet najdrobniejszej zmiany, jaką uda nam się wypracować.
Źródła:
1. http://regiodom.pl/portal/ogrod/rosliny/pokrzywa-jej-zastosowanie-w-ogrodzie-i-nie-tylko
2. https://swiatrolnika.info/ekologia/3439-pokrzywa-bardzo-pozyteczny-chwast
3. https://blog-ogrodniczy.pl/porady-ogrodnicze/jak-sciolkowac-glebe-w-ogrodzie/
4. https://twojogrodek.pl/Jak-pozbyc-sie-chwastow-bez-uzycia-chemii
5. https://muratordom.pl/ogrod/pielegnacja-roslin/sciolka-w-ogrodzie-dlaczego-warto-rozkladac-sciolke-i-jak-torobic-dobrze-aa-9jud-RdMS-Bk8k.html
6. https://www.ekologia.pl/dom-i-ogrod/abc-ogrodu/sciolka-w-ogrodzie-zastosowanie-rodzaje-i-typy-sciolek,24267.html
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Profil zaufany zyskuje popularność
Walka z koronawirusem wymaga od nas dużej dyscypliny i korzystania z rozwiązań
zmniejszających interakcję społeczną. Dlatego sposoby umożliwiające zaspokojenie naszych
potrzeb, bez konieczności wychodzenia z domu, są bardzo na czasie. Jednym z nich jest
profil zaufany pozwalający na zdalne załatwienie spraw urzędowych.

Edyta Łukomska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku
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Profil zaufany to bezpłatna metoda
potwierdzania tożsamości obywatela naszego kraju w systemach elektronicznej
administracji. Działa jak odręczny podpis
w kontaktach z podmiotami publicznymi.
Można dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów przykładowo: wnieść podanie, odwołanie, skargę, złożyć wniosek o 500+,
becikowe, PIT, założyć firmę.
Każdy obywatel może posiadać tylko jeden
profil zaufany. Podpis potwierdzony profilem zaufanym jest ważny (wywołuje skutki
prawne), jeżeli został utworzony lub złożony
w okresie ważności tego profilu (3 lata).
Za pomocą profilu zaufanego można
w portalu: złożyć wniosek o nowy dowód
osobisty, wymieniać korespondencję na
przykład z ZUS-em, urzędem gminy, załatwiać inne sprawy urzędowe przez internet.
Sprawdzić: swoje punkty karne, swoje
dane w Rejestrze Dowodów Osobistych,
czy dowód osobisty jest unieważniony,
swoje dane w rejestrze PESEL, - dane medyczne w Internetowym Koncie Pacjenta
(IKP) na pacjent.gov.pl.
Każdy, kto ma numer PESEL oraz ma
pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby ubezwłasnowolnione
oraz dzieci przed ukończeniem 13 roku życia nie mogą mieć profilu zaufanego.

urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie i niektóre
inne urzędy. Wniosek o założenie profilu zaufanego
automatycznie wysyła się
przez internet, kiedy rejestruje się konto.
Natomiast swoje dane potwierdzamy osobiście w wybranym punkcie potwierdzającym (również za granicą). (Pracownik
punktu potwierdzającego poprosi o okazanie dokumentu tożsamości. Następnie
wydrukuje złożony przez ciebie wniosek
i poprosi o jego podpisanie.)
 Za pomocą dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.
W tym celu trzeba posiadać dowód
osobisty z warstwą elektroniczną. Na
stronie wyboru sposobu uzyskania profilu zaufanego wybiera się opcję e-dowód i postępuje dalej jak w podanej tam
instrukcji. Ta opcja wymaga posiadania oprócz nowego dowodu osobistego
z warstwą elektroniczną także czytnika umożliwiającego połączenie dowodu z komputerem (tzw. czytnik NFC)
oraz zainstalowanego wcześniej oprogramowania e-dowodu.
 Za pomocą kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.
Ta opcja wymaga zainstalowanego
wcześniej oprogramowania PZ Signer. Jeśli
nie posiadamy go to należy pobierać aplikację odpowiednią dla naszego systemu.

Jak założyć?

Jak długo ważny jest profil zaufany?

Kto może założyć?

Profil zaufany można założyć na kilka
sposobów:
 Przez bankowość internetową. Wystarczy mieć konto w jednym z banków: T-Mobile Usługi Bankowe, PKO Bank Polski,
Inteligo, Santander, Pekao, mBank, ING,
Millenium, Alior Bank, Envelo.
 Profil zaufany można też założyć
w jednym z punktów potwierdzających.
Punkty potwierdzające to: oddziały ZUS,
Wieś Mazowiecka, maj 2020

Profil zaufany jest ważny trzy lata. Możesz go sobie przedłużyć, nim minie termin ważności. Po tej dacie można założyć
nowy profil zaufany.

Założenie profilu zaufanego umożliwia
korzystanie z wielu platform

Dzięki profilowi zaufanemu można korzystać z wielu usług online na wielu portalach urzędowych, np.:

• Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - za jej pomocą złożysz wniosek o dowód osobisty,
uzyskasz odpisy aktów stanu cywilnego,
zgłosisz urodzenie dziecka, złożysz odwołanie od decyzji administracyjnej,
• Platforma Usług Elektronicznych Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) - na
przykład możesz tu umówić się na wizytę
w placówce ZUS, sprawdzić, czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń, sprawdzić
informacje o stanie swojego konta ubezpieczeniowego w ZUS,
• Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) - na przykład możesz
tu założyć firmę, wznowić lub zawiesić
działalność gospodarczą, uzyskać dane
osób, które prowadzą firmy w Polsce.
• Internetowe Konto Pacjenta (IKP) - bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia,
dzięki której: otrzymasz e-receptę SMS-em lub e-mailem — wystarczy, że podasz swój numer telefonu lub adres e-mail, masz dostęp do danych medycznych
swoich dzieci do 18. roku życia, odbierzesz e-skierowanie (na badanie lub do
uzdrowiska), jeśli pracujesz - informację
o zwolnieniach lekarskich (e-zwolnienie)
oraz wiele innych spraw związanych ze
zdrowiem.
Przepisy wymagają od osoby posiadającej ważny profil zaufany zapewnienia poufności danych, aby nie było możliwe użycie profilu zaufanego przez osoby trzecie.
Źródła:
1. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10
września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1760).
2. www.pacjent.gov.pl
3. www.gov.pl
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Co wiemy o miodzie?
Pszczoła to owad doceniany przez człowieka od starożytności po dzisiejsze czasy. Od pszczół
pozyskujemy wiele produktów, ale najbardziej cenimy miód.
Wioletta Chądzyńska
MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Aby wytworzyć słodki miód pszczoły pobierają nektar i inne
słodkie soki z żywych organizmów roślinnych. Wzbogacają je substancjami własnymi i modyfikują w swoich organizmach. Następnie gromadzą w plastrach, w których wytworzony miód dojrzewa.
Zatem miód jest produktem roślinnym i pszczelim jednocześnie.

Życie pszczół zależy od źródła pożytku, czyli nektaru
i spadzi

Nektar to sok wydzielany przez wiele kwiatów, który przywabia owady. Jest to wodnisty roztwór rozmaitych węglowodanów.
Składnikami nektaru są również niewielkie ilości: białka, substancji mineralnych, kwasów, witamin, barwników i substancji
zapachowych. Głównym składnikiem z reguły jest surowy cukier.
Produktem dla miodu kwiatowego jest nektar z mniszka lekarskiego i rzepaku.
Spadź jest, obok nektaru ważnym dla życia pszczół źródłem
pożytku. Występuje głównie na obszarach leśnych i wytwarzana
jest przez pluskwiaki równoskrzydłe, żywiące się sokami roślinnymi - przede wszystkim mszyce i czerwce. Spadź (rosa miodna) to
produkt wyjściowy dla popularnego i lubianego miodu spadziowego. Na klonach, dębach, lipach, wiśniach, brzozach i śliwach żyją
owady miodówkowate, natomiast na igłach świerków, jodeł i modrzewi miodownice, odpowiednio: świerkowe, jodłowe i modrzewiowe. Ta słodka ciecz w postaci kropel wypływa z uszkodzonych
komórek oraz z płynnych odchodów owadów. Spadź oprócz surowego cukru zawiera przede wszystkim fruktozę i glukozę. Pszczoły
mogą ją przenosić dopóty, dopóki pozostaje płynna.

Jak powstaje miód?

Zbierany przez pszczoły nektar i spadź są wstępnie trawione
i konserwowane w celu chemicznej i fizycznej przemiany. Chemiczna przemiana występujących w przyrodzie soków zawierających cukier następuje krótko po przyjęciu ich przez pszczoły.
Już w drodze powrotnej do ula w organizmie owada poddawane
są one działaniu enzymu (fermentu), który rozkłada (inwertuje) surowy cukier na fruktozę i glukozę. Mieszanka obu tych
cukrów nosi nazwę cukru inwertowanego. Następnie pszczoły
lotne przekazują przyniesiony i już rozłożony przyszły miód
pszczołom ulowym. Przy okazji zostaje poddany działaniu innych enzymów takich jak diastaza rozkładająca skrobię, katalaza, fosfataza i oksydaza. Wszystkie te substancje, jak również
hamująca rozwój bakterii inhibina oraz witaminy, domieszane
w śladowych ilościach powodują, że z czasem następuje chemiczne przekształcenie zebranych przez pszczoły produktów
wyjściowych w gotowy miód. Przyszły miód podlega również
przemianie fizycznej. Ilość wody zawarta w nektarze i spadzi
podczas przerabiania spada do 17-20 %.

Skład miodu

Miód ma w swoim składzie rozszczepione rodzaje cukrów, wzbogacone przez pszczoły wartościowymi dodatkami. Są to, m.in.
kwasy, przede wszystkim: aminokwasy, kwas cytrynowy, jabłkowy,
mrówkowy, bursztynowy oraz minerały głownie: potas, sód, wapń,
magnez, chlorki, siarczany, fosfaty, witaminy z grupy B, itd. Do składników dodatkowych zaliczają głównie substancje smakowe i zapachowe oraz inhibina i w znacznej mierze enzymy. Miody nektarowe
i spadziowe różnią się nie tylko kolorem, smakiem i domieszką pyłku.
Spadziowe zawierają wyraźnie więcej aminokwasów niż nektarowe.

Odmiany miodu

Zasadniczo rozróżnia się miody nektarowe (kwiatowe) i spadziowe (leśne). Z kwiatowych znane są przede wszystkim: rzepakowy, wrzosowy, miód z mniszka i akacjowy. W sadach owocowych i szczególnie na obszarach pożytków kwiatowych pszczelarz
zbiera jednak najczęściej miód wielokwiatowy, ponieważ kwitną
tam jednocześnie lub krótko po sobie różne rośliny pożytkowe.
Dlatego bardzo często miód z mniszka lekarskiego wymieszany
jest z miodem z pochodzącym z drzew owocowych i kwiatów
łąkowych. Znawcy właśnie taki preferują, ponieważ w wyniku
zmieszania różnych pożytków jest on wyjątkowo bogaty i dlatego wartościowy, o pełnym aromacie, przeważnie jasny, o złocistej
barwie i płynnej konsystencji.

Miód na nasze serca i podniebienia

W miodzie cukry są inwertowane, dlatego mogą bardzo szybko
działać w organizmie ludzkim. Duży udział cukru inwertowanego 60-70 %, czyni z miodu przede wszystkim idealnego dostawcę
energii. Cukier w takiej postaci może być natychmiast przyjmowany przez krew, co wywołuje ożywienie i odzyskanie sił przez mięśnie. Miód służy nie tyko ludziom ciężko pracującym fizycznie, jest
również doskonale trawiony przez niemowlęta i dzieci, powoduje
przyrost masy ciała i w znacznej mierze hamuje rozwój infekcji.
Miód jest również odpowiedni dla ludzi starszych. Dostarcza siły,
działa uspakajająco i wspomaga proces tworzenia krwi.
Ma lecznicze działanie w przypadku różnego rodzaju otwartych, ropiejących ran. Zawarta w miodzie inhibina działa antybakteryjnie, co powoduje oczyszczenie i rozpoczęcie ich gojenia.
Miód pszczeli bardzo cenimy, jako środek wzmacniający i leczniczy,
działający na wszystkie organy, zwiększający odporność na choroby
a także znakomicie poprawiający smak wielu potraw. Od tysięcy lat
wykorzystujemy go zarówno w celach leczniczych jak i kulinarnie.

Literatura:
Hodowla pszczół 2016- Franz Lampeitl
www.prometeusze.pl
www.portalpszczelarski.pl
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Sól nie zwilgotnieje, gdy do solniczki włożysz kilka ziarenek ryżu.
Zanim napełnisz formę ciastem, włóż ją na chwilę do lodówki.
Dzięki temu upieczone ciasto łatwiej wyjmiesz z formy.
Aby ser żółty szybko nie stwardniał, włóż do woreczka z serem
kostkę cukru.
Nie wylewaj soku z kiszonych ogórków, zalej nim obrane małe
cebulki lub ząbki czosnku. Po kilku dniach masz idealne dodatki

Zanim pierwszy raz użyjesz nowej patelni! Rozgrzej na niej
olej z dodatkiem soli, wszystko będzie lepiej się smażyło.
Przykry zapach smażenia zniknie, gdy po każdym użyciu patelni wlejesz na nią herbaciane fusy i zagotujesz.
Aby mleko nie wykipiało, posmaruj masłem brzegi rondla.
Mycie tarki? Posmaruj tarkę do sera olejem, wówczas ser
nie będzie do niej przywierał i łatwiej ją umyjesz.

Kuchnia i jej tajniki, cz. 1
24

W trosce o dobre zdrowie i samopoczucie naszych Czytelniczek przedstawiamy porady
zaczerpnięte z domowych notatek, starych gazet i książek. Warto je przeczytać i - jeżeli
tylko będzie okazja - zastosować. Przez dziesiątki lat sprawdzały je przecież nasze
prababki, babki, mamy i ciotki. Przekonajmy się czy i dziś nam pomogą, to nic nie
kosztuje.
Barbara Soboń
MODR Oddział Radom
do sałatek.
Owoce będą dłużej świeże na paterze, jeśli włożysz między nie
kilka kasztanów.
Do mielonych kotletów zamiast jajek dodaj surowy utarty
ziemniak. Dzięki temu kotlety nie będą się rozpadały.
Zapach smażonej ryby wyeliminujesz, jeśli wcześniej namoczysz rybę w mleku z dodatkiem ziela angielskiego.
Do panierki (mąki i bułki tartej) warto dodać trochę startego
żółtego sera. Kotlety będą wówczas smaczniejsze.
Nie wylewaj wody po ugotowaniu ziemniaków, zimną możesz
podlewać kwiaty, będą lepiej rosły.
Jak gotować brokuł? Najlepiej w wodzie z dodatkiem soli oraz
cukru, a polać warto roztopionym masłem z tartą bułką.

Ciasto drożdżowe będzie bardziej delikatne i dłużej
zachowa świeżość, gdy zamiast mleka dodasz kefir.
Szybko obierzesz ugotowane buraki, gdy po odcedzeniu
przelejesz je zimną wodą.
Ziemniaki w mundurkach łatwiej obierzesz, jeśli będziesz
je gotować z dodatkiem łyżki oleju.
Przykry zapach w lodówce? Wstaw do środka naczynie
z octem lub talerzyk z ziarenkami kawy.
Nieprzyjemny zapach w zmywarce? Przed każdym myciem
naczyń włóż do pojemnika na sztućce skórkę z cytryny.
Szybkie rozmnażanie lodówki - wyłącz ją i wstaw do środka naczynie z gorącą wodą.
Mycie sita do mąki - zabrudzone sito należy spłukać tylko
zimną wodą, gdyż ciepła zakleja dziurki.

Łatwiej obierzesz owoce cytrusowe, jeśli najpierw polejesz je
gorącą wodą lub wstawisz na chwilę do piekarnika.

Jak wymyć termos? Rozpuść w ciepłej wodzie torebkę
proszku do pieczenia i roztwór wlej do termosu. Pozostaw
na 2 godziny i opłucz.

Aby tłuszcz nie pryskał podczas smażenia, posyp patelnię
szczyptą soli.

Szkodniki w szafkach kuchennych, aby uciekły należy rozsypać świeże liście laurowe na spodzie szafek.

Wieś Mazowiecka, maj 2020
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Chleb będzie dłużej świeży, jeśli do pojemnika włożymy
jabłko.
Pieczywo tostowe przechowywane w lodówce nie będzie
pleśnieć.
Jeśli zupa jest przesolona, możemy uratować ją wkładając
parę plasterków surowego ziemniaka.
Jeśli sos jest za jasny, można do niego dodać szczyptę zmielonej kawy. Nada ona ciemniejszy kolor i wyrazisty smak.

Aby podnieść aromat kawy, dodajemy szczyptę soli.
Czego nie należy zamrażać: śmietany, jogurtu, majonezu, jajek
na twardo (bo mogą się stać gumowate), serów żółtych (zamrożony w dużych kawałkach może się kruszyć), owoców morza (bo
były już mrożone w transporcie), ziemniaków, cebuli, butelek
z gazowanymi napojami (bo mogą eksplodować).
Zamrażać można świeże zioła - usuwamy łodygę, listki myjemy
i wkładamy do woreczka.

Jeśli sos jest za słony, dodajemy wina lub mleka.

Robimy dżem - aby zapobiec pleśni przed zamknięciem słoika
nalewamy na dżem odrobinę czystego alkoholu.

Jeśli stół lub blat, na którym przyrządzamy rybę, posypiemy solą, nie będzie się ona ślizgać.

Aby ryż zachował świeżą biel i nie rozgotował się, trzeba dodać
do wody kilka kropli soku cytrynowego.

W przypadku połknięcia ości należy bardzo powoli wypić
łyżkę octu, a potem zjeść kawałek chleba. Ocet zmiękczy
ość, a chleb pomoże ją połknąć.

By jarzyny w lodówce były jak najdłużej świeże, trzeba włożyć
do pojemnika suchą gąbkę. Pochłonie wilgoć i warzywa nie będą
gniły.

Stare ziemniaki mogą w czasie gotowania ciemnieć. Aby
temu zapobiec, wystarczy dodać do wody trochę mleka.

Układ sztućców na talerzu ma znaczenie: skrzyżowane sztućce
oznaczają, że jeszcze nie skończyliśmy jeść; równolegle położone
sztućce (godzina 16:20) komunikują, że zakończyliśmy posiłek.

Dodanie do wody odrobiny soli i łyżeczkę oliwy ułatwi
obieranie ziemniaków w mundurkach, a woda nie wykipi.
Kopytka będą bardziej puszyste, jeśli zamiast jajka dodamy do ciasta oleju.
Aby pieczarki pozostały białe, należy je natychmiast po
umyciu polać sokiem z cytryny.
Nie wolno przechowywać pomidorów razem z kalafiorem i ogórkiem, wydzielają one gaz, który powoduje szybsze więdnięcie innych warzyw.
Ugotowanego szpinaku nie wolno podgrzewać, gdyż
uwalnia się wtedy szkodliwy dla zdrowia kwas szczawiowy.
Truskawki należy myć przed oberwaniem szypułek.
W przeciwnym razie owoc nasiąknie wodą.
Aby ciasto nie kleiło się do wałka, wystarczy wcześniej
włożyć go na pół godziny do zamrażarki.
Zbyt wysuszone ciasto można uratować, smarując wierzch
mlekiem i na krótką chwilę wstawić je do piekarnika.
Ciasto drożdżowe nie będzie suche, jeśli zamiast całych
jajek dodamy tylko żółtka, zwiększając ilość tłuszczu.
Jeśli dodamy do budyniu sztywno ubitą pianę, będzie pulchniejszy.

Sól kocha wrzątek - nie wsypujmy soli do potrawy dopóki woda
w garnku nie będzie wrząca. Dodając sól do zimnej wody, uszkadzamy wewnętrzną powierzchnię garnka. Poza tym woda bez soli
szybciej się gotuje.
Jeśli chcesz, aby owoce szybciej zrobiły się żółte zostaw je na
noc w papierowej torebce razem z kawałkiem jabłka. Wydziela
ono etylen, który przyśpiesza dojrzewanie.
Błyskawiczne sosy do pieczeni: a) jogurtowy – zmieszaj 3 łyżki
jogurtu naturalnego, 1 łyżkę majonezu, 2 ząbki czosnku i posól.
b) musztardowy – łyżkę musztardy połącz z łyżeczką miodu, sokiem z cytryny i jogurtem.
Jeśli nie wiesz jaką mąkę wybrać, sprawdź liczbę na opakowaniu: typ 450 – jest idealny do biszkoptów i lekkich ciast; typ 500
do 650 – są uniwersalne, do placków i pierogów; typ 750 i 850 nadają się do pizzy; typy powyżej 1400 – do chleba.
Do czego nie podajemy wina? - dania z jajek, zupy, kwaśnych
owoców, czekolady.
Jakie wino do jakiej potrawy pasuje? Białe wytrawne – do zimnych zakąsek, ryb, chudych wędlin, sałatek. Białe półwytrawne
- białego mięsa, grzybów. Czerwone wytrawne i półwytrawne dziczyzny, wołowiny, baraniny, gęsi, bigosów, pasztetów i wątróbki. Białe i czerwone słodkie - do deserów. Szampan - do wszystkiego, należy jednak serwować oddzielnie - albo przed innymi
winami.
Wieś Mazowiecka, maj 2020
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Uprawa frezji ogrodowej, część 1
Frezja ogrodowa, którą najczęściej można spotkać w rodzimych ogrodach to wieloletnia
krzyżówka Freesia hybrida. Długie, rozgałęzione łodygi dorastają w ciągu jednego sezonu
do 40-45 cm, a na ich końcach, w sposób asymetryczny, pojawiają się bardzo ozdobne
dzwonkowe kwiaty, najczęściej żółte.

Anna Biegaj
MODR Oddział Radom
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Większość liści to liście odziomkowe,
czyli wyrastające z podnóża łodygi - wąskie i sztywne, sięgające nawet 15 cm długości. Frezje należą do roślin bulwiastych.
Bulwy frezji pokryte są suchymi, włóknistym, jasnobrązowymi łuskami, a powstają u nasady zeszłorocznych liści. W kątach
tych liści tworzą się później pąki. Pąk
umiejscowiony najwyżej przekształca się
w nową roślinę, natomiast pozostałe rozwiną się w bulwki, które wykorzystuje się
później do rozmnażania.
Frezje cenione są nie tylko ze względu
na szlachetną, unikatową urodę porównywaną z orchideami, ale także wydzielają
intensywny, przyjemny aromat. W języku
kwiatów frezje symbolizują przyjaźń, zaufanie i niewinność - coraz częściej są też
wyszukiwane na wiązanki okolicznościowe, a bukiet ślubny z frezji jest marzeniem
niejednej panny młodej.

Wymagania glebowe i wodne

Frezja jest rośliną o krótkim okresie wegetacji (w naturze) i tworzącą bulwy, wymaga
podobnie jak inne rośliny cebulowe, gleby
zasobnej. Pod uprawę frezji nadaje się każda
dobrze przepuszczalna gleba, z dużą zawartością próchnicy, której umiejętność zatrzymywania wody i składników pokarmowych
decyduje o jej żyzności, a gruzełkowa struktura ułatwia dostęp powietrza do korzeni.
Zagony z cięższą glebą należy więc przekopać, a znaczną część ziemi zastąpić substratem ogrodniczym wymieszanym z piaskiem
i organicznym kompostem lub podłożem po
uprawie pieczarek. Obornik musi być przekompostowany ponieważ prawie wszystkie
cebulowe nie tolerują świeżego obornika
z uwagi na duże ilości amoniaku.
Frezja korzeni się głęboko, dlatego też pod
jej uprawę ziemię przekopujemy na pełną
sztychówkę, także wiosną. Roślina nie wykazuje specjalnych wymagań co do odczynu
gleby. Za najwłaściwszy dla frezji uważa się
odczyn obojętny, a mianowicie pH 6,2-7,2.
Frezje nawadniamy przez cały okres
uprawy, szczególnie w upalne letni dni.
Podłoże powinno być stale lekko wilgotne, frezja jednak źle znosi zalegającą wokół bulw i korzeni wodę. Decydując się na
podlewanie pamiętajmy by robić to rano.
Z racji swej podatności na choroby już po
południu roślina powinna być sucha. Po
zakończonym kwitnieniu, gdy liście zaczynają zasychać, podlewanie stopniowo
ograniczamy. Frezje w okresie wiązania
pąków kwiatowych potrzebują nie tylko
sporo światła i umiarkowanej temperatury, ale też dużej wilgotności powietrza.

Temperatura

Kolejnym ważnym czynnikiem decydującym o powodzeniu uprawy frezji jest
temperatura. Odgrywa ona ogromną rolę
we wszystkich fazach wzrostu i rozwoju
frezji oraz w fazie jej spoczynku. Wzrostowi tych roślin sprzyjają temperatury wynoszące kilka stopni powyżej 0°C. Dlatego
też można uprawiać frezję w polu w okresie
późnowiosennym i letnim. Wysokie temperatury są niekorzystne dla wzrostu frezji.
Rośliny uprawiane w temperaturze około
20°C prawie nie kwitną. Temperatura gleby,
na głębokości wysadzania bulw frezji, wyższa od 17°C znacznie opóźnia kwitnienie.
Najwłaściwszą temperaturą gleby w czasie
kiełkowania bulw w okresie pierwszych 4-7
tygodni od ich wysadzenia jest 13-17°C. Po
wschodach najlepiej by temperatura utrzymywała się w zakresie 10-13°C. Ponieważ
dostępne w handlu bulwy są na ogół preparowane niższa niż zalecana temperatura spowoduje bardzo znaczne opóźnienie
kwitnienia. Jak już pojawią się pąki temperatura może być nieco wyższa bo około
15-18°C. Jeśli w tym czasie nastąpią nagłe
zmiany temperatury mogą pojawić się deformacje kwiatostanu. Często w tym czasie
pojawia się tzw. mieczykowaty kwiatostan.
Natomiast wysokie temperatury mogą spowodować zasychanie wierzchołkowych pąków w kwiatostanie.

Nawożenie

Rośliny frezji mają dość wysokie wymagania pokarmowe, a jednocześnie nie znoszą wysokiego stężenia soli w roztworze
glebowym. Dla dobrego plonowania frezji
konieczna jest też zawartość mikroelementów. Dając do ziemi dużo kompostu
możemy wiosną już nie nawozić. Jeśli nie
dawaliśmy trzeba zastosować nawożenie
pełnoskładnikowe. By wzmocnić roślinę,
a szczególnie by uzyskać duży i ładnie wybarwiony kwiatostan warto po pojawieniu
się małych pąków 2-3 krotnie w odstępach 10 dniowych zasilić roślinę płynnym
nawozem np. dla pelargonii czy surfinii.
Nawozy te mają oprócz wysokiej ilości potasu także pełną gamę łatwo dostępnych
mikroelementów oraz małą dawkę azotu,
a nawożenie azotem nie jest przy uprawie
frezji zalecane bo sprzyja on wzrostowi
rośliny przy jednoczesnym blokowaniu
kwitnienia. Kolejną dawkę nawożenia
stosujemy pod koniec kwitnienia, dajemy
wówczas nawóz o dużej zawartości potasu.
Potas jest ważnym składnikiem, kiedy roślina intensywnie tworzy bulwę.

Objawy niedoborów składników
mineralnych

Niedobór azotu powoduje opóźnienie
wzrostu i rozwoju roślin. Rośliny frezji są
wówczas mizerne, jasne, żółtozielone, o liściach sztywnych, ustawionych pionowo
i zawierają mniejszą liczbę pąków kwiatowych. Niedobór fosforu powoduje wykształcenie się bardzo wąskich i małych liści,
ciemnozielonych, o odcieniu fioletowym.
Niedobór potasu, mało widoczny w pierwszej fazie rozwoju rośliny, powoduje później
zbrunatnienie i zamieranie końców liści
i wiotkość całych roślin. Frezja należy do roślin wrażliwych na chlor. Dlatego wybierając
nawóz wiosenny warto zwrócić uwagę by zawierał potas w postaci siarczanu potasu, a nie
soli potasowej bo te zawierają dużo chloru.

Zabiegi pielęgnacyjne

Rośliny frezji są bardzo wrażliwe na
zachwaszczenie, zwłaszcza we wczesnej
fazie wzrostu. Motyczenie trzeba jednak
wykonywać bardzo ostrożnie i płytko,
gdyż wiele korzeni znajduje się tuż pod
powierzchnią gleby, a przy tym są one bardzo wrażliwe na uszkodzenie.
Dorastające na dużą wysokość (40-50
cm) pędy kwiatowe frezji wymagają podpór, aby nie pokładały się pod ciężarem
kwiatów. Podpory najlepiej zamontować
w momencie sadzenia bulw, aby później
nie uszkodzić systemu korzeniowego.
Przed zakupem bulw należy wiedzieć, że
są odmiany łatwo się pokładające i odmiany o dość sztywnych pędach.
Wysoce wskazane jest ściółkowanie powierzchni gleby, najlepiej jasnym materiałem np. słomą lub trocinami, które należy
dobrze wymieszać z odrobiną nawozu by
w trakcie rozkładu nie pobierał składników
z ziemi. Należy ściółkować w momencie,
gdy pędy frezji osiągną wysokość kilku centymetrów. Można także ściółkować zagony
frezji zaraz po wysadzeniu bulw. Podczas
gorących miesięcy letnich ściółkowanie frezji w ogrodzie jest zabiegiem nieodzownym,
bowiem ściółka zabezpiecza glebę przed
wysychaniem i nagrzewaniem, tym samym
sprzyja równomiernemu wzrostowi roślin.

Źródła:
1. Ulanowski K. Ogród z pasją. Rośliny ozdobne.
[Warszawa 2016].
2. http://fotoforum.gazeta.pl/72,2,638,57370809,57926898.
html
3. „Frezja” - Krystyna Kukułczanka PWRiL
4. Uprawa roślin ozdobnych. Podręcznik dla studentów akademii rolniczych. Warszawa 1984.
5. „Kwiaty cięte uprawiane pod szkłem i folią - praca
zbiorowa”
6. „Kwiaty od A do Z” Krystyna Oszkinis
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Dlaczego Kolumb nie dotarł
do Ameryk?
Koniec XV wieku, epoka średniowiecza - dalekie podróże stanowiły spore wyzwania
i zajmowały wiele tygodni. Wyprawa z Europy do, znanej już wtedy, Azji była dużym
przedsięwzięciem. Zatem, co w przypadku, kiedy celem podróży staje się odległy, nieodkryty
dotąd ląd? Za tak odważną, zuchwałą ideą musiało kryć się coś więcej. Przepowiednie
zawarte w Biblii, legendarne krainy, dokonania wielkich podróżników - to one zaważyły na
decyzji Krzysztofa Kolumba o podjęciu dalekiej wyprawy.

Monika Kuchnio
Za odkrywcę Ameryk powszechnie uznaje się właśnie Kolumba.
Jednak już kilkaset lat przed jego pierwszą wyprawą, na tereny dzisiejszej Ameryki Północnej, dotarł przez przypadek Leif Erikson. To
właśnie jego uważa się za pierwszego Europejczyka, który dotarł na
nieznane dotąd mieszkańcom Starego Kontynentu ziemie. Po kilku
miesiącach wrócił jednak na Grenlandię, która była jego pierwot-
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nym celem. Dopiero po przybyciu Kolumba w rejon dzisiejszych Karaibów, wiadomość o Nowym Świecie mocno się rozpowszechniła.
Rozpoczęły się kolejne wyprawy europejskich załóg, kolonizacja, ale
też ewangelizacja nieznanych dotąd terenów. Pomiędzy kontynentami pojawił się trwający do dzisiaj ruch.

Ciekawostki ze św iat a
Już przed wyprawą Kolumba…
… w wielu źródłach pojawiały się informacje o nieznanych lądach na zachód od Europy. Mapy wybitnych geografów, dzieła
naukowe czy Biblia wskazywały istnienie terenów „po drugiej
stronie” Atlantyku. Jednak do 1492 roku, czyli roku pierwszej wyprawy Kolumba, pozostały one nietknięte przez Europejczyków.
Inspiracją dla żeglarza byli wielcy podróżnicy, do których należał
m. in. Marco Polo. Jego dzienniki z wypraw wywarły na Kolumbie
ogromne wrażenie. Jeszcze większy wpływ na plany podróżnicze
żeglarza miało dzieło Pierre’a d’Ailly Imago Mundi (Obraz świata).
Praca francuskiego kardynała i teologa była połączeniem kilku
dziedzin, tworząc w ten sposób ciekawy obraz średniowiecza, który zafascynował Kolumba. Imago Mundi przedstawiało wierzenia
religijne, mitologiczne, ale również wiedzę geograficzną, poglądy
filozofów oraz opisy legend. Znalazły tam swoje miejsce opowieści
o Raju, ale też o krainie Amazonek, czyli niezwykle wojowniczego
plemienia kobiet, wywodzącego się od jednego z bogów mitologii
greckiej. Uwagę przyciągały również wciąż owiane tajemnicą wyspy Syren, Atlantyda czy królestwo Księdza Jana.

Kopalnie złota króla Salomona…
… także wzbudzały wiele emocji. Wciąż była to jednak tylko
legenda, która nie wskazywała konkretnego miejsca ich występowania. Znana była jedynie nazwa tajemniczej krainy Ofir, z której
pochodziły ogromne ilości złota. Było go pod dostatkiem do tego
stopnia, że wykorzystywano go do produkcji wielu przedmiotów
użytkowych, np. zastawy albo po prostu ozdób.
Rozbudzające marzenia i tęsknoty były również Wyspy Szczęśliwe,
o których było wiadomo jedynie tyle, że znajdują się na zachód od
Europy. Legenda głosiła, że było to miejsce pełne bogactwa, szczęścia
i wiecznej błogości. Mieszkańcy Wysp mieli pod dostatkiem jedzenia oraz trunków, podawanych w srebrnej zastawie. Niczego im nie
brakowało, a czas umilały najpiękniejsze melodie oraz dzieła artystów i poetów. Wyspy Szczęśliwe, będące miejscem gdzie przeważa
młodość, piękno i mądrość, niezwykle pobudzały wyobraźnię. Nic
więc dziwnego, że ta oraz inne legendy sprawiły, że Krzysztof Kolumb zapragnął odnaleźć mityczne krainy średniowiecza.
Religia, a w niej m.in. proroctwa z Księgi Izajasza, także miały
wpływ na wyprawę. Krzysztof Kolumb uznał biblijne słowa za przepowiednie odkrycia nowych lądów za wielkimi wodami. Uważał,
że dostał niezwykle ważną misję do wypełnienia, jaką jest rozpowszechnianie nauki Chrystusa na nieznanych terenach. Pod raportami i dokumentami podpisywał się jako „Wysłannik Chrystusa”, co
świadczy o jego niezwykle poważnym podejściu do swojego zadania.

Przesłankami do podjęcia tak niepewnej podróży…
… były też względy ekonomiczne i polityczne. To głównie one zaważyły na uznaniu pomysłu żeglarza za słuszny czy raczej opłacalny
i zachęciły władców Hiszpanii do sfinansowania tej wyprawy. W tamtym czasie znalezienie morskiej drogi do Indii było kluczowe dla europejskiej gospodarki. Ze względów politycznych należało znaleźć
sposób na ominięcie terenów Azji Mniejszej, które razem z basenem
Morza Śródziemnego przestały być bezpieczne dla kupców. Ponadto
dzięki znalezieniu nowej, morskiej drogi, Europejczycy nie musieliby
już opłacać coraz liczniejszych pośredników, ale mieliby bezpośredni
dostęp do pachnideł, korzeni, tkanin czy innych luksusowych produktów sprowadzanych z Indii. Dużym problemem stawał się też deficyt
metali szlachetnych, których należało poszukać poza Europą.

Przedsięwzięcie Kolumba było ogromne, a takie zawsze wiążą
się z wieloma przeszkodami. Żeglarz jednak sukcesywnie je pokonywał, ciągle szukając rozwiązań. Kilkuletnie próby pozyskania funduszy, a później także wcale niełatwe gromadzenie załogi,
musiało być poparte silnymi motywacjami, ale też wielką wytrwałością. Z jednej strony Krzysztof Kolumb kierując się ideami,
mitologią, dotychczasowymi odkryciami geograficznymi, poczuciem wielkiej misji, chciał odnaleźć nowy ląd. Z drugiej, niezwykle kuszące było odnalezienie morskiej drogi do Indii, co miało
duże znaczenie dla gospodarki. Liczne przesłanki oraz ogromna
determinacja i wiara we własne siły ostatecznie zaprowadziły Kolumba do Nowego Świata, dając tym samym przesłanie kolejnym
pokoleniom, że wyznaczenie konkretnego celu, gotowość do jego
osiągnięcia i poniesienia związanych z tym kosztów, a także silna
motywacja, dają realną szansę na sukces.
Źródła:
https://www.gse.harvard.edu/news/uk/17/10/columbus-day-problem - Kolumb zapoczątkował przemiany na nowym lądzie
https://www.history.com/topics/exploration/leif-eriksson - Leif Eriksson - viking
Mirosław Olszycki, Kościół i odkrycie Ameryki, Warszawa: Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
Zbigniew Wójcik, Historia powszechna wiek XVI-XVII, Warszawa: PWN 1999 (wydanie ósme).
http://encyklopediafantastyki.pl/index.php/Wyspy_Szcz%C4%99%C5%9Bliwe
http://www.archiwum-tajemnic.pl/teologia/275-kopalnie-kr%C3%B3la-salomona.
html
Własne notatki z wykładów na Uniwersytecie Warszawskim

Ogłoszenia drobne
Kupię: ciągnik Zetor Forterra, agregat uprawowy 3 metrowy,
formownicę do redlin ziemniaków.
tel. 795 807 728

Kupię: kombajn Bizon BS, sortownik i kombajn
do ziemniaków, ciągnik Zetor, siewnik i przyczepę Pronar.
tel. 790 318 118

Kupię: rozsiewacz Amazone, pług Kverneland 4-skibowy,
opryskiwacz Pilmet 2000-2500 l i kosiarkę bijakową.
tel. 511 924 809

Sprzedam: działka rolno-budowlana 3000 m2. Zabudowana
dom + budynek gospodarczy, blisko las, możliwość zabudowy.
Wólka Soseńska, gm. Mordy, pow. Siedlce
tel. 575 644 931

Zatrudnię: kombajnistę na żniwa z noclegiem.
tel. 790 318 118

Kupię: wszelkie grunty rolne, nieużytki, odłogi, tereny zakrzaczone na terenie gminy Mordy, preferowany obręb Czepielin,
Czepielin Kolonia bądź w pobliżu.
tel. 734 125 208
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Zdrow ie

Przytulajmy drzewa… Dendroterapia
Jesteśmy skupieni na materialnej stronie życia, którym kierują pieniądz i stres. Ale
w prosty sposób możemy odnaleźć harmonię i spokój - pomogą nam w tym drzewa. Jedną
z fantastycznych metod wpływających pozytywnie na nasze samopoczucie i zdrowie jest
właśnie… przytulanie się do drzew. Przejmujemy wówczas ich dobrą energię.
Dorota Chętka
MODR Oddział Płock
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„Drzewo, którego nie możesz objąć ramionami, było kiedyś małym nasionkiem.
Stumilowa podróż zaczyna się od jednego małego kroku”
Laozi
Wieś Mazowiecka, maj 2020

Zdrow ie
Drzewa mają potęgę i moc, która uzdrawia umysł, ciało i duszę! Korzystnie jonizują powietrze wokół nas i wytwarzają lecznicze pole elektromagnetyczne. Właściwości te możemy wykorzystać dotykając ich. Czynność ta nazywana jest dendroterapią,
a inaczej drzewoterapią.
Już samo przebywanie w lesie, w otoczeniu drzew, doskonale
oddaje nam znaczenie ich dobroczynnego wpływu na człowieka. Przecież dobrze wiemy, jakie uczucia budzi w nas pobyt w lesie. Przede wszystkim uspokaja.
Badania naukowe pokazują, że przebywanie wśród drzew
jest zbawienne dla zdrowia. Dawniej nazywano to sylwanoterapią, czyli przebywaniem w otoczeniu drzew. Jest to naturalna metoda leczenia różnych dolegliwości. Z jej darów
korzystały pokolenia natchnionych poetów i artystów. Wypoczywali oni w cieniu drzew, aby doznać olśnienia i natchnienia. Obecnie to rodzaj terapii poprzez kontakt z przyrodą,
wycieczki, spacery, obserwację środowiska, czerpanie energii
z otaczającej natury.

Z pomocą drzew łatwiej uwolnisz lęk
i nieprzyjemne emocje
Zwyczajnie wybierz się na spacer. Oczywiście, że najlepiej jeśli
będzie to las, ale może być park lub po prostu najbliższe otoczenie. Zbliż się do drzewa i spróbuj rozpoznać swoje emocje
związane z nim. Po prostu pomyśl, jak się przy nim czujesz. Jeśli
masz w pobliżu inne drzewo, możesz porównać to odczucie będąc przy każdym z nich. Wybierz to, przy którym poczułeś się
najlepiej. Teraz po prostu przytul się do niego lub oprzyj tak,
by dotykać go jak największą powierzchnią ciała. Wycisz się na
chwilę zamykając oczy. Spróbuj nie myśleć o niczym. Na kilka
chwil zapomnij o kłopotach i zmaganiach dnia codziennego.
Wycisz myśli w pełni oddając się błogiemu stanowi obcowania
z naturą. Możesz mu powiedzieć o swoich problemach.
Następnie zrelaksuj się i wyobraź sobie, że ciepła fala podąża od stóp do głowy. Ćwiczeniu powinien towarzyszyć równy
i spokojny wdech i wydech. Korzystne jest również wyobrażenie
sobie ciepłej pozytywnej energii płynącej do nas od drzewa.

Wsłuchaj się w szum liści…
Nie rób jednak tego dłużej, niż pięć minut, aby uniknąć skoków ciśnienia. Eksperci polecają dendroterapię wcześnie rano
lub w godzinach 16:00-18:00. Jednak nie później niż 2-3 godziny
przed snem. W zimie można zwiększyć czas sesji do 5 minut.
W czasie kwitnienia przekaz drzew jest najsilniejszy. Pozytywnego oddziaływania drzew możemy również zaznać po prostu spacerując wśród nich lub siedząc na ławce w ich otoczeniu.
Z dendroterapii możemy korzystać przez cały rok.
Naturalna energia drzew, która wpływa na nas uzdrawiająco
i kojąco różni się od siebie w zależności od rodzaju drzewa.

Jakie jest Twoje drzewo?
Naturalna energia drzew, która wpływa na nas uzdrawiająco
i kojąco, różni się w zależności od rodzaju drzewa.
Brzoza - drzewo kojące: neutralizuje niekorzystne promieniowanie cieków wodnych. Łagodzi stany depresyjne, pomaga pozbyć się złości, strachu i gniewu.

Buk - ostoja inteligencji: emanuje energią na odległość nawet
kilkunastu metrów! Wycisza, dodaje pewności siebie i energii
życiowej. Sprzyja koncentracji oraz jasności myślenia.
Dąb - duch opiekuńczy: pomaga odzyskać spokój, nadzieję,
moc oraz wiarę we własne siły. Wzmacnia witalność. Pomaga
przy rozwiazywaniu problemów w trudnych chwilach.
Jałowiec - pulmonolog: wspomaga układ oddechowy i leczy
choroby płuc. Pobudza również układ nerwowy poprawiając
pamięć.
Jarzębina - dla sercowców: działa rozluźniająco, przy czym mobilizuje do działania i dodaje pewności siebie.
Jodła - drzewo zakochanych: drzewo to ma dużą moc, która
pozwala odnaleźć samego siebie. Pomaga w nabraniu pozytywnego stosunku do otoczenia i życia. Wydzielane przez roślinę
olejki eteryczne są doskonałym afrodyzjakiem. Przebywanie
pod jodłą pomaga pozbyć się uczucia znużenia.
Leszczyna - dla wątrobowców: oczyszcza organizm, działa kojąco na wątrobę i mięśnie gładkie.
Lipa - przekaźnik energii: pomaga odzyskać pozytywny stosunek do ludzi, przywraca spokój, odświeża umysł i dostarcza
energii.
Modrzew - muza artystów: ułatwia twórcze myślenie.
Sosna - szybka regeneracja: usuwa objawy przemęczenia, działa
relaksująco i odpręża.
Świerk - iglak szczęścia: otacza opieką i ochroną. Przynosi pomyślność tym, którzy posadzili go przy domu. Pomaga w dążeniach do celu.
Czereśnia - drzewo miłości: zwiększa erotyczną aktywność
i pobudza do tęsknoty za miłością.

Warto spróbować, to nikomu nie zaszkodzi
Dendroterapię uznano za nowatorski pomysł na leczenie
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami
ze spectrum autyzmu. Już w pierwszych dniach okazało się, że
dzieci są wyciszone i wzrasta ich zdolność koncentracji uwagi.
To niesamowite, jak taka prosta rzecz, o której nawet byśmy nie
pomyśleli, może wpłynąć na nasze samopoczucie, a nawet zdrowie. Dlatego staje się ona coraz bardziej popularna. Jako jedna
z atrakcji przyciąga uwagę i spełnia potrzebę intelektualną gości
w turystyce wiejskiej. Staje się wręcz modna wśród osób żyjących w miastach i tęskniących za naturą.
Pozytywne myślenie to dobre słowa wynikające z dobrych
myśli, z dobrego nastroju, wiary w siebie oraz z wewnętrznego
„dobrostanu”. To wypełniające nas całych poczucie, które buduje w nas siłę. To wewnętrzne, przychylne nastawienie do świata,
które warto rozwinąć i pielęgnować nie poddając się zwątpieniu i chwilowym spadkom energii. Dbajmy więc o własne wewnętrzne „ja”, siłę ducha i harmonię, które dają nam podstawę
do zdrowia i dobrego wykorzystania każdego dnia.
Wieś Mazowiecka, maj 2020
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Kwiaty nie tylko ozdobne
Większości z nas kwiaty kojarzą się z roślinami, które są ozdobą ogrodów, klombów czy
rabat. Okazuje się jednak, że wiele dobrze nam znanych gatunków, jak bratki, nagietki
i nasturcje można także jeść. Ktoś mógłby się zdziwić, więc mu przypomnijmy: przecież
brokuły, kalafiory i karczochy to również kwiaty!

Grażyna Michalak
MODR Oddział Bielice
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Kwiaty były wykorzystywane już w starożytności przez Greków, Rzymian i Chińczyków w kuchni i medycynie. W Polsce
już od dawna z płatków róży sporządzano konfitury. Napar z rumianku to
uznany środek przeciwbólowy, dezynfekujący i uspokajający, a syrop z lipy
to powszechnie stosowane lekarstwo na
przeziębienie. Ze względu na różnorodność kolorów, kształtów, smaków i zapachów kwiaty stanowią ciekawy element
dekoracyjny i smakowy potraw. Wykorzystuje się je do dań z ryb, mięs oraz ciast
i deserów. Mogą również służyć do sporządzania oryginalnych napojów, sałatek,
zup, sosów, soków i nalewek. Już kilka
jadalnych kwiatów dodanych do naszych
potraw nada im oryginalności i nowego
smaku. Niektóre są bogate w witaminy,
związki mineralne, błonnik i olejki eteryczne oraz kwas L-askorbinowy. U niektórych odmian dyni zawartość witaminy
C w kwiatach jest większa niż w owocach.
W krajach basenu Morza Śródziemnego
kwiaty ogórecznika stosowane są od dawna jako popularna przyprawa dodawana
do sałatek i sosów oraz dekoracja deserów.
Kwiaty, jako dodatek do pożywienia, stają
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się coraz popularniejsze i modne, o czym
może świadczyć fakt, że są pod tym kątem
uprawiane przez rolników.

Co i jak zbierać?
Kwiaty najlepiej zbierać w słoneczną
pogodę, a następnie oczyścić pędzelkiem
lub lekko opłukać wodą. Nigdy nie należy
zbierać kwiatów z roślin, których nie znamy, gdyż niektóre mogą być trujące. Dlatego powinniśmy unikać kwitów: konwalii,
przebiśniegów, naparstnic i złotokapu.
Nie nadają się też do jedzenia kwiaty rosnące w zanieczyszczonych miejscach,
np. w pobliżu dróg, ani opryskane preparatami chemicznymi. Zbierajmy tylko
kwiaty zdrowe, bez plam chorobowych
i szkodników. Im szybciej trafią na talerz,
tym więcej wartościowych substancji nam
dostarczą. Uwaga! Kwiaty są delikatniejsze
w smaku po usunięciu nasad płatków, kielichów, dużych pylników i słupków.

Które kwiaty warto wykorzystać?
Stokrotka pospolita - herbata z jej

kwiatów i listków łagodzi kaszel, zapalenie

gardła oraz pomaga przy atopowym zapaleniu skóry. Wtarta w skórę łagodzi ból
i swędzenie po ukąszeniu owadów,
Nasturcja - dzięki olejkom eterycznym
działa podobnie do penicyliny, sprawdza
się przy zapaleniu oskrzeli i zapaleniu
dróg moczowych, wzmacnia układ odpornościowy. Kwiaty nasturcji mają lekko pikantny smak przypominający rzeżuchę. Są
bogate w organiczne związki siarki, beta-karoten i luteinę. Najwięcej tych substancji stwierdzono u ciemno zabarwionych
odmian, które są silnymi antyutleniaczami.
Mniszek lekarski - wspiera działanie
wątroby, wspomaga trawienie, łagodzi
bóle reumatyczne i dobrze wpływa na
problemy skórne. Kwiaty mniszka można
także dodawać do sałatek lub robić z nich
syropy i nalewki,
Koniczyna czerwona - pomaga przy
problemach trawiennych oraz przeziębieniach, łagodzi choroby skóry.
Nagietek - sprzyja gojeniu się ran, dodaje się go do sałatek, zup i sosów, do barwienia ryżu, masła i serów, którym nadaje
piękny kolor.
Kwiaty cukinii - zawierają witaminy
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z grupy B, witaminy C i PP oraz potas, wapń i sterole roślinne,
które obniżają poziom cholesterolu. Ponadto mają działanie
odkwaszające i przyspieszają przemianę materii.
Możemy je smażyć i piec, ale najczęściej się
je nadziewa. Są idealnym dodatkiem do
zapiekanek, sałatek i wszelkiego rodzaju tart.
Bratek ogrodowy - jego kwiaty mają słodko-cierpki smak.
Zawierają podobne związki
jak ich dziki kuzyn - fiołek
trójbarwny, który reguluje przemianę materii
i wzmacnia naczynia
krwionośne. Używany
jest jako składnik sałatek, zup czy dań mięsnych.

można z cukrem pudrem, polane miodem lub jogurtem.

Puszyste placki z kwiatów czarnego bzu
Składniki: 15 kwiatostanów czarnego bzu, 1 szklanka mąki pszennej,
1 szklanka mleka, 2 jajka, 2 łyżeczki cukru waniliowego, sól,
olej do smażenia, cukier puder.
Wykonanie: mąkę i cukier
waniliowy
zmiksować
z mlekiem, pod koniec
dodać żółtka. Białka ubić
ze szczyptą soli na sztywną pianę i delikatnie wymieszać z ciastem. Na
patelni rozgrzać sporą
ilość oleju. Kwiatostany,
trzymając za ogonki zanurzać w cieście, lekko
strząsnąć nadmiar ciasta
i wkładać do rozgrzanego
oleju tak, aby kwiatostany
się równomiernie rozłożyły.
Smażyć na średnim ogniu na
złoty kolor. Odsączyć z nadmiaru
tłuszczu na ręczniku papierowym.
Podajemy z ogonkami, których nie
należy spożywać. Na koniec posypujemy
cukrem pudrem.

Ogórecznik lekarski

- kwiaty mają niebiesko-różowe odcienie, a cała
roślina pachnie i smakuje jak ogórek. Mankamentem są szorstkie włoski
na skórce, je się więc tylko
kwiaty i drobno poszatkowane
młode liście. Ogórecznik zawiera m.in. karoten, witaminę C oraz
krzem, magnez, żelazo i cynk. Cenny
jest też olej z jego nasion. Kwiaty tej rośliny nadają się zarówno do sałatek, jak i do kandyzowania, jako dodatek do deserów i do zamrażania
w kostkach lodu.
Lawenda wąskolistna - kwiaty nadadzą aromatu kruchym
ciasteczkom i owocowym wypiekom. W sklepach można już spotkać gotowe, drobne ciasteczka z dodatkiem lawendy.

Nasze przepisy
Niektóre kwiaty możemy wykorzystać do przygotowania fajnych dań. Na przykład zamiast tradycyjnych naleśników możemy przygotować kwiaty w cieście naleśnikowym, na słono lub
słodko.

Kwiaty robinii (powszechnie nazywanej akacją)
w cieście naleśnikowym
Składniki: 20 kwiatostanów robinii, 1 jajko, 1 szklanka mąki
pszennej, 0,5 szklanki mleka, 0,5 szklanki wody gazowanej,
1 łyżka cukru waniliowego, sól, olej do smażenia, cukier puder.
Wykonanie: jajko zmiksować z cukrem waniliowym, połową
mleka i wody, dodać mąkę i szczyptę soli. Do dobrze zmiksowanego ciasta dodawać na przemian tyle mleka i wody, aby miało
konsystencję dość gęstej śmietany. Ciasto odstawić na około pół
godziny. Na patelni rozgrzać taką ilość oleju, aby kwiatostany
były w nim zanurzone. Zanurzać je w cieście pojedynczo, by dokładnie pokryło wszystkie kwiatki, a następnie lekko potrząsnąć,
aby pozbyć się nadmiaru ciasta. Smażyć na średnim ogniu na złoty kolor. Usmażone odsączyć na ręczniku papierowym. Podawać

Kwiaty cukinii w cieście piwnym
Składniki: 8-10 kwiatów cukinii, 0,5 szklanki mąki pszennej
lub orkiszowej, 0,5 szklanki jasnego piwa lub cydru, sól, olej do
smażenia.
Wykonanie: do piwa lub cydru stopniowo dodawać mąkę, cały czas miksując. Na koniec
dodać do smaku sól. Każdy kwiat zanurzać
w cieście i kłaść na patelnię z rozgrzanym
tłuszczem. Smażyć przez 1-2 minuty, z każdej strony. Odłożyć na papierowy ręcznik
do odsączenia. Spożywać bezpośrednio
po przygotowaniu. Kwiaty można posypać
startym parmezanem lub natką
pietruszki.
Smacznego!

Źródła:
1. www.akademiadietetyki.pl
2. Działkowiec 4/2020
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Zio ł a z ł ą ki

Babka lancetowata

Nasze łąki i pastwiska to skarbnica najbardziej wartościowych leków, które przynoszą ulgę
w różnych chorobach. Poznajmy właściwości babki lancetowatej.

Grażyna Adamczyk
MODR Oddział Bielice
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Najnowsze badania kliniczne potwierdzają, że babka lancetowata zalicza się do najbardziej wartościowych roślin znanych
człowiekowi. Jej łacińska nazwa Plantago wywodzi się od dwóch
słów: planta - podeszwa buta i ago - prowadzić, pędzić. Nazwa
ta ma ścisły związek z kształtem liści, które do złudzenia przypominają podeszwę buta, a najczęstszym miejscem, gdzie można
ją spotkać są przydroża i polne drogi. Liście babki (także babki
zwyczajnej) bogate są w szereg substancji i pierwiastków wpływających pozytywnie na nasze zdrowie. Ich lecznicze właściwości
znane już były w czasach starożytnego Rzymu i Grecji. Z licznych
podań wiemy, że stanowiły ulubione lekarstwo ówczesnych medyków, takich jak Dioskurides i Galenos. W czasach antycznych
babka lancetowata określana była mianem „matki ziół” ze względu na jej szczególne właściwości i zastosowanie w leczeniu szeregu schorzeń. Doceniana była nie tylko przez medyków, ale także
malarzy, którzy umieszczali ją przy wizerunkach świętych, symbolizowała bowiem łagodzenie ran duszy.

Wieś Mazowiecka, maj 2020

Babka lancetowata (Plantago lanceolata L.)

Dwie babki - która lepsza?
Babka lancetowata bywa nazywana wąskolistną, koniczynową, bądź też języczkami polnymi. Jest to roślina wieloletnia o wysokości 20-50 cm. Tworzy rozetę lancetowatych liści w kolorze
jasno lub ciemnozielonym, zaostrzonych górą, które pokrywają
małe jedwabiste włoski. Wiosną w liściach jest dużo soku, który
po wyciśnięciu nabiera czarnej barwy. Kwiatostany umieszczone są na wysokich, długich pędach i przybierają kształt małego
kłosa o długości 1-3 cm. Roślina kwitnie zazwyczaj od maja do
czerwca, jednak kwitnące rośliny można spotkać nawet pod koniec lata, jeżeli były ścinane.
Bardzo popularny jest też inny gatunek babki - babka zwyczajna (babka większa, szerokolistna, bądź świętojańska), która ma
również właściwości lecznicze. W medycynie ludowej bardziej
ceni się jednak wartości lecznicze liści babki lancetowatej. Najlepiej zbierać je w czasie słonecznej pogody, w pełni kwitnienia (w
czerwcu), ale (jak wynika z badań) najwięcej związków czynnych

Zio ł a
liście gromadzą na przełomie czerwca i lipca. Zebrany surowiec
należy niezwłocznie rozłożyć cienką warstwą np. na siatkach lub
czystym papierze, ponieważ łatwo zaparza się i czernieje. Liście
należy suszyć w miejscach zadaszonych i przewiewnych, nigdy
w słońcu.
W przygotowaniu domowych leków dużą przydatność mają liście świeżo zerwane. Odznaczają się wyjątkowo aktywnym działaniem na układ odpornościowy organizmu. Należy jednak
pamiętać o zachowaniu odpowiedniej pory zbioru, by uchwycić
największą obfitość ciał biologicznie czynnych w roślinach. Świeżo wyciśnięty sok stanowić może składnik cukierków przeciwkaszlowych.

Ta babka może nas wyleczyć
Współczesna medycyna wykorzystuje zdrowotne właściwości
babki lancetowatej przede wszystkim w leczeniu chorób układ
oddechowego. Wykazuje ona działanie wykrztuśne, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, a także powlekające zainfekowane drogi oddechowe. Wpływa łagodząco na
napady kaszlu i powoduje szybszą regenerację uszkodzonej
przez infekcję błony śluzowej dróg oddechowych, ma też działanie ochronne. Badania kliniczne potwierdziły skuteczność
babki lancetowatej w procesie wspomagania sił odpornościowych organizmu, a także jej ochronne działanie w przypadku
przeziębienia oraz grypy.
Babka lancetowata ma także potwierdzone działanie gojące.
Okłady ze świeżych liści skutecznie goją skaleczenia, otarcia
naskórka, poparzenia, owrzodzenia, stłuczenia, czyraki i rany
po użądleniu przez owady. Jest ponadto zalecana w stanach zapalnych i nieżytach przewodu pokarmowego, a także w przypadku uszkodzeń błon śluzowych żołądka wskutek choroby
wrzodowej, w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy i stanów
zapalnych jelit. W postaci okładów przynosi ulgę w zapaleniu
spojówek i powiek. Właściwości babki zwyczajnej (większej)
zbliżone są do babki lancetowatej.
Nie ma żadnych przeciwwskazań do kuracji babką lancetowatą. Literatura fachowa nie wspomina także o przeciwwskazaniach w przypadku kobiet karmiących. Zawarte w babce lancetowatej związki czynne przenikają wprawdzie do mleka, nie
wykazują jednak istotnego wpływu na dziecko.

Syrop biostymulujący z liści babki lancetowatej
Składniki: świeżo zerwane liście babki lancetowatej, cukier
trzcinowy, miód (lipowy lub spadziowy z drzew iglastych).
Przygotowanie: liście babki zbierać należy wyłącznie w miejscach czystych ekologicznie, z dala od ulic i pól, gdzie stosowane
są środki ochrony roślin. Ważne, by wybrać odpowiedni termin
zbiorów, nalepie j w przełomie czerwca i lipca lub lipcu - ważne
by rośliny znajdowały się w pełni lub na samym początku kwitnienia. Dobrze jest, gdy liście zbierane są tuż po deszczu, gdy rośliny zawierają najwięcej soku. Liście najlepiej zrywać w słoneczny dzień. Bezpośrednio po zbiorze należy je umyć i lekko osuszyć
na sicie, następnie drobno pokroić nożem na drewnianej desce.
Posiekane należy sypać warstwami do wyparzonego słoja, każdą
warstwę zasypać obfitą ilością cukru trzcinowego. Całość mocno
ubić drewnianą pałką lub łyżką. Ostatnią warstwę także zasypać
obficie cukrem trzcinowym. Słój przechowywać w suchym miej-

scu z dala od przeciągów. Należy
pamiętać, by codziennie ubić za
pomocą drewnianej pałki/łyżki
zmniejszającą się masę. Po około 10 dniach, gdy na dnie słoja
zbierze się sok- syrop, całość trzeba odcedzić przez wyjałowioną
gazę. Jeśli w czasie przygotowań,
stwierdzimy, że liście nie były
soczyste i puszczają za mało soków, dobrze jest od razu dodać
nieco przegotowanej, letniej
wody i mocno ubić całą masę.
W tym przypadku konieczne będzie dodanie większej
ilości cukru. Odcedzony
syrop powinien być gęsty, gwarantuje to jego
dobre przechowywanie
- jeśli tak nie jest, należy
podać więcej cukru lub
miodu. Zlewamy syrop
do szczelnego słoika lub
butelki z ciemnego szkła
i przechowujemy w lodówce.
Stosowanie:
leczniczo
(dorośli) - w przypadku
infekcji dróg oddechowych, kaszlu i grypy - po
1 łyżeczce 3 do 4 razy
dziennie. Dzieciom podajemy syrop 3 razy w ciągu
dnia po 1 łyżeczce - najlepiej nie rozcieńczać.
Zapobiegawczo stosować 1 łyżeczkę syropu
1 raz dziennie przez
okres 20 dni, następnie
zrobić dwutygodniową
przerwę.

35

Działanie: syrop ułatwia odkrztuszanie gęstej, szkodliwej wydzieliny zalegającej w oskrzelach i gardle, umożliwiając swobodne oddychanie. Łagodzi napady kaszlu, zwłaszcza suchego.
Szczególnie zaleca się jego stosowanie osobom podatnym na infekcje górnych dróg oddechowych i oskrzeli, a także cierpiącym
na przeziębienia i grypę. Syrop łagodzi uczucie dyskomfortu spowodowane uczuciem drapania w gardle. Stymuluje wytwarzanie
w organizmie naturalnych substancji wirusobójczych - interferonów - broni więc nas przed grypą.
Źródła:
1. Nowak Zbigniew T. 2017. Zioła z Polskich łąk. Wydawnictwo AA. Kraków
2. Lewkowicz- Mosiej T. 2013. Leksykon roślin leczniczych. Świat Książki. Warszawa
3. Angielczyk M., Bączek K., Grzeszpryk A., Osińska E., Przybył J., Rosłon W.,
Szymona J., Weglan Z., 2005. Lecznicze rośliny dziko rosnące. CDR w Brwinowie,
Oddział w Radomiu
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Zdrow ie

Wiosenna dieta
Wiosną zwykle odczuwamy wzmożone zmęczenie, osłabienie, rozdrażnienie, częściej także
nasz organizm ulega infekcjom. Szczególnie w tym okresie powinniśmy zadbać o zdrowe
odżywianie, które wspiera naszą odporność i jest pomocne w przywróceniu równowagi stanu
zdrowia i samopoczucia.

Maria Sudnik
MODR Oddział Siedlce
Wiosenna dieta powinna być bogata w liczne składniki odżywcze, których niedobory najczęściej obserwujemy po zimie.

Warzywa i owoce podstawą naszego żywienia
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Najlepszym sposobem na uzupełnienie powstałych w organizmie
deficytów jest dieta bogata w warzywa i owoce. Zadbajmy więc,
aby to one znalazły się w każdym posiłku i spożywajmy je minimum w ilości 400 g dziennie. Warzywa i owoce są źródłem wielu
cennych dla nas bioaktywnych związków, które mają działanie m.
in. antyoksydacyjne, chronią DNA komórek, regulują działanie hormonów oraz stymulują układ immunologiczny. To one, jako jedyne
spośród produktów żywnościowych, zawierają witaminę C, która
codziennie powinna być dostarczana organizmowi.
Bogatymi źródłami tej witaminy są: świeża natka pietruszki,
papryka, pomidor, jarmuż, brukselka, brokuł, kalafior, owoce jagodowe (porzeczki, truskawki, maliny) i owoce cytrusowe. Wiosną (zwłaszcza wczesną), nie zawsze produkty te są dla nas łatwo
dostępne. Warto wtedy sięgnąć po przetwory do domowych spiżarni. Szczególnie polecane są kiszonki (kapusta kiszona, ogórki
kiszone) oraz mrożonki, które spośród wszystkich przetworów
zachowują najwięcej witaminy C. Sporo składników odżywczych znajdziemy jeszcze w warzywach korzeniowych.
Cennym dodatkiem do wiosennych posiłków są nowalijki.
Koperek, rzeżuchę czy szczypiorek sami możemy wyhodować
w naszych domach. Okienny parapet wykorzystać można na
uprawę natki pietruszki i kiełków (najlepiej z nasion rzodkiewki,
lucerny, rzeżuchy i pszenicy),w których jest mnóstwo witamin
z grupy B, A, C, E oraz składników mineralnych: cynku, wapnia,
fosforu, potasu i magnezu. Kiełki można wykorzystać do prawie
każdego z dań. Warto dodać je do kanapki, surówki, sałatki, past
warzywnych i jajecznych, sosów, a także dań mięsnych.
W domowych doniczkach możemy mieć również miętę, majeranek, bazylię, oregano, które możemy wykorzystać w wielu
potrawach jako dodatek witaminowo- przyprawowy.
Co roku z utęsknieniem czekamy na świeżą zieleninę z naszego ogródka (sałatę, szczypiorek, koper, szczaw, rzodkiewkę, boćwinę), które znacznie wzbogacają naszą dietę.
Spożywajmy warzywa i owoce przede wszystkim lokalne, ponieważ to one „nie są zmęczone podróżą” i najlepiej służą naszemu zdrowiu.
Zgodnie z zasadami zdrowego żywienia, związanymi z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, warzywa
Wieś Mazowiecka, maj 2020

i owoce powinny stanowić połowę tego co jemy. Należy spożywać je jak najczęściej i w jak największej ilości zachowując
jednocześnie właściwe proporcje: 3/4 warzywa i 1/4 owoce.

Spożywajmy produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste
Nasza wiosenna dieta powinna być bogata w pełnoziarniste
produkty zbożowe; spożywajmy węglowodany złożone zawarte
w kaszach, płatkach, otrębach, brązowym ryżu czy razowym makaronie. Białe, pszenne bułeczki starajmy się zastąpić pieczywem
pełnoziarnistym, potrawy z wysoko przetworzonej mąki - kaszą
gryczaną, pęczakiem czy kaszą jaglaną Produkty te, jak i niedoceniane często w naszej diecie nasiona roślin strączkowych, dostarczają potrzebnego nam błonnika, który zapobiega zaparciom,
sprzyja rozwojowi korzystnych bakterii jelitowych a także zmniejsza uczucie głodu (wskazane przy odchudzaniu). Poza tym są źródłem witamin (szczególnie z grupy B) i wielu cennych składników
mineralnych wśród, których jest bardzo potrzebny nam na wiosnę
cynk. Pierwiastek ten wzmacnia odporność, zapobiega różnego
rodzaju infekcjom i zarazem działa wzmacniająco na skórę, włosy
i paznokcie czyli poprawia naszą urodę.
W diecie uwzględnijmy mleko i to co najmniej 2 duże szklanki dziennie. Jest ono przede wszystkim źródłem łatwo przyswajalnego wapnia. Można zastąpić je napojami fermentowanymi
i (częściowo) serami. Aby wzmocnić wiosną naszą odporność
spożywajmy jogurty, kefiry, maślanki – najlepiej naturalne, bez
dodatku cukru. Napoje te zawierają bakterie probiotyczne, które
wzmacniają układ odpornościowy organizmu a także regulują
pracę układu pokarmowego.

Dostarczajmy organizmowi pełnowartościowe białko
i zdrowe tłuszcze
O tej porze roku, zwłaszcza gdy chcemy zrzucić trochę wagi,
nie wskazane są potrawy ciężkostrawne, obfitujące w duże ilości
mięsa i tłustych potraw.
Ograniczmy więc spożycie tłuszczów zwierzęcych i mięsa
zwłaszcza czerwonego i przetworzonych produktów mięsnych
do 0,5 kg/ tydzień. Wybierajmy chude gatunki mięsa, najlepiej
pochodzenia drobiowego (indyk, kurczak).
Dobrymi zamiennikami mięsa, bogatymi w białko, są rośliny
strączkowe (fasola, groch, bób, ciecierzyca, soja, soczewica),
jaja i ryby (zwłaszcza morskie).

Zdrow ie

W naszym jadłospisie uwzględnić możemy
bardzo wartościowe jaja; zalecana do spożywania ilość, zależna jest od stanu naszego zdrowia (głównie chorób układu krążenia). Pasty
jajeczne, jajka ugotowane najlepiej na miękko,
jajecznica z dodatkiem szczypiorku, pomidora
i z pełnoziarnistym pieczywem - to świetny, pełnowartościowy posiłek, na dobry początek dnia.
W miarę naszych możliwości jedzmy ryby
i to przede wszystkim tłuste (tj. śledź, łosoś,
sardynka, makrela). Poza pełnowartościowym
białkiem, dostarczają one kwasów tłuszczowych
Omega-3 oraz korzystnie wpływającej na poprawę odporności organizmu, witaminę D. W Polsce niedobór tej witaminy występuje szczególnie w sezonie jesienno-zimowym oraz wczesną
wiosną i obejmuje aż 90% osób.
W wiosennej diecie warto zastąpić tłuszcze
zwierzęce zdrowymi tłuszczami roślinnymi,
bogatymi w kwasy Omega-3. Szczególnie polecany jest olej lniany, zawierający wielokrotnie
więcej tych kwasów niż olej z oliwek, olej kukurydziany, słonecznikowy czy z pestek winogron.
Dobrym źródłem kwasów Omega-3 jest również
tzw. „oliwa Północy” czyli tłoczony na zimno
olej rzepakowy oraz olej sojowy. Oleje nierafinowane jedzmy tylko na surowo, dodawajmy je
do surówek czy past.
Unikajmy potraw smażonych, a jeśli się już na
nie decydujemy, to wykorzystujmy do ich sporządzenia oleje rafinowane, które mają znacznie wyższą temperaturę dymienia niż oleje nierafinowane.

Unikajmy produktów wysoko przetworzonych
Wszystkie dodatki do żywności, tłuszcze trans
(zawarte w margarynach twardych, tłuszczach
cukierniczych, kruchych ciastkach, frytkach,
chipsach) oraz duża ilość cukru, mogą działać
pro - zapalnie (a stany zapalne w organizmie
przyczyniają się do zmniejszenia naszej odporności). Cukier nie dostarcza żadnych niezbędnych składników odżywczych, jest tylko
źródłem kalorii. Nadmierne spożycie cukrów
prostych może prowadzić do otyłości i towarzyszącym jej powikłań.
Unikajmy też soli, która określana jest jako
„cichy zabójca”. Pamiętajmy, że znajduje się
ona także w takich produktach jak: pieczywo,
wędliny, sery, warzywa konserwowe, zupki
w proszku czy konserwy mięsne. Sól, w części
można zastąpić ziołami, dzięki którym potrawy
są bogatsze pod względem aromatu i smaku.
Zioła pobudzają apetyt, wywołują zwiększone
wydzielanie śliny i soku żołądkowego oraz poprawiają perystaltykę jelit.
Trzymajmy się zasady: im mniej przetworzonych produktów tym lepiej.
Jeśli mamy ochotę na zjedzenie czegoś mię-

dzy głównymi posiłkami zjedzmy owoc, warzywo, napój mleczny lub „zdrowy” deser
(np. sałatkę owocową, ciasto na bazie warzyw, kanapkę z warzywami). Dobrą przekąską jest także garść orzechów lub nasion np.
słonecznika, dyni.

Codziennie pijmy około 2 litry płynów
(najlepiej wody)
Woda należy do niezbędnych składników
pokarmowych i musi być dostarczana organizmowi regularnie i w odpowiednich ilościach.
Odwodniony organizm jest podatny na infekcje i wiele dolegliwości. Aby zapewnić swojemu organizmowi odpowiednią ilość wody,
najlepiej po prostu uczynić z jej picia codzienny nawyk. Zawsze miejmy wodę pod ręką.
Płyny uzupełniajmy często, zanim poczujemy
pragnienie i najlepiej przyjmujmy je w małych
porcjac,h tj. po 100 -150 ml. Wodzie możemy
nadać smak dodając do niej sok z cytryny, limonki, albo listki mięty lub świeżego imbiru.

Dieta wiosenna a zdrowe nawyki
żywieniowe
Z przyjściem wiosny, wiele osób podejmuje decyzję o redukcji masy ciała i oczyszczeniu organizmu, stosując różnego rodzaju
kilkudniowe diety m.in. sokowe, owocowo-warzywne, jabłkowe, cytrynowe, koktajlowe itp. Nie zawsze takie diety wychodzą
nam na zdrowie; warto wcześniej skonsultować się w tej sprawie z lekarzem lub dietetykiem.
Wraz z wiosną starajmy się kształtować
zdrowe nawyki żywieniowe. Powinniśmy
jeść w 3 - 4 godzinnych odstępach czasu
i zmuszać nasz organizm do ciągłego wysiłku związanego z trawieniem. Zasada spożywania 5-ciu, regularnych posiłków jest zasadą, która obowiązuje nas przez wszystkie
dni w roku. Nasza dieta powinna być przede
wszystkim urozmaicona.
Organizm
potrzebuje
różnorodności
w kwestii jedzenia, bo wtedy zapewniamy
mu różnych, niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania, składników odżywczych.
Aby nie dopuścić do powstania niedoborów
żywieniowych, w codziennym jadłospisie
uwzględnijmy produkty ze wszystkich grup,
a więc: warzywa i owoce, produkty zbożowe, mleko i jego przetwory, produkty dostarczające białka, oleje, zgodnie z Piramidą
Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Ukształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, zapewni nam zdrowie,
nie tylko na wiosnę, ale przez cały rok.
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Konkur s

Konkurs AGRO dla rolników
Redakcja AgroNews.com.pl: Platforma Informacyjna, Telewizja Interaktywna oraz Gazeta
Interaktywna, Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO – pismo ludzi przedsiębiorczych
w rolnictwie i agrobiznesie, organizują pod honorowym patronatem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Konkurs-Plebiscyt AgroWybór 2020.
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Po raz pierwszy – poprzez udział w Konkursie – Ple- Po zgłoszeniu produktu KONIECZNIE należy dołąbiscycie AgroWybór 2020 – użytkownicy środków pro- czyć kontakt do siebie: e-mail bądź numer telefonu!
dukcji w rolnictwie mogą zgłosić i wybrać najpopularniejszy produkt dla rolnictwa w 5 kategoriach:
NAGRODAMI W KONKURSIE AgroWybór2020 są:
• profesjonalny DRON – Nagroda Główna w Kon1. Nasiona
kursie AgroWybór 2020 dla widzów, którzy aktywnie
2. Nawozy
uczestniczą w zgłaszaniu swoich ulubionych produk3. Środki ochrony roślin
tów, które stosują/używają w swoich gospodarstwach.
4. Pasze
Przekazanie Nagrody Głównej odbędzie się w listopa5. Maszyny i urządzenia rolnicze
dzie podczas Wielkiej Gali Agrobiznesu w Warszawie.
• nagrodami Dodatkowymi dla zgłaszających proZachęcamy Państwa do zgłaszania produktów, któ- dukty w Konkursie AgroWybór 2020 jest 5elektroniczre cenicie i stosujecie w swoich gospodarstwach. Swój nych urządzeń mobilnych typu – SmartWatch. Nagrowybór należy uzasadnić pisemnie, ponieważ na tej dy Dodatkowe zostaną wysłane pocztą lub kurierem
podstawie kapituła konkursowa wyłoni zwycięzców pod wskazany w Formularzu adres.
Konkursu AgroWybór 2020.
Wyłonienie zwycięzców:
PISZECIE:
Komisja złożona z przedstawicieli organizatora ustali
osoby uprawnione do nagród spośród tych uczestników,
Kategoria Nasiona - WASZ TYP - ponieważ …
którzy przesłali odpowiedź na pytanie konkursowe.
Kategoria Pasze - WASZ TYP - ponieważ …
Zwycięzcą Nagrody Głównej zostanie jeden uczestZgłosić produkt można na kilka sposobów:
nik, który według Komisji nadesłał najbardziej pomy- pod postem konkursowym na FB: https://www.face- słową / najbardziej oryginalną odpowiedź na pytanie
book.com/agronews
konkursowe.
- w komentarzu pod artykułem konkursowym emitowanym przez stronę agronews.com.pl.
Zwycięzcami
Nagród Dodatkowych,
zostanie 5 uczestników, którzy według Komisji nadesłali koKontaktujcie się Państwo z organizatorami przez FOR- lejne najbardziej pomysłowe / najbardziej oryginalne odMULARZ ZGŁOSZENIOWY umieszczony na stronie powiedzi na pytanie konkursowe.
internetowej:https://agrowybor.pl/ w zakładce ZGŁOŚ
PRODUKT lub wysyłając maila ze swoimi „typami”
Bądźcie aktywni – bo WARTO!
pod adres: plebiscyt@agronews.com.pl oraz agroredakSzczegóły: https://agrowybor.pl
cja@agroredakcja.pl
Wieś Mazowiecka, maj 2020

Kącik dla dzieci

Krzyżówka nr 5

Krzyżówka „Nr 5”

KrzyżówkęKrzyżówkę
uzupełnij odgadniętymi
hasłami,odgadniętymi
a litery z zaznaczonych
pól utworząa
uzupełnij
hasłami,
hasło.

litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie.

1.

4. Łapie muchy w sieci
5. Krawat w kształcie kokardki
6. Dzień Matki obchodzimy ...
7. 2 maja przypada Dzień ...
8. Czerwone owoce dojrzewające w czerwcu
9. Rośliny o białych wonnych kwiatach w kształcie dzwoneczków
10. Zamek obronny
11. 1 maja obchodzimy Święto ...
12. Mały Jan
13. Gadający ptak domowy

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

10.
11.

Rozwiązanie prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
22 maja 2020 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110 Siedlce, ul.
Kazimierzowska 21 lub na redakcja@modr.mazowsze.pl z dopiskiem
"Krzyżówka nr 5".

12.
13.

PYTANIA:
1. Wiosenny piknik
PYTANIA:
2. ... królewski w Warszawie
1. Wiosenny piknik.
3. Cieszą
ogrodnika
2.
... królewski
w Warszawie.kolorami i zapachem
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 3 - IDZIE WIOSNA.
Nagrody książkowe wylosował: Piotr Gorej, Nowy Dwór Mazowiecki
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Cieszą ogrodnika kolorami i zapachem.
Łapie muchy w sieci.
Krawat w kształcie kokardki.
Dzień Matki obchodzimy…………..
2 maja przypada Dzień…………...
Czerwone owoce dojrzewające w czerwcu.
Rośliny o białych wonnych kwiatach w kształcie dzwoneczków.
Zamek obronny.
1 maja obchodzimy Święto…………...
Mały Jan.
Gadający ptak domowy.
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3x
WKA=G P=J KA
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L=N Y=YM

D=K O=EM

KO
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27.06.-31.08.
GŁA

CZ=S EK=ST

W

KA=N

Nagrody książkowe dla dzieci funduje Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego - wydawca miesięcznika.
Odgadnięte hasło prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do
22 maja 2020 r. na adres: MODR Oddział Siedlce, 08-110
Siedlce, ul. Kazimierzowska 21 lub na redakcja@modr.mazowsze.pl
z dopiskiem "Rebus 5".

Y=O D=C

3x
A=M

R=B I=A

3x

PA=UJ KI=CE

ZKA=H

3x
W=C

ÓR

3x
KO

O

Y=I

Rozwiązanie Rebusu 3 - POKRZYWA NIE TYLKO PARZY, ALE TEŻ
JEST ROŚLINĄ LECZNICZĄ, KOSMETYCZNĄ, JADALNĄ
I PASZOWĄ .
Nagrody książkowe wylosowała: Alina Małecka, gm. Nasielsk
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa,
tel. 22-571-61-00, e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iodo@modr.mazowsze.pl., tel. 22 5176141 lub listownie
na adres Administratora Danych.
2. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane wynosi 6 lat, po tym okresie może nastąpić archiwizacja dokumentów z Państwa danymi osobowymi zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wylosowania nagród za rozwiązanie Krzyżówki lub Rebusa;
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym MODR Warszawa w zakresie i celu, w jakim korzystamy ze wsparcia
tych podmiotów w obszarze obsługi IT, wysyłek zamówionych dokumentów, a w przypadkach, gdy prawo tego wymaga, również organom władzy państwowej.
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
oraz prawo do przenoszenia danych na podstawie pisemnego wniosku. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie informujemy, że materiały związane
z realizacją usługi będą podlegać archiwizacji. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
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Innow acje
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