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O ś r o d e k p o ł o ż o n y j e s t 
w p o b l i ż u D o l i ny Ko b y-
l a ń s k i e j  i  B o l e c h o -
w i c k i e j  c o  u m o ż l i w i a 
s p a c e r y ,  p r z e j a ż d ż k i 
r o w e ra m i , w s p i n a c z kę , 
a  n a w e t  j a z d ę  k o n n ą 
w otoczeniu jura jsk iego 
krajobrazu.

Ośrodek oferuje:
[ miejsca noclegowe 

w pokojach 2-4 osobo-
wych,

[ pokoje z łazienką 
w cenie 50 zł od osoby,

[ dostęp do pomieszcze-
nia kuchennego 
i jadalni,

[ świetlicę z tarasem, 
z możliwością zorgani-
zowania grilla,

[ salę konferencyjną ze 
sprzętem audiowizual-
nym,

[ bilard, miejsca parkin-
gowe,

[ noclegi od 25 zł.
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WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

Małopolska konferencja 
„Odnawialne źródła energii
 na terenach wiejskich”

Coroczne spotkania w Małopol-
skim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
w Karniowicach na powyższy temat to 
tradycja, która jest podtrzymywana już 
od kilkunastu lat. Na konferencję w dniu 
24 listopada 2016 r. przybyło ponad stu 
gości. Wśród nich znaleźli się rolnicy, 
samorządowcy oraz mieszkańcy tere-
nów wiejskich. Celem konferencji była 
popularyzacja wiedzy i doświadczeń 
związanych z wykorzystaniem energii 
odnawialnej (OZE). Przedstawiono za-
gadnienia ekonomiczne, prawne, przy-
kłady wdrażania instalacji słonecznych 
oraz tematykę biomasy w oparciu  
o nową roślinę drzewiastą o nazwie 
paulownia. Przed naszym biurowcem 
w Karniowicach prezentowały się 4 fir-
my z bogatą ofertą kotłów.

Otwarcia konferencji dokonał dy-
rektor MODR w Karniowicach, Marek 
Kwiatkowski, po powitaniu przybyłych 
gości mówił o narastającym zjawisku 
smogu w gminach, że nie jest to tylko 
problem dużych miast. Przypomniał  
o zobowiązaniach Polski wobec re-
alizacji pakietu klimatycznego. Otóż, 
Polska jest zobowiązana, aby do 
roku 2020 wytworzyć co najmniej 
20% energii ze źródeł odnawialnych – 
obecnie wskaźnik ten wynosi ok. 15%. 
Osiągnięcie tego celu będzie trudne, 
przy takim jak obecnie tempie rozwoju.

Pierwszy wykład dotyczył 
„Dofinansowania do inwe-
stycji w odnawialne źródła 
energii”. Wygłosili go Paweł 
Paradysz, dyrektor Banku 
Ochrony Środowiska S. A. 
Oddział w Krakowie, oraz Jó-
zef Kała, prezes Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
Oferta tych instytucji obejmuje wiele 
pakietów finansowych, korzystnych dla 
klientów indywidualnych, gospodarstw 
rolnych, przedsiębiorstw, jednostek sa-
morządowych i innych. Dla przykładu: 
kredyt BOŚ „Eko-montaż” umożliwia 
dofinansowanie do kotłów na bioma-
sę, z kolei z pomocą kredytu „Eko PV” 
można sfinansować montaż ogniw fo-
towoltaicznych na domu jednorodzin-
nym. Są to kredyty preferencyjne, czyli 
nisko oprocentowane – w granicach 
3-7% w skali roku. Więcej szczegółów 
można znaleźć w placówkach ban-
ku BOŚ oraz na stronie internetowej 
www.bosbank.pl. Z kolei Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska oferuje 
pożyczki i dotacje na sfinansowanie 
budowy instalacji kolektorów słonecz-
nych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicz-
nych, na wymianę kotłów węglowych 
na gazowe. Oferta kierowana jest 
również do urzędów gmin i spółdzielni 

mieszkaniowych. Już od roku 
z programu „Jawor” można 
otrzymać pożyczkę na ter-
momodernizację budynku 
jednorodzinnego oprocento-
waną na 2% z możliwością 
umorzenia 20% wysokości 
spłaty. Minimalna kwota po-
życzki to 20 tys. złotych, przy 
własnym 10% wkładzie, za-
łącznikiem do wniosku musi 

być ocena energetyczna budynku (au-
dytor z listy upoważnionych) z wylicze-
niem minimum 25% oszczędności. Na 
uwagę zasługuje pożyczka preferen-
cyjna (od 3,6%), z możliwością umo-
rzenia do 40% po częściowej spłacie 
50% zadłużenia i przy karencji w spła-
cie do 2 lat. 

Drugi wykład „Uprawa paulowni  
w celu produkcji drewna przemysło-
wego i biomasy” wzbudził duże zain-
teresowanie słuchaczy. Wygłosił go dr 
inż. Witold Rzepiński, prezes Zarządu 
firmy Bio-Sekwestracja CO2, z siedzi-
bą w Otrębusach. Drzewo pochodzi  
z Azji południowo wschodniej, bardzo 
szybko rośnie, jest odporne na upa-
ły i mróz, o imponujących cechach.  
W pierwszym roku po zasadzeniu 
wyrasta do wysokości trzech metrów. 
Jedno drzewo w okresie 8–10 lat wy-
twarza pień o objętości 1m3. Jego li-
ście maja średnicę 45–65 cm średnicy 
oraz duże miododajne kwiaty. Po ścię-
ciu roślina daje kolejne przyrosty, któ-
re rozwijają się już w krótszych cyklach 
4–6 lat do tych samych rozmiarów. 
Cykle zbioru mogą być powtarzane 
cztero- do pięciokrotnie, a więc w su-
mie plantację można użytkować przez 
25–30 lat. Paulownia nie jest inwazyj-
na, sama nie jest w stanie się rozprze-
strzeniać. Drewno jest lekkie (300 kg/
m3), a jednocześnie twarde, odporne 
na gnicie, nie chłonie wody, posiada 
wysoką izolacyjność termiczną. Nie 
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wytwarza sęków, ani żywicy. Dzięki 
wymienionym właściwościom drew-
no jest wykorzystywane do produkcji 
stolarki (okna, drzwi, meble, jachty, 
forniry, sklejka) i domów pasywnych, 
drewno to jest jednym z najdroższych 
na świecie. Ze względu na piękną 
strukturę swoich słojów ma także wy-
sokie walory dekoracyjne. Paulownię 
nazywa się drzewem tlenowym, gdyż 
1 hektar 8–10 letnich drzew dostarcza 
do atmosfery 10 razy więcej tlenu niż 
zwykły las, równocześnie pochłania 
też 10 razy więcej CO2 (około 111 ton/
ha/rok). Z tego tytułu za wieloletnie 
uprawy leśne w tym paulowni, można 
będzie niebawem otrzymywać dopłatę 
z tytułu ochrony klimatu (pochłania-
nie CO2 z powietrza). Wykładowca 
przedstawił zalecenia agrotechnicz-
ne, wymagania glebowe, nawożenie 
i nawadnianie zapewniające wysokie 
przyrosty drewna. 

Trzeci wykład na temat „Wykorzy-
stania energii słonecznej w nowo-
czesnych ogniwach fotowoltaicz-
nych” przedstawił pan Maciej Juźwik 
prezes Firmy Agnes-Elektromax oraz 
PV-Lab Sp. z o.o. w Warszawie. Kil-
kanaście lat wstecz obydwie firmy 
były pierwszymi projektodawcami  
i generalnymi wykonawcami w Pol-
sce tych inwestycji. Na Politechnice 
Warszawskiej prowadzą Laboratorium 
Fotowoltaiki, wykonują też audyty, opi-
nie, testowanie ogniw PV, realizacje  
i serwisowanie. Firma PV-Lab w 2013 
roku zdobyła nagrody na międzynaro-
dowych wystawach POLEKO Poznań 
i ENEX Kielce. Instalacje do pozyski-
wania prądu elektrycznego ze słońca 
są bardzo popularne w Niemczech, 
tak, że obecnie przestały być już do-

finansowane, równocześnie 
lawinowo rośnie liczba re-
klamacji i procesów karnych 
za niedotrzymywanie warun-
ków umów gwarancyjnych. 
Wykładowca stwierdził, 
że Polskie doświadczenia  
z wdrażaniem tych urządzeń 
w wielu przypadkach też są 
złe, podając kilka przykładów 

nieprawidłowości w przygotowania in-
westycji, w jakości modułów słonecz-
nych oraz złego wykonawstwa. Dobrej 
jakości instalacja PV budowana „pod 
klucz” nie powinna kosztować mniej 
niż około 6 000 zł/kW zainstalowanej 
mocy. W warunkach dużej konkurencji 
obniżka kosztów powoduje automa-
tycznie obniżenie jakości inwestycji. 
Czas niezawodnej pracy instalacji 
powinien wynosić 20-25 lat, dlatego 
zaleca się wiązanie wieloletnią umo-
wą serwisowania z tą samą firmą pro-
jektową i wykonawczą. Efektywność 
energetyczna ogniw PV nie jest duża: 
z powierzchni ok. 7m2 (4 szt. modułów) 
o mocy 1 kilowata, uzyskamy ok. 1000 
kWh prądu rocznie, o wartości brutto 
ok. 500 złotych. Mimo to inwestycje 
„słoneczne” w Polsce nabierają nie-
spotykanego tempa. Samych domo-
wych mikroinstalacji jest ok. 12 tys. 
(wzrost do roku 2015 o 100%). Mini-
sterstwo Energii zakłada, że na koniec 
2020 roku będzie ich 80 tys. Zapo-
wiadane są preferencje finansowe dla 
nowych inwestycji. Najbardziej efek-
tywnym rozwiązaniem dla rolników 
jest wykorzystanie nadmiaru energii 
słonecznej od wiosny do jesieni np. do 
suszenia, chłodzenia, mrożenia, prze-
twórstwa czy w agroturystyce. 

Zagadnienia związane z usta-
wą o OZE przedstawił pan 
Henryk Pałka, doradca i spe-
cjalista ds. OZE w MODR 
Karniowice. Ciągłe zmiany  
i niespójność przepisów 
prawnych zawsze są szko-
dliwe. W ostatnich 3-4 latach 
ustawę o OZE zmieniano kil-
kanaście razy. Ostatnia wer-
sja z 10 czerwca 2016 roku 

zmieniła definicję prosumenta; jest to 
odbiorca końcowy energii elektrycz-
nej, czyli zakupujący prąd, który jedno-
cześnie zajmuje się jej wytwarzaniem 
(wyłącznie ze źródeł odnawialnych)  
w tzw. mikroinstalacji i w celu jej zu-
żywania wyłącznie na potrzeby wła-
snego gospodarstwa domowego. Do 
prosumentów zalicza się też instytu-
cje użyteczności publicznej np. szko-
ły, gminy. Rozliczenie energii zużytej 
względem wyprodukowanej, odbywa 
się za pomocą licznika 2 kierunkowego 
prądu, dzięki któremu, przedsiębior-
stwo energetyczne dokonuje bilansu 
ostatnich 365 dni. Aby bilans wyszedł 
„na zero” należy wyprodukować 20% 
prądu rocznie więcej niż zużyliśmy (w 
instalacji do 10 kW), oraz 30% więcej 
(w instalacji 10-40 kW), gdyż są to 
koszty przechowywania naszego prą-
du w sieci. W myśl nowych przepisów, 
za nadmiar „ponad to” wyprodukowa-
nego i dostarczonego do sieci prądu 
niestety nie otrzymamy zapłaty, gdyż 
zlikwidowano tzw. taryfy gwarantowa-
ne. Dzięki tym taryfom w ciągu kilku lat 
Niemcy stały się światowym liderem 
wykorzystania OZE. Znowelizowana 
ustawa o OZE łagodniej potraktowała 
nasze przedsiębiorstwa produkujące 
prąd w swoich mikroinstalacjach do 40 
kW, mianowicie nadmiar nie zużytej 
energii mogą odsprzedawać do sieci 
elektroenergetycznej. Powyższe roz-
wiązania są zagwarantowane do koń-
ca 2035 roku. 

Podczas konferencji uczestnicy 
zwiedzali wystawę kotłów na węgiel, 
ekogroszek, pelety, zrębki, trociny i na 
drewno kawałkowe. Szczególnie przy-
glądaliśmy się kotłom niskoemisyjnym 
klasy 5, za kilka lat w Polsce tylko ta-
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kie typy kotłów będzie można używać. 
Swoje oferty przedstawiły firmy: CWD-
-Cichewicz, Defro, Protech, Stalmark. 
Odbywały się też konsultacje przy 
stoisku z ogniwami fotowoltaicznymi 
z firmy PV-Lab. Z kolei przy stoisku 
firmy Bio-Sekwestracja CO2, mogli-
śmy zobaczyć sadzonkę paulowni  
w donicy i próbki drewna. Wyroby  
z tego drewna osiągają na świecie 
bardzo wysokie ceny. Była też oferta 
preparatów humusowych, sadzonek 
goji i nowych odmian jabłoni. Przed-
stawicielka tej firmy pani Teresa So-

Przy Małopolskim Ośrodku Doradz-
twa Rolniczego w Karniowicach działa 
Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego. 
Jest to ważny organ pełniący funkcję opi-
niodawczo-doradczą.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerw-
ca 2016 r.  o zmianie ustawy o jed-
nostkach doradztwa rolniczego (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1176), przenoszą-
cą podległość Ośrodków Doradztwa 
Rolniczego pod Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, zmienił się skład Rady 
Społecznej. Liczba członków wzrosła z 
11 na 12 osób. Od tej pory w skład Rady 
Społecznej dodatkowo wchodzi przed-
stawiciel Ministra. 

I tak, aktualnie w skład Rady wcho-
dzi: przedstawiciel ministra właściwe-
go do spraw rozwoju wsi, po jednym 
przedstawicielu sejmiku województwa 
i zarządu województwa, 2 przedstawi-
cieli właściwej miejscowo izby rolniczej, 
4 przedstawicieli zgłoszonych przez 
związki zawodowe rolników działające 
na obszarze województwa, 2 przedsta-
wicieli zgłoszonych przez szkoły wyż-
sze oraz instytuty badawcze, kształcące  
i realizujące działania na potrzeby rolnic-
twa i rozwoju obszarów wiejskich, oraz 
przedstawiciel szkół ponadgimnazjal-
nych kształcących na potrzeby rolnictwa, 
działających na obszarze województwa.

Obecny skład Rady Społecznej Do-
radztwa Rolniczego działającej przy 
MODR Karniowice, powołanej przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przed-
stawia się następująco:

 � Barbara Odrobińska – przed-
stawicielka Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, główny 
specjalista w Wydziale Doradz-
twa Rolniczego i Transferu 
Wiedzy, Departament Strate-
gii, Analiz i Rozwoju

 � Jacek Soska - przedstawiciel 
Sejmiku Województwa Mało-
polskiego, Przewodniczący Ko-
misji Rolnictwa i Modernizacji 
Terenów Wiejskich

 � Włodzimierz Okrajek - przed-
stawiciel Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskiego, Dyrektor Depar-
tamentu Rolnictwa i Geodezji

 � Ryszard Czaicki - przedstawiciel Małopol-
skiej Izby Rolniczej 

 � Henryk Dankowiakowski - przedstawiciel 
Małopolskiej Izby Rolniczej

 � Wojciech Włodarczyk - przedstawiciel Nie-
zależnego Samorządowego Związku Zawo-
dowego „Solidarność”, Region Małopolski

 � Józef Wójtowicz - przedstawiciel Niezależ-
nego Samorządowego Związku Zawodo-
wego „Solidarność”, Region Małopolski

 � Paweł Augustyn - przedstawiciel Związku 
Zawodowego Rolników „Ojczyzna” 

 � Andrzej Harężlak - przedstawiciel Woje-
wódzkiego Związku Rolników, Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych 

 � dr hab. Józef Kania - przedstawiciel Uni-
wersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie 

 � prof. dr hab. Eugeniusz Herbut - przedsta-
wiciel Instytutu Zootechniki Państwowego 
Instytutu Badawczego w Krakowie 

 � Anna Bartusiak – przedstawicielka Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej 

ska udzielała szczegółowych porad 
odnośnie uprawy paulowni i propono-
wała rolnikom umowy kontraktacji, to 
stoisko wzbudzało duże zaintereso-
wanie gości. 

Wolny rynek i duża konkurencja 
nie sprzyjają małopolskiemu rol-
nictwu. Małe gospodarstwa mogą 
oszczędzać energię np. przez zasto-
sowanie OZE. Rolnicy nawet na ma-
łych areałach mogą zakładać wysoko 
dochodowe plantacje wieloletnie (zie-
larstwo, sadownictwo). Popierane są 
też uprawy nieżywnościowe jak drze-

wiaste plantacje energetyczne (tzw. 
zagajniki o krótkiej rotacji) i uprawy 
leśne dla przemysłu drzewnego np. 
paulowni. 

Zagadnienia poruszane na tej 
konferencji są zgodne z kierunkami 
nakreślonymi przez kraje wspólnoty 
UE, głównie chodzi o ochronę klima-
tu. Ta tematyka jest zawarta również 
w zadaniach dla polskiego rolnictwa, 
dlatego kontynuowanie szkoleń i do-
radztwo OZE jest jak najbardziej uza-
sadnione. 

 Jan Knapik

Dnia 24 listopada 2016 r. odbyło się 
posiedzenie Rady Społecznej, na którym 
Rada się ukonstytuowała. Został wybra-
ny Przewodniczący Rady, którym został 
p. Wojciech Włodarczyk oraz Zastępca 
Przewodniczącego Rady, którym została 
p. Anna Bartusiak.

Przypomnijmy, że do zadań Rady 
należy opiniowanie rocznego programu 
działalności jednostki doradztwa rolni-
czego i projektu rocznego planu finan-
sowego oraz sprawozdania z realizacji 
rocznego programu działalności jednost-
ki doradztwa rolniczego i rocznego planu 
finansowego; a także zgłaszanie wnio-
sków w sprawach dotyczących funkcjo-
nowania jednostki doradztwa rolniczego. 
Kadencja Rady trwa 5 lat. Członków 
Rady powołuje i odwołuje minister wła-
ściwy do spraw rozwoju wsi. Rada działa 
na podstawie regulaminu zatwierdzone-
go przez ministra właściwego do spraw 
rozwoju wsi.

Katarzyna Gwiżdż
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Owies 
w płodozmianie

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Owies jest niedocenianym gatun-
kiem zboża. Warto zainteresować 
się jego uprawą nie tylko z uwagi na 
wszechstronne możliwości wykorzy-
stania ziarna w przemyśle, ale przede 
wszystkim z uwagi na jego właściwo-
ści fitosanitatne. Uprawa owsa może 
znacznie poprawić rentowność pro-
dukcji, zwłaszcza w płodozmianach 
zdominowanych przez pszenicę. 

W ostatnim czasie obserwujemy 
ogólny trend – upraszczanie płodo-
zmianów – krótkie rotacje upraw cha-
rakteryzujące się wysokim udziałem 
zbóż ozimych. Takie postępowanie 
powoduje częste występowanie pro-
blemów z odpornością, szczególnie 
na chwasty i choroby, nie prowadzi 
do spodziewanego wzrostu plonów, 
a koszty produkcji z roku na rok ro-
sną. Włączenie owsa do płodozmianu 
ułatwia uprawę bezorkową, obniża 
nakłady na ochronę i nawożenie – 
zwiększa wydajność finansową pełnej 
rotacji i stanowi korzystny „element 
antyzmęczeniowy” przeciwdziałający 
kompensacji patogenów oraz popra-
wiający jakość stanowiska.

W uprawie zbóż w monokulturze 
producenci bardzo często zmagają 
się z chorobami podsuszkowymi. Ry-
zyko ich wystąpienia wzrasta z udzia-
łem zbóż w strukturze zasiewów. Są 
szczególnie groźne w uprawie zbóż 
po zbożach, zwłaszcza pszenicy po 
pszenicy. Ta grupa chorób to poten-
cjalnie główna przyczyna spadku 
plonów i znacznego pogorszenia ich 
jakości. Najprostszą metodą zapobie-

gania chorobom podsuszkowym jest 
przestrzeganie zasad płodozmianu, 
gdyż duża koncentracja zbóż ozimych 
sprzyja niebezpieczeństwu ich wystą-
pienia. A to prowadzić może do reduk-
cji plonów nawet o połowę. 

Należy pamiętać, iż upraszczanie 
płodozmianów jest przyczyną nie tyl-
ko spadku plonów, ale także i nega-
tywnych zmian środowiskowych. Pro-
wadzi do nagromadzenia się w glebie 
substancji o działaniu fitotoksycznym, 
naruszenia równowagi jonowej w gle-
bie, zaburzenia jej struktury, a także 
zwiększenia inwazji patogenów. 

Owies jako roślina  
fitosanitarna

Korzenie owsa wytwarzają skopo-
latynę. Jest to alkaloid, który przeciw-
działa rozwojowi chorób wywołujących 
uszkodzenia podstawy źdźbła zbóż. 
Owies odporny jest na choroby pod-
suszkowe. Z tego względu jest bardzo 
dobrym przedplonem dla innych ga-
tunków zbóż, zwłaszcza dla pszenicy 
ozimej. Uprawa zbóż w monokulturze, 
jak już wspomniano, powoduje spadek 
plonu. 

Włączenie owsa w rotację upraw 
w znaczny sposób hamuje rozwój pa-
togenów chorobotwórczych w upra-
wach następczych. Ponadto owies 
charakteryzuje się niską podatnością 
na zachwaszczanie. Jego uprawa nie 
tylko ogranicza występowanie chwa-
stów na plantacji w sezonie wegeta-
cyjnym, ale także i podczas uprawy 
rośliny następczej. Ma zatem bardzo 

pozytywny wpływ na kondycję, wy-
sokość plonów uprawy następczej,  
a co się z tym bezpośrednio wiąże na 
rentowność całej produkcji. Poza tym 
ten gatunek zboża cechuje się bardzo 
niską wrażliwością na dobór przed-
plonów.

Spośród wszystkich gatunków 
zbóż jest najbardziej odporny na upra-
wę w monokulturze. Jednak nie należy 
go uprawiać zbyt często po sobie, gdyż 
to prowadzi do istotnego wyczerpania 
z gleby składników pokarmowych oraz 
zużywania dużych ilości wody, co nie 
jest korzystne dla upraw następczych. 
Ponadto uprawa owsa w monokulturze 
może prowadzić do nagromadzenia 
się w glebie nicieni z rodziny węgorko-
watych. Owies powinien być stosowa-
ny jako uprawa rozdzielająca następu-
jące po sobie zboża ozime, gdyż jest 
cennym elementem zmianowania. 

Stale rosnący popyt na ziarno 
owsa – znajduje ono wszechstronne 
zastosowanie jako wartościowa pasza 
oraz surowiec do produkcji płatków 
oraz fitosanitarne właściwości tej ro-
śliny powinny zachęcić producentów 
zbóż do większego zainteresowania 
się jego uprawą. Koszty jego produk-
cji są niższe niż na przykład pszenicy 
ozimej, gdyż rolnicy uprawiający owies 
mniej wydają na ochronę łanu i nawo-
żenie. Dzięki cechom fitosanitarnym 
owies zostawia po sobie bardzo dobre 
stanowisko, co ma szczególnie istotne 
znaczenie w przypadku bardzo uprosz-
czonych płodozmianów stosowanych 
obecnie w wielu gospodarstwach.
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Fasola 
   „Piękny Jaś”

Uprawa owsa może w znacznym 
stopniu poprawić rentowność produkcji 
pełnej rotacji, zwłaszcza w płodozmia-
nach zdominowanych przez zboża ozi-
me, głównie pszenicę.

Przykładem bardzo uniwersalnej 
odmiany, która nadaje się właściwie na 
każde stanowisko jest Poseidon. Tole-
ruje on okresowe braki wody, nawet 
w przypadku wystąpienia wiosennych 

susz zapewnia uzyskanie wysokiego i 
jakościowego plonu. Odporny jest na 
wyleganie, cechuje się bardzo dobrym 
wyrównaniem.

Uprawa owsa w naszym kra-
ju jest wciąż niedoceniana. Przez 
wielu producentów zbóż traktowany 
jest jako zupełnie zbędny gatunek. 
Mimo, iż ziarno owsa ma bardzo wy-
soką wartość odżywczą, co sprawia, 

iż jest niezastąpionym składnikiem 
żywieniowym zarówno w naszej die-
cie, jak i w żywieniu zwierząt, jest 
rośliną posiadającą właściwości fi-
tosanitarne, to jednak producenci 
niechętnie zajmują się jego uprawą. 
Może nadszedł czas, by zmienić to 
nastawienie?

Anna Rogowska

Fasola to jedno z najwartościow-
szych warzyw zawierających wiele 
substancji odżywczych. Poszcze-
gólne gatunki fasoli różnią się wiel-
kością barwą, a także smakiem. Fa-
sola zawiera duże ilości białka 22%  
 jest bogata w potas i wapń. Świe-
że ziarna fasoli zawierają witaminę  
A i C oraz B1 (tiaminy), która działa 
przeciwdepresyjnie poprawiają pa-
mięć i ogólne samopoczucie. Posia-
da lekkostrawną skrobię, łatwo roz-
puszczalny błonnik, który pomaga 
usuwać nadmiar cholesterolu oraz 
hamuje rozrost komórek nowotworo-
wych.

Powiat tarnowski jest na terenie 
województwa małopolskiego najwięk-
szym rejonem uprawy fasoli tycznej 
wielokwiatowej „Piękny Jaś” Dowo-
dem na to jest coroczne święto fasoli 
organizowane w miesiącu wrześniu, 
w gminie Zakliczyn. Podczas świę-
ta organizowane są liczne konferen-
cje naukowe na tematy związane  
z technologią uprawy i wykorzystaniem  
w żywieniu tego cennego warzywa. 
Organizowane są wystawy, które są 
okazją do spotkania z producentami, 
zapoznania się z produktami oferowa-
nymi w formie degustacji potraw wy-
konanych z fasoli. Dorzecze Dunajca 
i Białej to tereny, gdzie można zaob-
serwować najwięcej plantacji fasoli, 
a przodują gminy: Zakliczyn, Pleśna, 

Wietrzychowice, Ciężkowice, Grom-
nik.

Fasola jest rośliną ciepłolubną 
potrzebującą dużo ciepła w okresie 
kwitnienia i zawiązywania strąków, nie 
znosi zacienienia. W niskiej tempe-
raturze i zacienieniu kwiaty opadają, 
jest bardzo wrażliwa na wiatr i różnice 
temperatur, dlatego często plantacje 
są zlokalizowane w pobliżu rzek, gdzie 
występują wiosenne i jesienne mgły co 
ogranicza drastyczne zmiany tempera-
tury pomiędzy dniem i nocą. Do uprawy 
tego warzywa nadają się gleby ciepłe, 
próchniczne, przepuszczalne, o dobrej 
strukturze i odczynie obojętnym. Faso-
la może być uprawiana po większości 
gatunków roślin z wyjątkiem bobowa-
tych ze względu na te same choroby  
i szkodniki. W płodozmianie na to 
samo stanowisko nie powinna wracać 
częściej jak co cztery lata.

Fasola ma duże wymagania co do 
nawożenia organicznego obornikiem 
30-40 t/ha pod orkę jesienią. Dodatko-
wo stosujemy nawozy mineralne w za-
leżności od zasobności gleby 45-90 kg 
fosforu wskazany superfosfat potrójny 
100-200 kg. Potas w ilości 50-100 kg  
w postaci siarczanu potasu 100-200 
kg. Nawożenie azotem stosujemy wio-
sną 14 dni przed siewem w ilości 30-40 
kg około 100-120 kg saletry amonowej.

Sadzenie fasoli ze względu na 
wrażliwość wschodzących roślin na 

przymrozki dokonujemy w ostatnim ty-
godniu kwietnia lub na początku maja 
sadząc w dwóch rzędach o rozstawie 
60 cm, zostawiając prześwit między 
pasami co najmniej 120 cm. W rzę-
dach sadzimy w odległości co 50 cm 
po 4 nasiona przy prowadzeniu na 
tyczkach i 2-3 nasiona przy konstruk-
cjach na drutach na głębokość 4-6 cm. 
Norma wysiewu 90-120 kg /ha.

Ważnym elementem uprawy jest 
zaprawianie nasion przed siewem, 
powinno być wykonane kompleksowo 
przeciwko mikroorganizmom glebo-
wym przenoszonym na nasiona powo-
dując słabe wschody i zgorzel siewek. 
Nasiona po zaprawieniu na choroby 
bezpośrednio przed sadzeniem szcze-
pi się Nitraginą, są to żywe bakterie 
brodawkowe mające zdolność wiąza-
nia wolnego azotu co skutkuje podnie-
sieniem plonu o 15-20% oraz zwięk-
sza zawartość białka w plonie.

� Zabiegi odchwaszczania:
 ⇒ bezpośrednio po siewie: Com-

mand 360 CS (nie stosować po 
skiełkowaniu nasion fasoli przy sie-
wie płytszym niż 3-4 cm, stosować 
na glebę dobrze uprawioną),

 ⇒ po wschodach od pierwszej pary 
trójdzielnych liści: Basagran 480 
SL, Wolof A 480 SL, Wolof B 480 
SL, Wolof C 480 SL, (chwasty dwu-

c.d. str. 10
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Uprawa facelii błękitnej

liścienne od fazy liścieni do 3-4 li-
ści;
Agil-S 100 EC (chwasty jednoli-
ścienne od fazy 3 liści do końca 
krzewienia),
Fusilade Forte 150 EC (chwasty 
roczne jednoliścienne od 2 liści do 
początku fazy krzewienia).

Częstymi szkodnikami fasoli są 
śmietki, strąkowiec i mszyce do ich 
zwalczania używamy preparatów: 
Śmietki:  Mospilan 20 SP - stosować 
od fazy, gdy liścienie przedostają się 
na powierzchnię gleby do rozwinięcia 
się dwóch pierwszych liści, 

Strąkowiec fasolowy: Mospilan 20 SP 
– stosować od fazy, gdy 50% strąków 
osiągnie typową długość do pełnej doj-
rzałości nasion. 

Mszyce: Patriot 100 EC - stosować  
w maju i czerwcu po przekroczeniu 
progu zagrożenia. 

Fasola wielokwiatowa jest rośliną 
obcopylną, zapylenia dokonują trzmie-
le i pszczoły, dlatego na plantacjach 
większych zaleca się umieszczenie uli 
z pszczołami około 5 uli na jeden hek-
tar uprawy co korzystnie wpływa na 
zawiązywanie strąków.

Prowadzenie plantacji fasoli ”Pięk-
ny Jaś” jest bardzo pracochłonne,  
a najwięcej pracy, a także kosztów po-
chłania przygotowanie i zamontowanie 
konstrukcji. Najczęstszym sposobem 
prowadzenia są tyczki ze względu na 
łatwość ich pozyskania, jest to zwy-
kle materiał po przecinkach leśnych. 
Średnio stosuje się od 8-12 tys. sztuk 
na hektar. Rzadziej wykonuje się kon-
strukcje ze względu na koszty monta-
żu i demontażu i większe koszty mate-
riałów stosowanych do wykonania jak 
pale, odciągi, druty

Władysław Salamon

Najpospolitszą chorobą brzoskwiń 
jest kędzierzawość liści brzoskwini, 
która nie zwalczana może powodować 
znaczny spadek plonu oraz wzrost 
wrażliwości brzoskwiń na niską tem-
peraturę.

Charakterystyczne objawy najwy-
raźniej widoczne są na liściach (fot. 
1., fot. 2.). Grzyb poraża liście już  
w najwcześniejszych stadiach rozwo-
ju. Blaszka liściowa, jej fragmenty gru-
bieją, liść ulega pofałdowaniu. Tkanka 
żółknie a następnie przebarwia się na 
czerwono, następnie na plamach poja-
wia się delikatny szary nalot. Opisane 
zmiany mogą wystąpić na całej blasz-
ce liściowej. Pod koniec czerwca pora-
żone liście obumierają i opadają, temu 
procesowi sprzyja susza. Gdy choroba 
wystąpi w dużym nasileniu wówczas 
na pędzie miękisz korowy nabrzmie-
wa, a kwiaty zamierają i opadają. Je-
żeli zakażeniu ulegną owoce to na ich 
powierzchni pojawią się rany, przebar-
wienia skórki (żółte, czerwone).

Tak silnie porażone drzewko jest 
bardzo słabe i gorzej będzie plonowa-

ło w następnym roku a przede wszyst-
kim jego mrozoodporność spada dra-
stycznie. 

� Warunki rozwoju grzyba 
Formą zimującą są zarodniki przy-

legające do powierzchni łusek oraz 
kory pędu. Wiosną infekcja pierwotna 
następuje bardzo wcześnie faza na-
brzmiewania pąków (sprzyja infekcji 
wysoka temperatura i wilgotność). 
Strzępki grzyba przebijają skórkę 
młodego liścia i dostają się do prze-
stworzy międzykomórkowych, gdzie 
silnie się rozrastają. Końcem maja ob-
serwujemy na liściach matowy nalot.  
W pełni okresu wegetacji nie dochodzi 
do zakażeń wtórnych liście obumierają 
i opadają.

Rozmnażaniu tego grzyba sprzyja 
łagodna zima, wiosna mokra i chłodna. 
Profilaktyka:
1. Kupujmy drzewka z pewnych źró-

deł, w szkółkach drzewka objęte są 
staranną ochroną i pielęgnacją, są 
również kontrolowane pod wzglę-
dem zdrowotności. Kupując drzew-

ko u pośredników na targowiskach 
bez etykiet niewiadomego pocho-
dzenia mamy większe szanse ku-
pić drzewko już chore. 

2. Chronić drzewka przed szkodnika-
mi np. mszyce, okazuje się, iż te 
małe owady dostarczają na wła-
snym ciele zarodniki grzyba. Usu-
wać gniazda mrówek w pobliżu pni 
brzoskwini (przenoszą one na ciele 
zarodniki grzyba).

3. Jeżeli zaobserwujemy objawy na 
pojedynczych pędach należy je 
wyciąć.

� Ochrona chemiczna
Okres bezlistny drzewa: 

- Syllit 65 WP Carpene 65WP 
- Miedzian Extra 350 SC/50 WP 
Stosować środki w okresie od 

opadnięcia liści do fazy nabrzmie-
wania pąków. Fungicydy miedziowe 
najlepiej stosować jesienią oraz na 
przedwiośniu, dodynowe – tuż przed 
i w okresie nabrzmiewania pąków.  

 
liści brzoskwini
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W zależności od nasilenia choroby wy-
konać jedno lub dwa opryski.

Środki miedziowe ograniczają tak-
że raka bakteryjnego.

Konieczne jest dokładne pokrycie 
drzew cieczą. Ilość cieczy dostosować 
do wielkości drzew (sad w pełni owo-
cowania około 800-1000 l).

Fungicydy dodynowe (Carpene, 
Syllit) stosować w temperaturze po-

wyżej 6°C, nie używać zbyt zimnej 
wody. 

Jeżeli porażenie brzoskwini grzy-
bem w roku poprzednim było śladowe, 
a wiosną tempera podczas pękania 
pąków przekraczała 6°C można za-
stosować ekologiczne środki zapobie-
gawcze takie jak:

 ⇒ wyciąg z krwawnika, skrzypu po-
lnego lub pokrzywy,

 ⇒ wyciąg ze skrzypu polnego: 150 g 
suszu zalać 10 litrami wody, pozo-
stawić na 24 godziny, następnie 
opryskać rośliny w rozcieńczeniu 
1:4. 

Ewa Rhein 
źródło: Choroby drzew owocowych- Marek Gra-
bowski; Nauka o chorobach roślin M.Borecki; 
Program Ochrony Roślin 2016 rok; Ochrona Ro-
ślin w rolnictwie ekologicznym – Jarosław Nowak 

SPRZEDAM 
Owce rasy czarnogłówka

• 20 szt. – młode tryki hodowlane
• 80 szt. – jarki  hodowlane z licencją wiek 8 miesięcy

Zarówno tryki jak i jarki spełniają wymogi programu ochrony zasobów genetycznych.

• 50 szt. – owce hodowlane
• 50 szt. – owce towarowe
• jagnięta ubojowe.

Klaczki rasy huculskiej
• 12 szt. – klaczek do programów ochrony zasobów genetycznych.

Kontakt: Gospodarstwo Rolne, Roman Wasylczak
Owczary 36, 38-307 Sękowa, powiat gorlicki

Tel. 18 351 81 87,  18 351 88 99,  504 876 295

Objawy kędzierzawości liści brzoskwini.

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY

Odsprzedam udział w działce 
rolnej o numerze ewidencyjnym 
1665/3 i 1665/4 o powierzchni 
pow. 0,90 ha położonej w miej-
scowości Nawojowa Góra, gmi-
na Krzeszowice. Nr. Księgi Wie-
czystej KR2K/00056602/4.

Osoby zainteresowane  
prosimy o kontakt 

pod numerem tel. 666 329 434. 
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Centra Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Iwonicz  Zdrój
38-440 Iwonicz Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22, tel./fax 13 435 06 12, 435 06 43,  
435 06 68; crriwonicz@krus.gov.pl
Centrum specjalizuje się w leczeniu: zespołów bólowych i dysfunkcji szyjnego  
odcinka kręgosłupa w następstwie zmian pourazowych, chorób stawów  
kręgosłupa, dyskopatii, stanów po operacjach korekcyjnych kręgosłupa  
i kończyn, łuszczycowego zapalenia stawów.

Horyniec Zdrój
ul. Sanatoryjna 2 37-620 Horyniec Zdrój 
tel. 16 631 30 58, 631 30 64; fax 16 631 34 43; crrhoryniec@krus.gov.pl
Wskazaniami do rehabilitacji realizowanej w Centrum są schorzenia układu  
ruchu: reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów  
kręgosłupa, wady postawy i skrzywienia kręgosłupa.

Szklarska Poręba
ul. Kopernika 14, 58-580 Szklarska Poręba 
tel. 75 717 30 01 do 08; fax 75 717 31 15; crrszklarskaporeba@krus.gov.pl 
Wskazaniami do rehabilitacji leczniczej w Centrum są schorzenia układu  
ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. 
W szczególności: choroba zwyrodnieniowa stawów, zespół rwy barkowej  
i kulszowej, dyskopatie.

Oddział Regionalny KRUS w Krakowie zaprasza Rolników do korzystania z rehabilitacji leczniczej realizowanej przez 
Kasę w ramach 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych w Centrach Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju, Horyńcu 
Zdroju, Szklarskiej Porębie, Świnoujściu i Kołobrzegu.

Na turnusy rehabilitacyjne są kierowane osoby, które spełniają jeden z następujących warunków:
1. Podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie. 
2. Podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprze-

rwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
3. Mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej 

egzystencji.

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiają-
cego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a przypadku osób, które zdolność do pracy 
utraciły, jej przywrócenie w wyniku leczenia i rehabilitacji. 
Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji.

Druki wniosków obowiązujących w KRUS dostępne są w każdej placówce terenowej Kasy oraz na stronie interne-
towej www.krus.gov.pl. 

Wypełniony wniosek należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) w Oddziale Regionalnym KRUS w Krakowie lub pla-
cówkach terenowych w Proszowicach, Myślenicach, Miechowie, Wadowicach, Wolbromiu, Oświęcimiu, Suchej Beskidz-
kiej. Po akceptacji wniosku przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnicy otrzymują 
propozycję wyjazdu do Centrów Rehabilitacji Rolników.
Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt prze-
jazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka trans-
portu zbiorowego. 
(podstawa: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r.)

BEZPŁATNA REHABILITACJA LECZNICZA W CENTRACH REHABILITACJI ROLNIKÓW  
KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO!



artykuł sponsorowany
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Oddziały:
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•  Jędrzejów, ul. Głowackiego 89 tel.: 41 3862214, 665304448
•  Ożarów, ul. Kościuszki 37 tel.: 15 8611081, 665304448
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Zwierzęta gospodarskie na targowiskach 
- warunki obrotu, sprzedaży, transportu

Już w pierwszych słowach Ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. „O ochro-
nie zwierząt” czytamy: „Zwierzę, jako 
istota żyjąca, zdolna do odczuwania 
cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek 
jest mu winien poszanowanie, ochronę 
i opiekę”. Przepisy te dotyczą wszyst-
kich zwierząt kręgowych zarówno dzi-
kich, gospodarskich, domowych, cyr-
kowych, laboratoryjnych…

Art. 5 Ustawy „Każde zwierzę wy-
maga humanitarnego traktowania” nie 
jest pobożnym życzeniem, a obowią-
zującym przepisem prawnym.

Z racji tematyki pisma „Doradca”  
w niniejszym artykule poruszona bę-
dzie kwestia humanitarnego traktowa-
nia zwierząt gospodarskich na targo-
wiskach rolnych.

W opublikowanym w lipcu tego 
roku raporcie organizacji pro-zwierzę-
cych (Raport przygotowano w oparciu 
o serię kontroli przeprowadzonych 
przez organizacje „Animals’ Angels”  
i „Viva!” w latach 2012-2016 na 23 tar-
gach zwierząt w całej Polsce, m.in. 
najbardziej znanych, jak Skaryszew, 
Bodzentyn czy Pajęczno) wynika, że 
w kwestii prawidłowego obchodze-

nia się ze zwierzętami gospodarskimi 
na targach rolnych - nie jest najlepiej. 
Z raportu wyziera ponura rzeczywi-
stość takich targowisk - na targach 
zwierząt w całym kraju powszechnie 
ignorowane są polskie i europejskie 
przepisy doyczące ich odpowiednie-
go traktowania, warunków transportu 
i sprzedaży. W opinii biura prasowego 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
„(…) nieprawidłowości przedstawione 
w raporcie są niedopuszczalne z punk-
tu widzenia obowiązujących przepisów 
dotyczących ochrony zwierząt i nie 
powinny mieć miejsca”. Infrastruktura 
targowisk w większości nie spełnia 
wymogów ustawowych, podłoże jest 
często nieutwardzone, pokryte błotem 
i odchodami, co powoduje, że zwie-
rzęta ślizgają się na nim i przewraca-
ją. Zazwyczaj brak jest też ochrony 
przed warunkami atmosferycznymi 
co sprawia, że powszechną praktyką 
jest wielogodzinne trzymanie zwierząt 
w temperaturach powyżej +30 stopni 
Celsjusza latem lub poniżej -10 stop-
ni zimą. Pomimo że prawo wymaga 
zapewnienia zwierzętom dostępu do 
wody - inspektorzy nie odnotowali też 

ani jednego przypadku pojenia zwie-
rząt, z powodu braku odpowiedniej 
infrastruktury lub przez zaniedbanie 
sprzedających. Główny Lekarz We-
terynarii oraz podległe mu jednostki 
upoważnione do nadzoru nad targo-
wiskami kontynuują podjęte wcześniej 
działania, mające na celu poprawę 
infrastruktury na targowiskach, lecz 
niestety w wielu wypadkach konieczne 
jest zamykanie targowisk, gdzie wy-
kryto poważne nieprawidłowości. In-
spekcja została wykonana z użyciem 
ukrytych kamer - podczas monitoringu 
odnotowano ponad 320 przypadków 
brutalnego traktowania i znęcania 
się nad zwierzętami. Zaobserwowa-
no następujące zdarzenia z użyciem 
przemocy, tj. wykręcanie ogonów, 
szarpanie za uszy, rażenie elektrycz-
nymi poganiaczami w kręgosłup, bicie 
batem, kopanie w genitalia i wymiona. 
Szczególną brutalność zauważono  
w stosunku do koni i krów. Najpoważ-
niejsze odnotowane na targach naru-
szenia to: obrót zwierzętami chorymi 
i nie mającymi siły wejść na pojazd, 
a czasem nawet nie mogącymi stać 
o własnych siłach. Takie zwierzęta 

c.d. str. 16
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nie powinny zostać dopuszczone do 
sprzedaży. Były przypadki koni i krów  
z opuchliznami w różnych partiach 
ciała, z przerostem kopyt i racic oraz 
poważnymi trudnościami z porusza-
niem się. Zaobserwowano kilkaset 
takich zdarzeń, przy czym odnoto-
wano też kilkadziesiąt przypadków 
zwierząt skrajnie wyniszczonych, 
których stan oceniony został na 1 lub 
2 w skali pięciopunktowej. Nieprawi-
dłowości dotyczyły również przewo-
zu, rozładunku i załadunku zwierząt. 
Powszechna jest nadal praktyka pa-
kowania świń, cieląt i kur do worków, 
a następnie wrzucania ich do ba-
gażników samochodowych. Na tar-
gowiskach zazwyczaj nie ma rampy 
załadunkowej, bywa uszkodzona lub  
w ogóle nieużywana, co zwykle ozna-
cza, że zwierzęta są narażone na urazy 
i stres podczas załadunku i wyładunku 
z samochodów transportowych. Były 
przypadki, gdy konie były zmuszane 
do wskakiwania na kilkudziesięciocen-
tymetrową wysokość lub spadały z niej 
na oblodzony grunt. Zaobserwowano 
też przypadki załadunku na pojazdy 
zupełnie nieprzystosowane do prze-
wozu zwierząt – bez ramp, z ostrymi 
krawędziami (230 takich pojazdów 
podczas inspekcji). W komentarzu do 
raportu, Ministerstwo Rolnictwa przy-
pomina, że prowadzenie targowisk, 
na których sprzedawane są zwierzęta, 
jest działalnością nadzorowaną przez 
Inspekcję Weterynaryjną. Na targo-
wiskach objętych nadzorem, przepisy 
pozwalają powiatowemu lekarzowi 
weterynarii na wszczęcie postępowa-
nia administracyjnego po stwierdze-
niu nieprawidłowości, to jest wydanie 
decyzji zawierającej nakaz usunię-
cia stwierdzonych nieprawidłowości,  
a w skrajnych przypadkach naruszeń 
może nastąpić nałożenie sankcji prze-
widzianych prawem (w celu wykonania 
zaleceń).

Natomiast w sytuacji funkcjonu-
jących nielegalnych targowisk, egze-
kucja przepisów w drodze procedu-
ry administracyjnej jest niemożliwa.  
W sytuacji, gdy Inspekcja Weteryna-

ryjna posiada wiedzę na temat pro-
wadzenia nie zgłoszonej działalności 
na terenie powiatu, powiatowy lekarz 
weterynarii może skierować sprawę 
do organów ścigania. Obecnie nad-
zorem Głównego Lekarza Weterynarii 
objętych jest około 3 tys. podmiotów 
zajmujących się obrotem zwierzętami, 
w tym około 800 podmiotów prowa-
dzących targowiska oraz punkty skupu 
zwierząt. Najlepsze efekty są osiąga-
ne, gdy działa współpraca pomiędzy 
Inspekcją Weterynaryjną a władzami 
gminy oraz służbami porządkowymi. 
Na zakończenie wspomnieć należy, 
że od 2013 roku obowiązują polskich 
rolników i hodowców zwierząt wymogi 
z obszaru C zasad wzajemnej zgod-
ności, czyli wymogi w zakresie dobro-
stanu zwierząt. Spełnianie wymogów 
wzajemnej zgodności gwarantuje 
konsumentom, że rolnictwo zaspokaja 
oczekiwania społeczeństwa w zakre-
sie produkcji bezpiecznej żywności 
przy zachowaniu zasad ochrony śro-
dowiska naturalnego oraz poszanowa-
niu praw zwierząt.

Wprowadzenie zasad dobrosta-
nu zwierząt jako wymogu wzajemnej 
zgodności ma na celu zapewnienie 
zwierzętom gospodarskim zdrowia, 
komfortu życia oraz zapobieganie 
zranieniom i cierpieniom. Wymogi 
wzajemnej zgodności obejmujące do-
brostan zwierząt dotyczą wszystkich 
utrzymujących zwierzęta gospodar-
skie bez względu na gatunek i ilość 
zwierząt w gospodarstwie, dodatkowe 
wymagania dotyczą cieląt i świń.

Prawo polskie dotyczące dobro-
stanu zwierząt w zakresie wymo-
gów wzajemnej zgodności określa-
ją: Rozporządzenie MRiRW z dn. 
15.02.2010 r. w sprawie wymagań  
i postępowania przy utrzymywaniu 
zwierząt gospodarskich, dla których 
normy ochrony zostały określone  
w przepisach UE (Dz. U. 2010.56.344 
ze zm.), obowiązuje ona od dn. 
30.06.2010 r, wspomniana na począt-
ku Ustawa z dn. 21.08.1997 r. o ochro-
nie zwierząt (Dz.U.2003.106.1002 ze 
zm.) oraz Rozporządzenie MRiRW  

z dn. 28.06.2010 r. w sprawie mini-
malnych warunków utrzymywania 
gatunków zwierząt gospodarskich in-
nych niż te, dla których normy ochro-
ny zostały określone w przepisach UE 
(Dz.U.2010.116.778).

Należy też wspomnieć, że wymogi 
wzajemnej zgodności nie są przepi-
sami nowymi. Nowością jest jedynie 
powiązanie wysokości przyznawanych 
dopłat bezpośrednich i niektórych 
płatności, np. rolnośrodowiskowych,  
z przestrzeganiem tych przepisów.

W kraju zadeklarowanym jako 
przestrzegający wartości chrześcijań-
skich, poza oczywistym szacunkiem 
dla stanowionego prawa może warto 
mieć na względzie przykład św. Fran-
ciszka z Asyżu, nazywanego patro-
nem zwierząt, ekologów i miłośników 
przyrody.

Historycy podają nam wiele przy-
kładów, jak święty stawał w obronie 
zwierząt, nazwanych przez niego 
braćmi i siostrami. Jednak nigdy nie 
zabronił współbraciom spożywać po-
karmów mięsnych. Zwierzęta hodow-
lane przychodzą na świat w celach 
użytkowych, jednak należy im się sza-
cunek i dobre traktowanie, nie tylko ze 
względu na obowiązujące przepisy ale 
przez zwykłą ludzką przyzwoitość.

Anna Jarosz
źródło: PAP, WODR, TVP3, MRiRW.
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Pierwsze seminarium jubileuszowe 
odbyło się podczas XXXVI Wiosennej 
Wystawy Szynszyli w dniach 30 kwiet-
nia i 1 maja z udziałem hodowców, 
przedstawicieli uczelni, organizacji  
i instytucji współpracujących z hodow-
cami. 

Za wieloletnią współpracę został 
wówczas uhonorowany Małopolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego Dy-
plomem Przyjaciela Hodowców Szyn-
szyli oraz dyplom i podziękowania 
został wręczony Kierownikowi PZDR 
Myślenice Pani Grażynie Pitali dla 
całego zespołu za współorganizację 
wystaw i seminariów szynszyli od po-
czątku ich organizacji.

To, co różniło tą wystawę od po-
przednich to jej międzynarodowy 
charakter poprzez udział hodowców  
z Belgii, Węgier, Czech, Łotwy i Rosji, 
a także to, że komisji oceniającej prze-
wodniczył sędzia z Niemiec Pan Lud-
ger Woltberg. 

Również nowością dla hodowców 
był nowy system oceny na wystawie, 
gdyż komisja oceniała szynszyle we-
dług regulaminu Europejskiego Związ-
ku Sędziów Szynszyli (EPVC).

Polskie hodowle sprostały temu 
systemowi, gdyż tytuł czempiona 
czarna aksamitna uzyskała szynszyla  
z fermy Agnieszki i Bernarda Baranow-
skich a tytuł czempiona wystawy w od-
mianie standard uzyskała szynszyla  
z hodowli Pani Alicji Nowak.

Z okazji jubileuszu odbyła się bar-
dzo interesująca prelekcja z historii 
hodowli szynszyli w Polsce w latach 
1956 – 2016, którą wygłosił dr Stani-
sław Łapiński.

To przeniesienie się w czas wy-
darzeń sprzed 60 lat dało wyobraże-
nie jak trudną drogę pokonały osoby, 
które w swojej pasji zrobiły tak wiele 
dla rozwoju tej gałęzi hodowli. 

Fundament pod rozwój chowu i ho-
dowli szynszyli stworzył w Polsce Wła-
dysław Rżewski. Jako pracownik pol-
skiego konsulatu w USA zainteresował 
się hodowlą szynszyli, z którą zetknął 
się na tamtejszych fermach. W 1956 
roku sprowadził do kraju pierwszą par-
tię szynszyli. Zwierzęta zniosły dobrze 
podróż samolotami, która zaczęła się 
w Toronto a zakończyła w Gdańsku  
i trwała z przesiadkami 4 dni. Co wię-
cej w dziesiątym dniu po przylocie uro-
dziły się 3 młode szynszyle. 

Pan Władysław Rżewski wraz 
z żoną Elwirą, która odtąd będzie 
go stale wspierać w jego pracy dla 
dobra zwierząt pochodzących prze-
cież z gór przeniósł się z Gdańska 
do Grywałdu koło Krościenka, gdzie 
rozpoczął budowę fermy dla rozwija-
jącej się hodowli. 

Właśnie w Grywałdzie w wyniku 
pracy hodowlanej narodził się osob-
nik mutacyjny znany w Europie jako 
Beż Rżewskiego.

W swoim początku hodowla szyn-
szyli z uwagi na małą skalę i wysoką 
cenę zwierząt miała charakter eksklu-
zywny i elitarny. To znowu odbiło się 
niekorzystnie na jej dalszym rozwoju, 
obniżeniem jakości osobników oraz 
zmniejszeniem ilości ferm.

Drugim istotnym problemem była 
słaba jakość uzyskanych skór, mała 
ich ilość oraz brak umiejętności ich wy-
prawiania, brak fachowych publikacji  
z zakresu technologii chowu i hodowli 
szynszyli. Rzeczą niezmiernie ważną 
było stworzenie możliwości sprzedaży 
skór szynszylowych. Nierozwiązanie 
tych problemów mogło znaczyć tylko 
jedno - zahamowanie rozwoju hodow-
li szynszyli w Polsce. Pominę opisy-
wanie długiego procesu wydarzeń  
i starań, natomiast wspomnę oso-
by, których wiedza, upór i inicjatywy 
stworzyły podwaliny pod dobrze roz-
wijającą się obecnie hodowlę i chów 
szynszyli nadmieniając, że Polska znaj-
duje się w czołówce producentów skór  
o wysokim standardzie.

Wspominając początki hodowli  
w Polsce warto wymienić nazwiska ho-
dowców, którzy nabywając zwierzęta  
u Władysława Rżewskiego lub Czesła-

Wydarzenia IV Europejskich Mistrzostw Szynszyli i XXXVII Jesiennej 
Wystawy Szynszyli, które miały miejsce w dniach 22-23.10.2016 roku 
na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie zamknęły uroczystości jubi-
leuszu 60 lat hodowli szynszyli w Polsce.
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wa Mądrego zakładali pierwsze fermy. 
Do grona tego należeli: Jan Dziewolski 
z Poznania, Władysław Mierczak i An-
drzej Kowalczyk z Zakopanego, Wa-
cław Tyliński z Łodzi. 

Szczególną rolę w upowszechnie-
niu wiedzy z zakresu zagadnień zwią-
zanych z technologią chowu i hodowli 
szynszyli odegrał profesor Stanisław 
Jarosz z WSR w Krakowie. Wspólnie 
z Władysławem Rżewskim napisał 
książkę „Chów szynszyli”, która sta-
ła się podstawowym podręcznikiem  
i źródłem wiedzy. Zaangażowanie prof. 
Bogusława Barabasza pracownika 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
nie tylko wpłynęło na popularyzację 
hodowli szynszyli, lecz liczne publi-
kacje profesora dostarczały hodow-
com naukową wiedzę z tego zakresu. 
Obecność prof. Bogusława Barabasza 
na seminariach i wystawach, jego bez-
pośredni kontakt z hodowcami były 
bardzo pomocne i nobilitujące. Bardzo 
aktywnie współpracuje z hodowcami 
prof. Olga Szeleszczuk i dr Stanisław 
Łapiński z UR w Krakowie.

W pracach nad wzorcem oce-
ny fenotypu szynszyli oprócz Wła-
dysława Rżewskiego zasłużyli się 
szczególnie Jacek Żurowski, którego 
mieliśmy przyjemność gościć, gdy 
przewodniczył pracom komisji oceny 
zwierząt futerkowych, na organizo-

wanych przez MODR i Ze-
spół Doradztwa Rolniczego 
w Myślenicach Wystawach 
Hodowlanych Polski Połu-
dniowej oraz Wystawach 
Zwierząt Futerkowych  
w Myślenicach.

Alicja Woźny sędzia li-
cencyjny, która od początków 
organizacji wystaw i semina-
riów w Myślenicach i Krako-
wie przewodniczyła komisji 
oceniającej, służyła radą ho-
dowcom i propagowała zasa-
dy właściwego kierunku pro-
wadzenia pracy hodowlanej.

Obecnie sytuacja ho-
dowli szynszyli jest stabilna. 
Hodowcy uzyskują satys-
fakcjonujące ceny, a wokół hodowli 
rozwinęła się niezbędna infrastruk-
tura (producenci pasz, dodatków pa-
szowych i wyposażenia ferm). Wzro-
sło zainteresowanie naukowców 
pracami badawczymi związanymi  
z technologią chowu, rozrodem, ge-
netyką, żywieniem. Hodowcy chętnie 
korzystają ze wsparcia nauki, czego 
efektem są coraz lepsze wyniki ho-
dowlane, lepszy jakościowo mate-
riał rozpłodowy i lepsze jakościowo 
skóry, co przekłada się na uzyskanie 
wyższych cen.

Niezmiernie ważnym dla rozwo-
ju hodowli szynszyli był organizujący 

się rynek skupu skór, któ-
ry zapewniając hodowcom 
dostęp do stałego zbytu był  
i jest impulsem do rozwoju.

W Polsce produkuje się 
około 80 tysięcy skór z około 
400 znaczących ferm. Zaj-
mujemy znaczące miejsce 
na światowym rynku produ-
centów. Odbiorcami skór jest 
duński dom aukcyjny Kopen-
hagen Fur, Ferma szynszy-
li „Raba” współpracująca  
z kanadyjską „Chinchilla 
Associated LTD”, „Nutrex”  
z Grodziska Wielkopolskie-
go czy Ferma Szynszyli „Ra-
ton”. Rynek odbiorców nadal 

się rozwija i coraz bardziej wymagają-
cy jest stymulatorem do dalszego roz-
woju i polepszenia jakości skór.

Przed hodowcami stoi wiele wy-
zwań, takich jak dobrostan zwierząt, 
konkurencja, prawodawstwo. W roz-
wiązywaniu tych problemów bardzo 
pomocne są związki branżowe. 

Krajowy Związek Hodowców Szyn-
szyli z siedzibą w Myślenicach, którego 
prezesem jest Marek Nowak podejmu-
je bardzo wiele inicjatyw mających na 
celu zintegrowanie środowiska hodow-
ców, organizuje szkolenia, warsztaty, 
seminaria i wystawy, a także podejmu-
je działania informacyjne, opiniotwór-
cze wobec zmian i zagrożeń.

Podczas IV Europejskich Mi-
strzostw Szynszyli komisja sędziow-
ska w osobach Ludger Wortberg i 
Astrid Koch dokonała oceny 418 sztuk 
szynszyli pochodzących od 36 hodow-
ców z Polski, Węgier, Belgii, Luksem-
burga, Czech, Austrii, Niemiec.

Po dokonaniu oceny przyznano 
hodowcom w poszczególnych odmia-
nach barwnych następujące tytuły  
i lokaty:

 � Najlepsza ferma na IV Europej-
skich Mistrzostwach Szynszyli  
w odmianie Standard –  dla 
Agnieszki Baranowskiej, suma pkt. 
333;
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 � Najlepsza ferma na IV Europej-
skich Mistrzostwach Szynszyli od-
mian mutacyjnych – dla Antoniny  
i Jarosława Czarneckich, suma 
pkt. 245;

Ponadto zwierzęta następujących 
hodowców uzyskały tytuły:

 � Czempion odmiana Standard – 
58/60 pkt. – Agnieszka Baranow-
ska;

 � Czempion odmiana Standard Bar-
dzo Ciemny – 58/60 pkt. – Agniesz-
ka Baranowska; 

 � Czempion odmiana Ciemny Stan-
dard – 56/60 pkt. –Antonina i Jaro-
sław Czarneccy;

 � Czempion odmiana Black Velvet – 
47/50pkt. Agnieszka Baranowska;

 � Czempion odmiana Beżowa – 
46/50pkt. Antonina i Jarosław 
Czarneccy;

 � Czempion odmiana Barwna Jasna 
– 46/50 pkt. – Piotr Kujawa.

Sędziowie podkreślili wysoką ja-
kość ocenianych szynszyli, dbałość  
o prawidłowy kierunek hodowli.

Uroczystość wręczenia dyplo-
mów i medali zakończona została 
podziękowaniami dla hodowców, 
pracowników nauki i instytucji współ-
pracujących przy organizacji wysta-
wy. Na ręce Dyrektora MODR Pana 
Marka Kwiatkowskiego zostały zło-
żone szczególnie serdeczne podzię-
kowania za długoletnią współpracę 
w organizacji wystaw i seminariów,  
a także popularyzacji hodowli szyn-
szyli na „Agropromocji” w Nawojo-
wej, w której to imprezie corocznie 
biorą udział wystawcy szynszyli oraz 
wręczony za zasługi medal jubile-
uszowy 60-lecia Hodowli Szynszyli 
w Polsce.

Dyrektor MODR wyraził hodow-
com swoje uznanie oraz życzył im 
zadowolenia, satysfakcji i sukcesów  
w ich pracy oraz bardzo dobrych 
efektów ekonomicznych.

Teodor Pitala
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W dniu 28 listopada 2016 r. Małopol-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Karniowicach zorgani-
zował we współpracy z Instytutem 
Zootechniki – Państwowym Instytu-
tem Badawczym w Balicach, szkole-
nie dla hodowców królików. Szkole-
nie było szansą pogłębienia wiedzy w 
dziedzinie chowu tych zwierząt, ale 
również wymianą informacji między 
rolnikami oraz przekazania własnych 
obserwacji. Liczny udział hodowców 
świadczy o dużym zainteresowaniu 
tym tematem.

Dzięki uprzejmości władz Instytutu 
w Balicach, szkolenie odbyło się w Pa-
łacu Radziwiłłów, gdzie specjalnie na 
tę okazję udostępniono salę Rady Na-
ukowej. Wszystkich uczestników szko-
lenia przywitał z-ca dyrektora IZ-PIB  
w Balicach, Pan mgr inż. Józef Śliwa. 

W Pałacu odbyła się część wykła-
dowa, a zajęcia praktyczne miały miej-
sce kilka km od Instytutu, na fermie 
króliczej w Aleksandrowicach. Prof. 
Bielański przedstawił polecane rasy 
królików do chowu przydomowego 
oraz wybrane zagadnienia z techno-
logii produkcji żywca króliczego. Naj-
bardziej preferowane rasy do chowu 
przydomowego to rasy średnie m.in. 
królik popielniański czy kalifornijski, 
ze względu na wczesne dojrzewanie 
oraz wydajność rzeźną wynoszącą 
ponad 60%. Króliki kalifornijskie ce-
chują się długim, walcowatym i umię-
śnionym tułowiem. Masa ciała wyno-
si do 5,5 kg. Uszy krótkie i mięsiste. 
Umaszczenie śnieżnobiałe z czarnymi 
uszami, nosem, ogonem oraz łapkami. 
Barwa ciemna zależy od temperatury 
otoczenia. Im zimniej tym barwa jest 
bardziej intensywna. W wieku 4,5 mie-
siąca samica może być zapłodniona. 

Chów królików 
szansą dla gospodarstw rodzinnych

Wykład prof. Bielańskiego

Spośród wszystkich ras mięso królika 
kalifornijskiego posiada najkorzyst-
niejszy skład nienasyconych kwasów 
tłuszczowych. Natomiast króliki po-
pielniańskie są rasą średnią, powstałą 
z przekrzyżowania królików polskich 
białych z rasą belgijski olbrzym. Króliki 
tej rasy mają dobrze umięśniony tułów, 
wydłużoną sylwetkę i lekko wydłużoną 
głowę. Uszy ostro zakończone o dł.  
12 cm. Oczy czerwone. Okrywa wło-
sowa jest śnieżnobiała. Bardzo dobrze 
nadaje się do chowu przyzagrodowe-
go z powodu zdolności adaptacyjnych 
do niekorzystnych warunków środowi-
skowych. 

Królik to 
zwierzą uniwer-
salne o wielu kie-
runkach użytko-
wania, na mięso, 
futra, wełnę z an-
gory oraz stano-
wi dobry materiał 
doświadczalny. 
Prof. Bielański 
zaznaczył, że 
średnia długość 
u ż y t k o w a n i a 
rozp ł odowego Ferma w Aleksandrowicach - kojce dla matek z młodymi

samic wszystkich ras wynosi 3 lata,  
a nawet dłużej, przy czym średnia licz-
ba miotów w roku powinna wynosić 
5–6. Można też osiągnąć 12 miotów 
w ciągu jednego roku, ale wówczas 
następuje znaczny spadek zdolności 
do zapłodnienia i zmniejszona liczba 
młodych w miocie. Samica koci się  
w 28–31 dniu po skutecznym pokryciu 
przez samca. Przed wykotem sami-
ca sama ścieli gniazdo, wyskubując 
swoją sierść z brzucha. Po wykocie 
do 24 h martwe młode należy usunąć  
z gniazda. Króliczęta dobrze karmione 
są różowe, bez pomarszczonej skóry. 
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Samice kotne i karmiące potrzebują 
zwiększonej dawki pokarmowej ponad 
300 g dziennie. 

Innym równie ważnym prezentowa-
nym tematem podczas szkolenia były 
choroby występujące u królików, które 
omówiła Pani dr hab. Dorota Kowal-
ska. Najgroźniejsze choroby, powo-
dujące największe straty i w zasadzie 
nieuleczalne dla tych zwierząt to m.in. 
krwotoczna wirusowa choroba tzw. po-
mór, myksomatoza, zakaźne zapalenie 
nosa, kokcydioza oraz inne choroby 
bakteryjne. Myksomatoza jest choro-

Gniazdo z młodymi króliczętami

Ocena fenotypowa królików  
prezentowana przez prof. Bielańskiego

bą pojawiającą 
się sezonowo ze 
względu na ko-
mary i kleszcze, 
które są źródłem 
zakażenia. Bar-
dzo ważne, by 
w okresie letnim 
zakładać w króli-
czarni ochronne 
siatki na okna, 
zabezpieczające 
przedostaniu się 
tych owadów do 
środka. Choroba 

objawia się zapaleniem spojówek oraz 
obrzękiem na uszach, gło-
wie i narządach rodnych. Do 
zakażenia pomorem u króli-
ków dochodzi przez skażoną 
karmę lub klatkę. Objawy to 
wyciek surowiczo-krwotocz-
ny z nosa i śmierć. Jedynym 
ratunkiem zapobiegawczym 
przeciw obu chorobom są 
regularne okresowe szcze-
pienia. Dr Kowalska polecała 
stosowanie osobno szcze-
pionek przeciw myksomato-
zie oraz osobno na pomór, 
dlatego że są skuteczniej-
sze. Szczepionki podaje się 
podskórnie w kark, raz na 6 miesięcy, 
najlepiej wykonywane przez lekarza 
weterynarii lub doświadczonego zoo-
technika. 

Ferma królików w Aleksandrowi-
cach zajmuje się prowadzeniem ba-
dań na królikach rasy nowozelandzkiej 
oraz popielniańskiej w zakresie opty-
malnego żywienia, a także optymal-
nych warunków utrzymania. Na fermie 
prof. Bielański przedstawił szczegó-
łowo ocenę fenotypową królików ww. 
ras. Zwierzęta są utrzymywane na głę-
bokiej ściółce w kojcach z matką, a do 
klatek trafiają młode po okresie odsa-
dzenia i są w oddzielnym pomieszcze-
niu. Bardzo ważny jest stały dostęp do 
wody. Niestety wielu hodowców zanie-
dbuje to często, a jest to połowa sukce-
su na fermie, gdyż rzutuje na przyrosty 
masy ciała. Podstawowymi zabiegami 

pielęgnacyjnymi, o których należy pa-
miętać w chowie przydomowym jest 
regularne przycinanie pazurów oraz 
przycinanie zębów królikom. Przyci-
nanie zębów umożliwia łatwiejsze po-
bieranie paszy i zwiększone przyrosty 
masy ciała. Taki zabieg wykonuje się 
u królików w przypadku występowania 
przerostu zębów. Na fermach towaro-
wych takie osobniki są eliminowane  
z hodowli, ponieważ cecha ta jest 
przekazywana genetycznie. 

Nie wszyscy być może wiedzą, że 
królik jest zwierzęciem monogastrycz-
nym, ale odżywia się jak przeżuwacz, 
dlatego występuje u tych zwierząt 

takie zjawisko jak koprofagia, czyli 
wyjadanie kału nocnego. Pożywienie 
przechodzi bowiem u królików przez 
układ pokarmowy dwa razy. Po raz 
pierwszy, kiedy królik spożywa świe-
ży pokarm i po raz drugi, kiedy królik 
spożywa część swojego kału tzw. ce-
kotrofy, zwane czasem kałem witami-
nowym, który w rzeczywistości jest 
zapakowanym w specjalną otoczkę  
i wstępnie przetrawionym pokarmem. 
Wymaga on ponownego przejścia 
przez układ pokarmowy, w celu odzy-
skania wszystkich składników odżyw-
czych. Królik pochyla się i zazwyczaj 
przechwytuje kał prosto z odbytu. 

Przydomowy chów królików może 
być szansą dla drobnych gospodarstw 
rolnych, jako alternatywne źródło do-
chodu. Poza tym walory smakowe oraz 
właściwości dietetyczne tego mięsa 

Przycinanie przerośniętych zębów
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czynią z niego danie, będące raryta-
sem, nie tylko na polskim stole. Naj-
większa produkcja mięsa króliczego  
w Europie to takie kraje jak Francja, 
Włochy, czy Hiszpania. Około 60% 
mięsa króliczego w tych państwach 
pochodzi z ferm towarowych, stosują-
cych nowoczesne technologie chowu, 
pozostała część z produkcji drobnoto-
warowej. W Polsce niestety ilość ferm 
rodzinnych utrzymujących się z cho-
wu królików jest bardzo mała, chociaż 
zainteresowanie tą gałęzią produkcji 
wzrasta, ze względu na coraz wyższe 
ceny oferowane za żywiec króliczy  
w skupie.

Mięso królicze jest zaliczane do 
białych mięs, drobnoziarnistych, o ma-
łym udziale tłuszczu, charakteryzuje 
się niską zawartością cholesterolu od 
30-50 mg w 100 g, a więc niewielką 
w porównaniu do mięsa drobiowego 

(78-98 mg), wołowiny (45-60 mg) czy 
wieprzowiny (69-72 mg). Ponadto, za-
wiera wysoki procent kwasu linoleno-
wego, podobny jak w mięsie i wątro-
bie ryb żyjących w wodach zimnych. 
Jest bogate w aminokwasy egzogen-
ne, których udział jest o 2% wyższy  
w porównaniu do mięsa innych gatun-
ków zwierząt rzeźnych. Białko mięsa 
króliczego jest w 90% przyswajalne 
przez organizm człowieka, podczas 
gdy białko mięsa wołowego tylko  
w 62%. Tłuszcz króliczy jest ko-
loru białego, miękki i delikatny.  
W porównaniu z innymi tłuszczami 
zwierzęcymi ma zwiększony udział 
nienasyconych kwasów tłuszczowych. 
Najbardziej wartościową częścią 
tuszki króliczej jest comber. Cechu-
je się najwyższą zawartością białka, 
przy najniższym poziomie kolagenu  
i tłuszczu.

Króliki można ubijać w gospodar-
stwie w ilości 100 szt. tygodniowo, ale 
w przystosowanym do tego celu po-
mieszczeniu z opracowaną linią tech-
nologiczną. Takie gospodarstwo pod-
lega nadzorowi Powiatowego Lekarza 
Weterynarii. 

Ta gałąź produkcji zwierzęcej jest 
stosunkowo prosta i mało pracochłon-
na, szczególnie, jeżeli żywienie prowa-
dzone jest w oparciu o pełnoporcjowe 
mieszanki paszowe. Z kolei chów przy-
domowy na mniejszą skalę z wykorzy-
staniem posiadanych pasz gospodar-
skich jest tani i może być dodatkowym 
źródłem zarobku dla rodziny. 

Zatem zachęcam wszystkich zain-
teresowanych do pogłębiania wiedzy  
o tych zwierzętach. 

Ewelina Stajnder

Małopolska Izba Rolnicza 
oferuje na sprzedaż: 

1. 9 kompletów klatek do indywidualnego odchowu cieląt (lub innych zwierząt). Wykonane 
solidnie z kształtownika, prętów i płaskownika. Stan bardzo dobry. 
Cena: 150 zł/sztuka.

2. 9 klatek pięciostanowiskowych dla królików. Wykonane z siatki ocynkowanej.  
Cena: 100 zł/sztuka.

Sprzęt można obejrzeć w biurze MIR w Wadowicach, ul. Olbrychta 13,  
od poniedziałku do piatku w godzinach: 7:30-15:30. 
Kontak telefoniczny w sprawie zakupu: 33 823 26 58
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Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowla-
ne (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) roboty 
budowlane można rozpocząć jedynie 
na podstawie decyzji o pozwoleniu na 
budowę. Wyjątki od tej zasady zostały 
zawarte w art. 29-31 ustawy – Prawo 
budowlane. 

Zgodnie z obecnie obowiązują-
cym przepisem art. 29 ust. 2 pkt 9 Pb 
zezwolenia na budowę nie wymaga 
wykonanie robót budowlanych pole-
gających na wykonaniu i przebudowie 
urządzeń melioracji wodnych szcze-
gółowych. Takie roboty budowlane 
podlegają procedurze zgłoszenia wła-
ściwemu organowi administracji archi-
tektoniczno-budowlanej. 

Z kolei w świetle ustawy z dnia 18 
lipca 2001 roku – Prawo wodne art. 70 
ust. 1 i 2 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.469  
z późn. zmianami) melioracje wodne 
polegają na regulacji stosunków wod-
nych w celu polepszenia zdolności 
produkcyjnej gleby, ułatwienia jej upra-
wy oraz na ochronie użytków rolnych 
przed powodziami, a urządzenia me-
lioracji wodnych dzielą się na podsta-
wowe i szczegółowe w zależności od 
ich funkcji i parametrów. Zamknięty 
katalog urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych znajduje się w art. 73 
ust.1 pkt 1-5 ustawy – Prawo wodne. 

W katalogu tym, w pkt 4, zostały 
ujęte ziemne stawy rybne, jeżeli służą 
celom, o których mowa ww. wymienio-
nym wcześniej art. 70 ustawy. 

Tak więc ziemne stawy rybne za-
licza się do urządzeń melioracji wod-
nych szczegółowych, pod warunkiem, 
że spełniają określoną funkcję polega-
jącą na polepszeniu zdolności produk-
cyjnej gleby, ułatwieniu jej uprawy oraz 
na ochronie użytków rolnych przed po-
wodziami. W takim przypadku roboty 

Kiedy możemy wybudować 
staw rybny na zgłoszenie? 

budowlane (budowa stawów rybnych) 
mogą być zrealizowane na podstawie 
zgłoszenia. 

Natomiast, jeżeli staw rybny nie 
będzie spełniał określonej wyżej 
funkcji inwestor obowiązany jest wy-
stąpić z wnioskiem o pozwolenie na 
budowę. Kluczowe znaczenie ma 
ustalenie, czy konkretny staw rybny 
będzie urządzeniem melioracji wod-
nej szczegółowej. 

Wskazany przepis art. 29 ust. 2 pkt 
9PB w przytoczonym brzmieniu obo-
wiązuje od dnia 28 czerwca 2015 r. to 
jest od dnia wejścia w życie nowelizacji 
ustawy – Prawo budowlane. 

Przed wspomnianą nowelizacją  
z obowiązku uzyskania pozwolenia na 
budowę zwolnione były roboty budow-
lane polegające na wykonaniu urzą-
dzeń melioracji wodnych szczegóło-
wych, z wyjątkiem ziemnych stawów 
hodowlanych oraz takich urządzeń 
usytuowanych w granicach parków 
narodowych, rezerwatów, przyrody  
i parków krajobrazowych oraz ich otu-
lin. Obecnie wytyczne ustawy nie za-
wierają już żadnych wyjątków tak, więc 
wszystkie urządzenia melioracji wod-
nych szczegółowych w tym ziemne 
stawy rybne nie wymagają pozwolenia 
na budowę.

Niezależnie od powyższego nale-
ży pamiętać o istnieniu regulacji za-
wartej w art. 30 ust. 7Pb, która daje 
organowi możliwość nałożenia na in-
westora obowiązku uzyskania pozwo-
lenia na budowę również dla inwesty-
cji, które nie wymagają z mocy prawa 
uzyskania pozwolenia na budowę. 
Organ ten może w formie decyzji 
wnoszącej sprzeciw, obowiązek uzy-
skania pozwolenia na budowę, jeżeli 
ich realizacja może naruszyć ustale-
nia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, decyzji o wa-
runkach zabudowy lub spowodować 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub 
mienia, pogorszenie stanu środowi-
ska lub stanu zachowania zabytków, 
pogorszenie warunków zdrowotno-
-sanitarnych, wprowadzenie, utrwale-
nie bądź zwiększenie ograniczeń lub 
uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Nakładając jednak obowiązek 
uzyskania pozwolenia na budowę 
organ powinien jednak wykazać, że 
zamierzone roboty budowlane mogą 
spowodować potencjalne zagrożenie 
dóbr wskazanych przez ustawodawcę  
w tym przepisie.

Tomasz Stanek
źródło: Miesięcznik „Inżynier Budowlany”
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Tendencje w konstrukcji 
opryskiwaczy rolniczych (cz.I)

Producenci opryskiwaczy stosują różne opatentowane rozwiązania konstrukcyjne, któ-
re mają na celu sprostanie rosnącym wymaganiom w zakresie techniki ochrony roślin. 
Duże doświadczenie w tym zakresie ma mało jeszcze znana na naszym rynku duńska 
firma Danfoil. | Eugeniusz Tadel, Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin MODR w Tarnowie.

Fot. E
. Tadel

TECHNIKA ROLNICZA

Czy można pojemność zbiornika 
opryskiwacza wyrazić w hektarach? 
Okazuje się, że tak. Tak proponuje 
w swoich folderach reklamowych mało 
dotychczas znany poza Skandyna-
wią duński producent opryskiwaczy 
z unikatowym systemem wytwarzania 
kropel z wykorzystaniem rozpylaczy 
pneumatycznych zamontowanych na 
belce polowej, również oryginalnej 
konstrukcji. Istotą rozwiązania jest 
koncepcja polegająca na technice bar-
dzo małych dawek cieczy roboczej na 
ha rzędu 30–60 l/ha. 

� Duża wydajność
Wpływa to zdecydowanie na zna-

komite zwiększenie wydajności sprzę-
tu, bo przecież czas na przygotowanie 
cieczy roboczej i jej dostarczenie na 
pole jest wielokrotnie dłuższy niż czas 
zabiegu. Największy z oferowanych 
przez Danfoil opryskiwacz o pojemno-
ści 6600 litrów (samobieżny Airforce 1) 
to obecnie największy opryskiwacz na 
rynku w ogóle, jeżeli pojemność zbior-
nika przełożymy na liczbę ha opry-
skanych jednym tankowaniem (do 220 
ha). Mimo że dostępne są klasyczne 
opryskiwacze o pojemnościach rzędu 
12 000–14 000 l, to ze względu na ich 
zdecydowanie mniejszą wydajność 
(do 6 razy większe zużycie wody) 
technologia Danfoil w tej konkurencji 
wygrywa. Dodatkowym atutem sys- Zawieszany opryskiwacz AirBoss.

temu może być słabsze ugniatanie 
gleby.

� 25 lat doświadczeń
Pierwszy opryskiwacz tego typu 

pojawił się w roku 1984. Po raz pierw-
szy z rozwiązaniem tym spotkałem się 
w Danii w latach 90. ubiegłego wie-
ku. Śledząc przez ostatnie lata rozwój 
tego sytemu, zawsze zadawałem sobie 
pytanie, dlaczego rozwiązanie to nie 
rozpowszechniło się, podobnie jak na 
przykład opryskiwacze rękawowe kon-
kurujące funkcyjnie z koncepcją Danfoil. 
Jednym z powodów jest pewnie to, że 
pneumatyczny rozpylacz Eurofoil, bę-
dący kluczowym elementem systemu, 
został opatentowany. Innym również 

istotnym powodem małej popularno-
ści mogły być dawniej problemy tej fir-
my z dostępem do rynku niemieckiego 
(opiniotwórczego dla reszty regionu) ze 
względu na zastrzeżenia jednostki cer-
tyfikującej BBA w Braunschweig (obec-
nie JKI). Na moje pytanie, dlaczego tak 
jest, ówczesny szef BBA odpowiedział, 
że problem wynikał z trudności bada-
nia rozkładu poprzecznego na stołach 
rowkowych, a ta metoda badania była 
już w latach dziewięćdziesiątych jedyną 
dopuszczoną w systemie badań okre-
sowych opryskiwaczy wyposażonych 
w belkę polową. Problem polega na tym, 
że krople cieczy roboczej umieszczone 
w strumieniu powietrza wylatującego 
z rozpylaczy pneumatycznych ulegają 
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odbiciu od powierzchni docelowej oraz 
rozproszeniu (co na polu w rosnącej 
uprawie może być korzystne) poza stół 
rowkowy, zaburzając rzetelność po-
miaru. W opryskiwaczu rękawowym, 
w którym występuje zresztą to samo 
zjawisko, mamy możliwość zredukowa-
nia pomocniczego strumienia powietrza 
i badania takiej belki jak tradycyjnej. Wy-
łączenie natomiast strumienia powietrza 
w rozpylaczach Eurofoil (pneumatycz-
nych) uniemożliwia ich pracę w ogóle. 
Na szczęście z czasem z problemem 
tym sobie poradzono, konstruując od-
powiednie adaptacje do urządzeń po-
miarowych separujących ciecz. Obecnie 
system ten, przechodząc testy JKI, znaj-
duje się na liście sprzętu redukującego 
znoszenie z indeksem 75% w systemie 
niemieckim. Danfoil ma swoje przed-
stawicielstwa w wielu krajach Europy, 
w tym także w Polsce i Niemczech.

� Rozpylacz Eurofoil
Pneumatyczny rozpylacz Eurofo-

il został wdrożony w 1999 r. jako na-
stępca wcześniejszej wersji atomizera 
Danfoil. Mimo że wytwarzane są sto-
sunkowo niewielkie krople, to dzięki 
napędowej roli powietrza odznaczają 
się dużo większą energią (powodując 
zwiększenie odporności na znoszenie) 
w porównaniu do kropel produkowa-
nych przez rozpylacze standardowe. 

System dozowania MultiDose.

Wielkość kropel reguluje się ciśnie-
niem powietrza, a wielkość dawki cie-
czy roboczej w zakresie 20–100 l/ha 
przy tym samym ciśnieniu powietrza 
nie zmienia zasadniczo spektrum 
kroplistości. Ciśnienie powietrza do-
pasowujemy do takich warunków, jak: 
wysokość upraw, stadium rozwoju 
uprawy, warunki atmosferyczne itp. 
Podczas oprysku niskich roślin lub 
gleby bez roślin uderzające o ziemię 
krople rozprowadzone są poziomymi 
ruchami powietrza. Przy wyższych 
uprawach turbulencje powodują dobre 
pokrycie i naniesienie na całej wyso-
kości, w tym na spodnich stronach 
blaszek liściowych. W wypadku herbi-
cydów, desykantów, regulatorów wzro-
stu, nawozów dolistnych, mieszanin 
oraz wielu fungicydów należy oczeki-
wać zatem wyższej skuteczności ich 
działania oraz możliwości znacznego 
zmniejszenia ich dawki na ha rzędu 
nawet do kilkudziesięciu procent. Z ko-
lei przy użyciu preparatów doglebo-
wych nie należy oczekiwać oszczęd-
ności. Niewątpliwą zaletą atomizerów 
Danfoil jest ich żywotność i uniwersal-
ność. Producent udziela na nie 10-let-
niej gwarancji, są one praktycznie 
bezobsługowe i co najważniejsze – je-
den zestaw rozpylaczy spełnia nasze 
wymagania w stosunku do różnych 
zabiegów. Wielkość kropel regulujemy 

Zasada działania pneumatycznego ato-
mizera Eurofoil.

Fot. D
anfoil

z kabiny operatora z wykorzystaniem 
dżojstika.

� Różne modele
Obecnie producent oferuje nastę-

pujące modele: samobieżny Airforce 1, 
dwa modele zaczepiane ConCorde II 
z belkami dwu- i trzyczęściowymi oraz 
opryskiwacz zawieszany AirBoss. Mo-
del samobieżny Airfoce 1 może wystę-
pować ze zbiornikami o pojemnościach 
4600, 5300, 6600 l oraz z belkami 
o szerokościach roboczych 24–36 m. 
Wyposażony jest w najnowszy model 
kabiny Class oraz silnik Perkins (pewna 
analogia do najnowszego samobież-
nego modelu Kverneland). Posiada 
hydraulicznie regulowany rozstaw kół 
od 1800 mm do 2950 mm, prześwit 
w zakresie 1250–1700 mm zależnie 
od rozstawu i rozmiaru kół. Zaczepia-
ne modele ConCorde II wyposażone 
zostały w zbiorniki o pojemności 3000 
l, co umożliwia opryskanie do 100 ha 
bez kolejnego napełniania. ConCorde 
II może być wyposażony w belki dwu-
częściowe o szerokości 20–28 m (7 
sekcji) lub belki trzyczęściowe o sze-
rokościach roboczych 30–36 m (7 lub 
9 sekcji). AirBoss to model zawieszany 
o pojemności zbiornika 1000 l oraz sze-
rokościach roboczych belek 18–24 m. 
Wyróżnia się on możliwością wysokie-
go uniesienia belki polowej nad kabinę 
w położeniu transportowym, co popra-
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„Artykuł po raz pierwszy opublikowany w ma-
gazynie rolniczym Agro Profil www.agropro-
fil.pl - zadzwoń lub napisz SMS 791 790 901,  
a otrzymasz egzemplarz bezpłatny”.

wia widoczność w czasie jazdy oraz 
ułatwia mycie. Wysoki prześwit całej 
konstrukcji zawieszonej na ciągniku 
sprzyja zabiegom w wyższych upra-
wach, a niska waga predestynuje go 
do zabiegów na miękkim, wilgotnym 
gruncie. Samo zawieszanie sprzętu 
również jest ułatwione ze względu na 
hydrauliczny napęd pompy oraz wen-
tylatora, chociaż istnieje możliwość do-
posażenia opryskiwacza w niezależny 
układ pompy hydraulicznej napędzanej 
z WOM, gdy ciągnik nie ma wystarcza-
jąco wydajnego systemu hydrauliki (wy-
magane 85 l przy ciśnieniu 160 barów).

� Opcjonalne wyposażenie 
opryskiwaczy

W zależności od modelu i wy-
magań klienta opryskiwacze są wy-

posażane w zasadzie we wszystkie 
potrzebne standardowe oraz niestan-
dardowe wyposażenie. Cechą charak-
terystyczną jest hydrauliczny napęd 
pomp i wentylatora, co uniezależnia 
użytkownika od konieczności stoso-
wania WOM. Oryginalne rozwiązanie 
to także wykorzystanie ciepła chło-
dzenia hydraulicznego napędu pomp 
do podgrzewania wody przeznaczonej 
do mycia opryskiwacza. Sama belka 
polowa jest unikalną konstrukcją wy-
konaną z aluminium, jak też pełniący 
również rolę konstrukcyjną – „sztywny 
rękaw” (w nim zamontowane zostały 
rozpylacze Eurofoil), wykonany z żywi-
cy zbrojonej włóknem szklanym. Stan-
dardowo opryskiwacze wyposażane 
są w: niezależne zawieszenie belek, 
aluminiowe belki, pneumatyczne za-

wieszenie osi (zaczepiane), oświetle-
nie transportowe, zbiorniki na czystą 
wodę, do mycia opryskiwacza oraz 
rąk, komputer Spray Controler, zabez-
pieczenie przed przepełnieniem zbior-
nika oraz wstecznym zasyfonowaniem 
dostarczanej wody, rozwadniacz i inne 
dodatki w zależności od wersji.

Ponadto opryskiwacze mogą być 
wyposażone w indywidualne siłow-
niki sekcji belki, skrętny dyszel (za-
czepiane ConCorde), automatyczne 
poziomowanie belki, nawigację GPS 
i współpracujący z nim system indy-
widualnej kontroli sekcji (unikanie po-
dwójnego pokrycia), automatyczny 
system napełniania, dodatkową ma-
gistralę cieczową do płynnych nawo-
zów doglebowych typu RSM, myjkę 
ciśnieniową, szafkę na agrochemika-
lia, elektroniczny wiatromierz, kame-
rę z podglądem na tył opryskiwacza, 
dodatkowe oświetlenie LED belki do 
pracy w nocy oraz inne dodatki w za-
leżności od wersji.

� System wtrysku Multidose
System ten umożliwia napełnia-

nie zbiornika głównego wyłącznie 
czystą wodą oraz dozowanie aż do  
6 różnych agrochemikaliów bez-
pośrednio do magistrali cieczowej, 
w tym też równocześnie. Powoduje 
to brak konieczności mycia głównego 
zbiornika oraz upraszcza procedurę 
mycia pozostałego układu cieczowe-
go, likwiduje zjawisko pozostałości 
resztek cieczy roboczej, ułatwia szyb-
ką zmianę agrochemikaliów, a całość 
jest zarządzana z pozycji operatora 
za pośrednictwem sterownika. Ponie-
waż w zbiorniku zasadniczym znaj-
duje się zawsze czysta woda, pełni 
on również funkcję zasobnika wody 
do mycia. Zbiorniki na agrochemika-
lia dostępne są o pojemnościach 28 
lub 100 l. Mogą one być wyposażone 
w mieszadła, a także montowane na 
specjalnych hydraulicznie podnoszo-
nych platformach. 
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Samobieżny opryskiwacz Airforce 1.

Zaczepiany opryskiwacz ConCorde.
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

Sejm przyjął 16 listopada 2016 
ustawę ułatwiającą sprzedaż żywności 
przez rolników. Wprowadza ona nowe 
rozwiązania prawne w zakresie rolni-
czego handlu detalicznego.

Pojęcie „handlu detalicznego” zo-
stało zdefiniowane w art. 3 pkt 7 roz-
porządzenia nr 178/2002. „Handel 
detaliczny” oznacza obsługę lub prze-
twarzanie żywności i jej przechowywa-
nie w punkcie sprzedaży lub w punkcie 
dostaw dla konsumenta finalnego.

W zakładach zajmujących się han-
dlem detalicznym można prowadzić 
m.in. rozbiór mięsa, produkcję świeże-
go mięsa, elementów mięsnych, suro-
wych wyrobów mięsnych, mięsa mielo-
nego, produktów mięsnych, serów, ma-
sła, soków owocowych i warzywnych, 
pieczywa, dżemów itp., pod warunkiem 
że wyprodukowana żywność będzie 
sprzedawana tylko i wyłącznie konsu-
mentom końcowym i nie będzie dostar-
czana do innych zakładów, a mięso 
pochodzi z uboju zwierząt przepro-
wadzonego w zatwierdzonej do tego 
celu rzeźni. W przypadku prowadzenia 
handlu detalicznego nie istnieją ogra-
niczenia co do obszaru, na którym ma 
być prowadzana sprzedaż, jeżeli został 
zachowany warunek, że produkt jest 
bezpośrednio oferowany do sprzeda-
ży przez producenta tylko konsumen-
towi końcowemu. Tak, więc w ramach 
handlu detalicznego możliwa jest np. 
sprzedaż na targowisku lub wysyłko-
wa danego produktu konsumentowi 
końcowemu, także w innym państwie 
członkowskim UE.

Zakłada się, że projektowana 
ustawa stworzy rzeczywiste możliwo-
ści rozwoju dla rolników zamierzają-
cych prowadzić produkcję i sprzedaż 
konsumentom końcowym uzyskanej 
w całości lub części z własnej upra-
wy, hodowli lub chowu, w tym mięsa 
pochodzącego od hodowanych w go-

spodarstwie zwierząt poddanych ubo-
jowi w zatwierdzonej rzeźni, produktów 
mięsnych (np. szynki, pasztety, kiełba-
sy), produktów mlecznych (np. ser, ma-
sło), produktów złożonych (np. pierogi 
z mięsem), przetworów z owoców (np. 
soki owocowe, dżemy) i warzyw (np. 
marynaty, kiszonki i soki warzywne), 
pieczywa, wyrobów cukierniczych i nie 
mięsnych wyrobów garmażeryjnych 
(np. pierogi z serem, kopytka i kluski 
śląskie, knedle z owocami).

Kryteria uznania działalności za 
rolniczy handel detaliczny: 

1) obsługa lub przetwarzanie żyw-
ności (np. surowce, produkty mię-
sne, produkty mleczne, produkty 
złożone, przetwory z owoców 
i warzyw, pieczywo) i jej przecho-
wywanie w punkcie sprzedaży lub 
dostaw do konsumenta finalnego;

2) sprzedaż żywności na rzecz kon-
sumenta finalnego;

3) sprzedaż żywności bez udziału 
pośredników;

4) sprzedawana żywność musi po-
chodzić w całości lub części z wła-
snej uprawy, hodowli lub chowu; 
5) sprzedaż żywności w ramach 
limitów, które zostaną określone 
w rozporządzeniu Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.
Projektowana ustawa powinna 

umożliwiać producentom rolnym pro-
dukcję jak najszerszego asortymentu 
żywności, w tym produktów złożonych, 
takich jak np. gołąbki, naleśniki czy 
ciasta, zaproponowano wprowadzenie 
rozwiązań pozwalających na nabywa-
nie produktów spoza gospodarstwa, 
jednocześnie ograniczając ich ilość. 
A zatem producenci rolni powinni mieć 
możliwość nabywania części produk-
tów niezbędnych do produkcji żywno-
ści, z drugiej strony produkcja powinna 
być jednak oparta o produkty pocho-
dzące z prowadzonego gospodarstwa. 

Uwzględniając powyższe, w pro-
jekcie ustawa proponuje, że ilość pro-
duktów roślinnych lub zwierzęcych po-
chodzących z własnej uprawy, hodowli 
lub chowu użytych do produkcji dane-
go produktu musi stanowić co najmniej 
50% produktu finalnego, z wyłącze-
niem wody.

Wymagana będzie:
 � Rejestracja u powiatowego leka-

rza weterynarii – należy złożyć 
wniosek o wpis do rejestru co 
najmniej na 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia planowanej działal-
ności i uzyskać decyzję admini-
stracyjną (nie będzie wymagane 
zatwierdzenie zakładu);

 � Nie będzie istnieć konieczność 
sporządzania projektu technolo-
gicznego;

 � Konieczność oznakowania miej-
sca sprzedaży (wyrażenie „rolni-
czy handel detaliczny”,

 � Weterynaryjny numer identyfika-
cyjny, imię i nazwisko albo nazwa 
lub siedziba podmiotu oraz adres 
miejsca prowadzenia produkcji).

Zwolnieniu od podatku dochodo-
wego będą podlegać przychody do 
uzyskane z rolniczego handlu detalicz-
nego do kwoty 20 000 zł ze sprzeda-
ży przetworzonych w sposób inny niż 
przemysłowy produktów roślinnych 
i zwierzęcych pochodzących z własnej 
uprawy, hodowli i chowu o ile:

 ¾ sprzedaż, nie będzie wykony-
wana na rzecz osób prawnych, 
jednostek organizacyjnych niepo-
siadających osobowości prawnej 
lub na rzecz osób fizycznych na 
potrzeby prowadzonej przez nie 
działalności gospodarczej;

 ¾ przerabianie produktów roślin-
nych i zwierzęcych i ich sprze-
daż nie będzie się odbywać przy 
zatrudnieniu osób na podstawie 
umów o pracę, umów zlecenia, 

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY
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umów o dzieło oraz innych umów 
o podobnym charakterze (Wyją-
tek - ubój zwierząt rzeźnych i ob-
róbka poubojowa tych zwierząt, 
w tym również rozbiór, podział 
i klasyfikacja mięsa oraz wytwa-
rzanie mąki, kasz, płatków i otrąb 
ze zboża pochodzącego z wła-
snej uprawy);

Sprzedaż będzie następować wy-
łącznie w miejscach:

 � w których produkty zostały wy-
tworzone (np. w gospodarstwie) 
lub przeznaczonych do prowa-
dzenia handlu;

 � masa przetworzonych produk-
tów nie będzie przekraczać ilo-
ści, którą podmioty działające na 
rynku spożywczym będą mogły 
zbywać konsumentom finalnym 
w ramach rolniczego handlu de-
talicznego;

 � będzie prowadzona ewidencja 
sprzedaży żywności zawierająca 

co najmniej:
- numer kolejnego wpisu,
- datę uzyskania przychodu,
- kwotę przychodu,
- przychód narastająco od początku 

roku,
- rodzaj i ilość sprzedanych produk-

tów. 
Natomiast producent rolny po 

uzyskaniu ze sprzedaży przerobionej 
żywności przychodów w wysokości 
20 000 zł może wybrać opodatkowa-
nie przychodów powyżej 20 000 zł na 
podstawie 2% stawki podatku zryczał-
towanego. Opodatkowanie na podsta-
wie 2% stawki podatku zryczałtowane-
go producent rolny będzie mógł wybrać 
również w przypadku, gdy jego sprze-
daż przekroczy limity, które podmioty 
działające na rynku spożywczym mogą 
zbywać konsumentom finalnym w ra-
mach rolniczego handlu detalicznego.

Projektowana ustawa proponuje, 
aby nadzór nad właściwą jakością zdro-

wotną (bezpieczeństwem) produktów 
pochodzenia zwierzęcego i żywno-
ści zawierającej jednocześnie środki 
spożywcze pochodzenia niezwie-
rzęcego powierzony został Inspekto-
ratowi Weterynaryjnemu, a organami 
urzędowej kontroli żywności pocho-
dzenia niezwierzęcego produkowanej 
i wprowadzanej do obrotu w ramach 
rolniczego handlu detalicznego po-
zostały, tak jak dotychczas, właściwe 
organy Państwowemu Inspektoratowi 
Sanitarnemu. Przewiduje powierzenie 
organom Inspekcji Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych kompe-
tencji do sprawowania nadzoru nad ja-
kością handlową żywności znajdującej 
się w rolniczym handlu detalicznym;

Grażyna Pitala

(Opracowano na podstawie projektu usta-
wy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 
sprzedaży żywności przez rolników druk nr 935)

Poradnik dla beneficjentów pod 
powyższym tytułem, który można po-
brać ze strony internetowej ARiMR 
(www.arimr.gov.pl) skierowany jest do 
Beneficjentów którzy nie są zobowią-
zani do stosowania przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych lub są 
zwolnieni z ich stosowania na mocy 
przepisów tej ustawy, realizujących 
operacje w ramach operacji typu m.in.,: 
Modernizacja gospodarstw rolnych 
oraz Inwestycje w gospodarstwach po-
łożonych na obszarach OSN.

Umowa przyznania pomocy w § 5 
zobowiązuje Beneficjenta do przepro-
wadzenia postępowania ofertowego 
i ponoszenia wszystkich kosztów kwa-
lifikowalnych operacji, nie wcześniej 
niż od dnia zawarcia umowy.

Natomiast zgodnie z § 4 umowy 
postępowanie ofertowe i wybór wyko-
nawcy mogą być przeprowadzone za-
równo przed dniem podpisania umo-
wy, jak również po zawarciu umowy. 

Jednocześnie przedłożenie 
przez Beneficjenta dokumentacji 
z przeprowadzonego postępowania 
ofertowego może nastąpić najwcze-
śniej w dniu zawarcia umowy.

I. Ustalenie wartości zamówie-
nia/zadania.

Pierwszym krokiem jest ustalenie 
poprzez określenie wartości poszcze-
gólnych zadań, czy Beneficjent będzie 
zobowiązany do stosowania Zasad 
konkurencyjności.

Wartość zamówienia ustala się 
z należytą starannością, biorąc pod 

uwagę łączne spełnienie następują-
cych kryteriów:

a) sumowaniu podlegają usługi, do-
stawy i roboty budowlane tego 
samego rodzaju i o tym samym 
przeznaczeniu;

b) możliwe jest udzielenie zamówie-
nia w tym samym czasie;

c) możliwe jest wykonanie zamówie-
nia przez jednego wykonawcę do-
staw, usług lub robót budowlanych 
(zwanego dalej „wykonawcą”).

Zadaniem może być zarówno jed-
na jak i kilka pozycji w zestawieniu rze-
czowo-finansowym operacji, obejmują-
cych dostawę, robotę lub usługę mającą 
być przedmiotem nabycia, pochodzącą 
od jednego dostawcy lub wykonawcy 
o ściśle określonym przeznaczeniu lub 
funkcjonalności, przy czym dostawa 

Stosowanie zasad konkurencyjności
wyboru wykonawców/dostawców dla zadań

przewidzianych do wsparcia
w ramach PROW na lata 2014-2020 - część I
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może obejmować zarówno jeden przed-
miot, jak i całą partię, robota może skła-
dać się z jednej roboty bądź kilku robót, 
a usługa może składać się z jednej usłu-
gi bądź kilku rodzajów usług.

Należy zwrócić uwagę, że dla 
ustalenia, iż w danym przypadku 
mamy do czynienia z jednym zamó-
wieniem, istotne są okoliczności istnie-
jące w chwili wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardzo ważne - dotyczy inwe-
stycji budowlanych!

Zasady konkurencyjności dotyczą 
również zadań obejmujących wyko-
nanie robót budowlanych przekracza-
jących 20 tys. zł netto. Wartość zada-
nia dla robót budowlanych odnosi się 
do całego ich zakresu (np. do całego 
obiektu), a nie do wydzielonych ele-
mentów scalonych, czy też rodzajów 
robót. Również przy wykonywaniu ro-
bót budowlanych systemem gospodar-
czym, gdy kosztem kwalifikowalnym 
w ramach danego zadania jest jedynie 
zakup materiałów budowlanych o war-
tości powyżej 20 tys. zł. netto, do ich 
zakupu należy stosować Zasady kon-
kurencyjności.

Dzielenie zamówień w celu 
obejścia przepisów dotyczących 
stosowania postępowania oferto-
wego jest niedopuszczalne i będzie 
oznaczało niezastosowanie Zasad 
konkurencyjności dla danej części 
zamówienia/zadania.

Ważne!
W niektórych sytuacjach, określe-

nie czy mamy do czynienia z jednym 
czy z kilkoma zadaniami może być 
problematyczne zarówno dla Benefi-
cjenta, jak i Oddziału Regionalnego 
Agencji, w którym weryfikowany będzie 
wniosek. Dlatego też w przypadku, gdy 
operacja/etap składa się z elementów, 
które pojedynczo nie przekraczają 
20 tys. zł, natomiast łącznie ich suma 
przekracza tę wartość sugerujemy, aby 
połączyć je w jedno zadanie i przepro-
wadzić postępowanie ofertowe. Należy 
tutaj podkreślić, że dopuszczalne jest 
składanie ofert częściowych, a więc 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

oferenci będą mogli składać oferty tyl-
ko na te elementy zapytania, które są 
w stanie zrealizować. W takiej sytuacji 
dopuszczalne byłoby również przepro-
wadzenie postępowania oddzielnie dla 
każdego z tych elementów. Nie zawsze 
jednak wszystkie części składowe 
operacji/etapu muszą stanowić jedno 
zadanie. Natomiast, w przypadku bra-
ku takiej pewności, Beneficjent powi-
nien zastosować się do tej wskazów-
ki i przeprowadzić postępowanie, co 
może go uchronić przed późniejszymi 
sankcjami w postaci redukcji kosztów 
kwalifikowanych.

Z kolei, możliwe jest łączenie za-
dań w celu przeprowadzenie razem 
postępowania dla kilku zadań o ile nie 
będzie to wynikało np. z chęci wyboru 
konkretnego wykonawcy (w przypad-
ku niedopuszczenia składania ofert 
częściowych), który jest jedynym pod-
miotem mogącym zrealizować kilka 
odrębnych zadań i wykluczenie przez 
to innych potencjalnych dostawców, 
których oferty mogłyby być łącznie ko-
rzystniejsze w stosunku do sytuacji wy-
brania jednego wykonawcy dla wszyst-
kich zadań.

II. Sporządzenie zapytania/zapy-
tań ofertowych.

Po ustaleniu wartości danego za-
dania o wartości przekraczającej 20 
tys. zł netto, należy sporządzić zapy-
tanie ofertowe. Jest to pierwszy doku-
ment w całym procesie. Dlatego jego 
prawidłowe i precyzyjne sporządzenie 
będzie stanowiło o poprawności ca-
łej procedury i jej wyniku końcowym, 
a w konsekwencji uznaniem bądź nie 
wydatku w zakresie danego zadania 
za koszt kwalifikowalny. Wzór zapyta-
nia ofertowego zostanie zamieszczony  
w II części artykułu.

Zapytanie ofertowe powinno za-
wierać co najmniej:

a) opis przedmiotu zamówienia, 
który powinien być jednoznacz-
ny i wyczerpujący, być sporzą-
dzony za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych okre-
śleń, uwzględniający wszystkie 
wymagania i okoliczności mo-

gące mieć wpływ na sporządze-
nie oferty. Nie powinien odnosić 
się do określonego wyrobu lub 
źródła, szczególnych sposobów 
postępowania lub znaków to-
warowych, patentów, rodzajów 
lub specyficznego pochodzenia 
chyba, że takie odniesienie jest 
uzasadnione przedmiotem zamó-
wienia i został określony zakres 
równoważności.

Wszystkie elementy przedmiotu 
zamówienia wraz z podaniem szczegó-
łowej specyfikacji technicznej, powinny 
w szczególności określać przeznacze-
nie i funkcje przedmiotu zamówienia, 
dodatkowe wyposażenie, niestandar-
dowe wykończenie.

Opis przedmiotu zamówienia po-
winien odnosić się do zakresu dane-
go zadania opisanego w zestawieniu 
rzeczowo-finansowym oraz opisie 
zadań, stanowiącymi załączniki do 
wniosku o przyznanie pomocy.

W przypadku zapytań ofertowych 
dotyczących zadań polegających na 
budowie, rozbudowie, nadbudowie, 
przebudowie lub remoncie połączonym 
z modernizacją, opis przedmiotu za-
mówienia powinien zawierać elementy, 
które pozwolą na jego szczegółowe 
porównanie z kosztorysem inwestor-
skim. W celu spełnienia tego warunku 
niezbędne jest zatem, aby Beneficjent 
sporządził dokumentację, która umoż-
liwi dokonanie takiej oceny.

Takim dokumentem jest przedmiar 
robót, który należy dołączyć do zapy-
tania ofertowego. Przedmiar robót po-
winien być opracowany na podstawie 
kosztorysu inwestorskiego sporządzo-
nego zgodnie z definicją przedmiaru 
robót określoną w rozporządzeniu Mi-
nistra Infrastruktury z dn.18.05.2004 
roku w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu in-
westorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz plano-
wanych kosztów robót budowlanych. 
określonych w programie funkcjonalno 
- użytkowym (Dz. U. z 2004 roku, nr 
130, poz. 1389),

b) warunki udziału w postępowaniu 
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c) kryteria oceny oferty oraz infor-
mację o wagach punktowych lub 
procentowych przypisanych do 
poszczególnych kryteriów oferty.

Kryterium oceny ofert stosowanym 
przez Beneficjenta, powinna być cena 
oraz (opcjonalnie) pozostałe kryteria wy-
boru, dotyczące przedmiotu zamówie-
nia, np. parametry techniczne, warunki 
gwarancji, warunki płatności, zastoso-
wanie najlepszych, dostępnych na rynku 
technologii w zakresie oddziaływania na 
środowisko, koszty eksploatacji, serwis, 
termin wykonania zamówienia

d) opis sposobu przyznawania 
punktacji za spełnienie danego 
kryterium oceny oferty,

e) informację na temat zakresu wy-
kluczenia, o którym mowa w Po-
radniku w Części I ust. 5 pkt 1 lit. c),

f) termin składania ofert, przy czym 
termin na złożenie oferty powi-
nien wynosić nie mniej niż 7 dni 
kalendarzowych w przypadku 
standardowych dostaw i usług, 
14 dni kalendarzowych dla po-
zostałych zamówień (np. zamó-
wień na roboty budowlane), od 
dnia ogłoszenia zapytania ofer-
towego. W zapytaniu ofertowym 
należy wskazać konkretną datę 
upływu tego terminu, przy czym 
nie uwzględnia się dnia ogłosze-
nia przy obliczaniu terminu.

Termin (data) składania ofert po-
winien być taki sam (np. 15.01.2016 r.) 
na wszystkich zapytaniach ofertowych 
w ramach danego zamówienia/zada-
nia. Dlatego sugerujemy, aby zapyta-
nia ofertowe do różnych potencjalnych 
oferentów były wysyłane w tym samym 
dniu,

g) termin realizacji zamówienia.
Zapytania ofertowe muszą zawie-

rać dane identyfikacyjne, tj. zawierać 
pełną nazwę wystawcy zapytania ofer-
towego (np. zostać opatrzone pieczę-
cią imienną/nagłówkową, zostać spo-
rządzone na papierze firmowym, itp.). 
Zapytania ofertowe muszą również za-
wierać datę sporządzenia dokumentu 
oraz podpis wystawcy zapytania oferto-
wego lub osoby uprawnionej do wystę-

powania w jego mieniu. W przypadku 
wersji elektronicznej, za wystarczające 
uważa się podanie imienia i nazwiska 
wystawcy zapytania ofertowego lub 
osoby upoważnionej do występowania 
w jego imieniu.

Aby możliwe było poprawne zwe-
ryfikowanie postępowania ofertowego, 
w zapytaniu ofertowym należy również 
zawrzeć informację o akceptowalnej 
formie i sposobie sporządzania i do-
starczania ofert, tj.:wskazać informację 
o akceptowalnych sposobach/formach 
dostarczenia oferty 1, 

 - wskazać miejsce składania ofert/
adres mailowy/numer faksu, na któ-
ry należy przesłać oferty, 

 - umieścić informację o niezbędnych 
danych identyfikacyjnych, które po-
winny zostać umieszczone na ofer-
cie 2.
Dopuszczalne jest składanie ofert 

częściowych. Wówczas taka informa-
cja powinna zostać umieszczona w za-
pytaniu ofertowym.

III. Upublicznienie zapytania ofer-
towego .

W celu upublicznienia zapytania 
ofertowego, należy:

a) zamieścić zapytanie ofertowe 
na stronie internetowej wska-
zanej w komunikacie3 Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi umiesz-
czonym na stronie internetowej 
www.minrol.gov.pl oraz www.
arimr.gov.pl,

b) do czasu uruchomienia strony in-
ternetowej, o której mowa w pkt 
a), wysłać zapytania ofertowe 
do co najmniej 3 potencjalnych 
wykonawców (do wszystkich 
w tym samym dniu) oraz w tym 
samym dniu upublicznić (umie-
ścić) te zapytania co najmniej 
na swojej stronie internetowej, 
o ile Beneficjent posiada taką 
stronę.

UWAGI:
1. Oferty mogą zostać przesłane 

faksem, listem, pocztą kurierską, 
drogą elektroniczną lub złożone 
osobiście u wystawcy zapytania 

ofertowego. Dowodem przekaza-
nia oferty może być pokwitowanie 
odbioru oferty.

2. Oferty powinny zawierać dane 
identyfikacyjne, tj. zawierać pełną 
nazwę wystawcy oferty (np. zo-
stać opatrzone pieczęcią imienną/
nagłówkową, zostać sporządzone 
na papierze firmowym, itp.). Oferty 
muszą również zawierać datę spo-
rządzenia dokumentu oraz podpis 
oferenta lub osoby uprawnionej 
do występowania w jego imieniu. 
W przypadku wersji elektronicznej 
za wystarczające uważa się poda-
nie imienia i nazwiska beneficjen-
ta lub osoby występującej w jego 
imieniu, sporządzającej ofertę. 
Za datę sporządzenia dokumentu 
– uznaje się datę wysłania oferty 
drogą elektroniczną.

3 Komunikat oprócz wskazania 
strony internetowej, zawierał 
będzie również informację, od 
kiedy Beneficjenci będą zobo-
wiązani do umieszczania zapy-
tań ofertowych na wskazanej 
w nim stronie. W naborze 2015 
i 2016 komunikat ten nie został 
ogłoszony, a więc obowiązują 
zasady określone w pkt. b).  
Za potencjalnego wykonawcę 

rozumie się podmiot, który posiada 
realną możliwość zrealizowania dane-
go zadania, np. prowadzi działalność 
w zakresie objętym zadaniem. Zdol-
ność oferentów do realizacji zadania 
może być weryfikowana przez ARiMR 
i w przypadku stwierdzenia, iż oferenci 
do których wysłano zapytania ofertowe 
nie są potencjalnie w stanie zrealizo-
wać zadania, będzie to stanowiło naru-
szenie Zasad konkurencyjności.

Zalecane jest, aby zapytanie 
ofertowe było wysyłane do więcej niż 
trzech oferentów, aby zmniejszyć ryzy-
ko, iż nie wszyscy potencjalni oferenci 
na nie odpowiedzą.

Beneficjent może wysłać zapyta-
nie ofertowe faksem, listem poleco-
nym, pocztą kurierską, drogą elektro-
niczną lub złożyć osobiście u oferenta. 
Dowodem przekazania zapytania ofer-
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towego jest odpowiednio: dowód nada-
nia faksu, listu, przesyłki kurierskiej, 
wydruk z potwierdzeniem wysłania za-
pytania w formie elektronicznej (e-mail) 
lub potwierdzenie odbioru przez poten-
cjalnego oferenta (np. ofertę odebra-
łem w dniu …, wraz z podpisem osoby 
odbierającej zapytanie ofertowe).

Upublicznienie zapytania oferto-
wego, oznacza wszczęcie postępowa-
nia o udzielenie zamówienia w ramach 
operacji.

IV Modyfikacja treści zapyta-
nia ofertowego.

Jeżeli po upublicznieniu zapyta-
nia ofertowego niezbędna będzie jego 
modyfikacja, taka sytuacja możliwa 
jest do zaakceptowania pod pewnymi 
warunkami. Należy mieć na uwadze, iż 
modyfikacja zapytań ofertowych: 

a) po upływie terminu składania 
ofert jest niedopuszczalna,

b) przed upływem terminu składania 
ofert jest możliwa, z zastrzeżeniem 
obowiązku wydłużenia terminu 
składania ofert, z uwzględnieniem 
czasu niezbędnego na możliwość 
dostosowania do wprowadzonych 
zmian treści ofert (sugerujemy, 
aby to wydłużenie było nie krót-
sze niż czas, który upłynął od dnia 
wszczęcia postępowania do dnia 
upublicznienia modyfikacji zapyta-
nia, np. jeżeli zapytania ofertowe 
wysyłamy 01.02.2016 r. i określa-
my datę na dostarczenie ofert do 
15.02.2016 r., a w dniu 05.02.2016r. 
wysyłamy informację o modyfikacji 
zapytania, to sugerujemy aby wy-
dłużyć termin na składanie ofert 
o co najmniej czas jaki minął od 
01.02.2016 r. do 05.02.2016 r., tj. 
do dnia 19.02.2016 r.) oraz odpo-
wiedniego upublicznienia informa-

cji o modyfikacji treści zapytania 
ofertowego na stronie interneto-
wej wskazanej w komunikacie, 
o którym mowa w Części I ust. 3, 
a do czasu uruchomienia tej strony 
internetowej, wysłania informacji 
o zmianie zapytania ofertowego 
do wszystkich potencjalnych wy-
konawców, do których to zapytanie 
zostało skierowane oraz upublicz-
nieniu tej informacji co najmniej na 
stronie internetowej Beneficjenta, 
o ile posiada taką stronę.

Marian Kulpa

na podstawie: Poradnika dla Beneficjentów 
dotyczącego stosowania, Zasad konkurencyj-
ności wyboru wykonawców/dostawców dla 
zadań przewidzianych do wsparcia  w ramach 
PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych , Inwestycje w go-
spodarstwach położonych na obszarach OSN 
opracowanego przez ARiMR

We wrześniu 2015 roku Polska, 
jak i inne państwa członkowskie ONZ, 
podpisała plan Zrównoważonego Roz-
woju dla Świata. Dokument ten nazwa-
no Agenda 2030.

Co to jest „Zrównoważony roz-
wój”?

Definicję zrównoważonego rozwo-
ju sformułowała już w 1987 roku Świa-
towa Komisja d/s Środowiska i Rozwo-
ju, a brzmi ona tak:

„zrównoważony rozwój to 
taki, który zapewnia zaspokajanie 
potrzeb obecnego pokolenia bez 
umniejszania szans rozwojowych 
przyszłych pokoleń”

W Agendzie zawarto 17 celów, 
osiągnięcie, których pozwoli na prze-
trwanie Ziemi w możliwie niezmienio-
nym stanie. Cele zakładają m.in.: li-
kwidację głodu i ubóstwa, zapewnienie 
życia w zdrowiu, odpowiedzialną pro-
dukcję i konsumpcję oraz ochronę śro-
dowiska naturalnego i jego zasobów.

Wejście w życie Agendy 2030 
ma zapewnić wieloletni proces dzia-
łań, przy zaangażowaniu wszystkich 
państw i ich obywateli, aby te cele re-
alizować i osiągnąć.

 
Pytanie tylko, czy 15 lat wy-

starczy na odbudowanie tego, co 
tak systematycznie było niszczone 
przez wieki?

Gdyż kluczową ideą zrównowa-
żonego rozwoju jest sprawiedliwość 
międzypokoleniowa, która polega na 
zapewnieniu wszystkim pokoleniom 
równego dostępu do zasobów środo-
wiska przyrodniczego, społecznego 
i ekonomicznego.

Początkowo zrównoważony roz-
wój ograniczał się do ochrony śro-
dowiska naturalnego przed skutkami 
szkodliwej działalności człowieka, m.in. 
przed nadmierną i niekontrolowaną 
eksploatacją zasobów naturalnych. 
Obecnie idea zrównoważonego roz-
woju koncentruje się na jakości życia 
człowieka, przy jednoczesnym zwra-
caniu uwagi na kwestie związane ze 

środowiskiem naturalnym oraz ochro-
ną Ziemi tak, aby jej zasoby mogły słu-
żyć również przyszłym pokoleniom.

We współczesnym świecie wśród 
obszarów, które powinny rozwijać się 
w sposób zrównoważony znajdują się 
m.in.: rolnictwo, transport, produk-
cja i konsumpcja, energia oraz go-
spodarowanie zasobami naturalny-
mi.

Na czym polega zrównoważony 
rozwój rolnictwa ?

Zrównoważone rolnictwo powin-
no zapewnić taką produkcję żywności, 
aby była ona efektywna, i jednocześnie 
bezpieczna dla zdrowia ludzi i zwierząt. 
Powinno chronić środowisko naturalne 
i dbać o wysoką jakość produktów rol-
nych. Powinno również zapewnić god-
ne warunki życia rolników i pracowni-
ków gospodarstw rolnych.

Zrównoważony rozwój rolnic-
twa, to jednoczesne uruchomienie 
działań mających na celu:

 – zachowanie bioróżnorodności,

ZIEMIA  DLA  PRZYSZŁYCH  POKOLEŃ
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 – zwiększenie atrakcyjności tury-
stycznej obszarów wiejskich,

 – obniżenie emisji gazów cieplar-
nianych,

 – ochrona wód gruntowych,
 – poprawa stanu gleby i powietrza,
 – wyższa jakość i bezpieczeństwo 

pracy w gospodarstwach rol-
nych,

 – zdrowa żywność

Agenda 2030 została przyjęta 
i podpisana przez państwa członkow-
skie ONZ, lecz skierowana jest do 
wszystkich państw świata, bez wzglę-
du na poziom ich rozwoju gospodar-
czego i jakość życia mieszkańców. Tyl-

ko takie, bowiem działanie pozwoli na 
realizację celów Agendy. 

Agenda 2030 - Plan Zrównoważo-
nego Rozwoju dla Świata obejmuje 5 
kluczowych zagadnień: 

-  OCHRONA LUDZI
-  OCHRONA PLANETY
-  GLOBALNE PARTNERSTWO
-  POKÓJ
-  DOBROBYT

Założenia i cele tego doniosłego 
dokumentu, są ze wszech miar po-
trzebne i szczytne. Jak będzie wy-
glądała jego realizacja przekonamy 

się wkrótce.
Przy wysoce konsumpcyjnym 

nastawieniu człowieka do życia, 
przy dążeniu do dominacji niektó-
rych przywódców państw, ciągłym 
zagrożeniu terrorem, wojną nuklear-
ną i innymi czynnikami atakującymi 
człowieka i jego środowisko, Agen-
da 2030 nie wystarczy.

Krystyna Maliszewska

(Na podstawie wydawnictwa 
Głównego Urzędu Statystycznego pod 
tytułem „Na ścieżce zrównoważonego 
rozwoju”, z października 2016)

Może lepsze jutro
dla rolnictwa ekologicznego?

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Pierwsze dopłaty do rolnictwa eko-
logicznego w Polsce były od 2000 roku 
z środków krajowych. Natomiast od 
2004 roku rolnicy mogli uczestniczyć 
w programie rolnośrodowiskowym, 
a od 2015 roku rozpoczęło się tzw. 
Działanie rolnictwo ekologiczne. Obie 
formy wsparcia pozwalają rolnikom 
ubiegać się o dopłaty do produkcji eko-
logicznej. Liczba gospodarstw ekolo-
gicznych jak ich powierzchnia wzrasta-
ła do 2013 roku. Po tym roku nastąpiły 
wahania wynikające głównie ze zmian 
w systemie finansowania oraz ciągle 
słabo rozwiniętego rynku zbytu żywno-
ści ekologicznej. Niektórzy producenci 
nie byli także w stanie sprostać wymo-
gom wynikającym z przepisów o rol-
nictwie ekologicznym. Według danych 
Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych stanu na 31grud-
nia 2015 roku liczba producentów pro-
dukcji rolnej w Polsce wynosiła 22277 
w tym w województwie małopolskim 
1128. Najwięcej takich gospodarstw 
znajdowało się na terenie województw: 
warmińsko-mazurskiego (4041), za-

chodniopomorskiego (3043) oraz pod-
laskiego (3273). W 2005 roku najwięk-
sza liczba gospodarstw znajdowała się 
w województwie małopolskim. Uprawy 
ekologiczne zajmują w naszym kraju 
658 tys. hektarów. Ok. 70 proc. produk-
cji ekologicznej to pasze pochodzące 
z gruntów ornych oraz łąk i pastwisk. 
Gospodarstwa ekologiczne w naszym 
kraju zajmują się głównie produkcją ro-
ślinną, ponad 80 proc. miało wyłącznie 
taką produkcję, a pozostałe niecałe 20 
proc. - mieszaną: roślinną i zwierzęcą

Z powyższych danych widać, że 
w Polsce jest tendencja spadkowa pro-
ducentów zajmujących się produkcja 
ekologiczną. Z rozmów przeprowadzo-
nych z producentami rolnymi wynika , że 
przeszkody w przechodzeniu na system 
ekologiczny to: wysokie koszty zarzą-
dzania taką produkcją i ryzyko związa-
ne z przejściem na nowy system, ogra-
niczona wiedza konsumentów odnośnie 
znaczenia rolnictwa ekologicznego, 
brak obrotu i potrzebnej infrastruktury 
rynkowej. Można zauważyć, że podsta-
wowym czynnikiem-barierą w szerszym 

rozwoju rolnictwa ekologicznego i pro-
dukcji ekologicznej żywności są wzglę-
dy ekonomiczne. Żywność ekologiczna 
w Polsce jest stosunkowo droga i przez 
to mniej dostępna dla ogółu społeczeń-
stwa. Powoduje to hamowanie popytu 
na tego typu produkty.

Miejmy nadzieję, że tym proble-
mem zajmie się powołana Rada Rolnic-
twa Ekologicznego, jako organ pomoc-
niczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Powołania otrzymały osoby związane 
i zasłużone dla polskiego rolnictwa eko-
logicznego, działające w sferze rolnic-
twa i sprzedaży bezpośredniej. W skład 
Rady weszło 30 przedstawicieli organi-
zacji i instytucji działających w sektorze 
rolnictwa ekologicznego, w tym: uczelni 
wyższych, instytutów, instytucji spra-
wujących nadzór nad produkcją ekolo-
giczną, podmiotów doradczych, a także 
organizacji oraz związków zawodowych 
zrzeszających producentów ekologicz-
nych. Przewodniczącym został dr Józef 
Tyburski z Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego. Głównymi zadaniami 
Rady jest: opiniowanie, konsultowanie 
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i przedstawianie propozycji rozwiązań 
w rolnictwie ekologicznym, wspieranie 
przedsięwzięć służących rozwojowi rol-
nictwa ekologicznego i rynku żywności, 
upowszechnianie wiedzy o nowych re-
gulacjach prawnych oraz wytycznych 
ministerstwa dotyczących rolnictwa 
ekologicznego w kraju i za granicą, po-
pularyzacja osiągnięć rolnictwa ekolo-

gicznego, opiniowanie, konsultowanie 
i przedstawianie propozycji rozwiązań, 
działań oraz realizacji celów wskaza-
nych w Ramowym Planie Działań dla 
Żywności i Rolnictwa Ekologicznego 
2014-2020.

Miejmy nadzieję, że działania, 
które będą prowadzone przez Radę 
pozwolą na zwiększenie opłacalności 

produkcji metodami ekologicznymi, 
zostaną docenione finansowo gospo-
darstwa, które prowadzą produkcję 
zwierzęcą, a dzięki pracowitości miesz-
kańców naszego regionu znaczne 
zwiększenie ilości gospodarstw ekolo-
gicznych w Małopolsce.

Halina Puto

 Torfowiska orawsko - nowotarskie 
położone są w Baligówce na trasie 
Czarny Dunajec - Jabłonka. Torfowiska 
te zostały włączone do europejskiego 
systemu obszarów chronionych NATU-
RA 2000.

Jak powstały torfowiska? Ruchy 
górotwórcze spowodowały powstanie 
na terenie Kotliny zapadliska, w któ-
rych przez miliony lat gromadziły się 
osady morskie w postaci piasków 
i iłów, które w następstwie przekształci-
ły się w piaskowce i łupki ilaste. Żwiry, 
iły piaski zalegające warstwę do kilku-
set metrów długości, były nanoszone 
głównie przez rzeki. Warstwa ta w du-
żej mierze została pokryta stożkami 
napływowymi osadów rzeczno - lodow-
cowych, które osadziły się w czasie 
trzech zlodowaceń. Są one zbudowane 
z grubych żwirów. Następnie osady te 
zostały przykryte nieprzepuszczalnymi 
dla wody glinami. Na nich rozrastały 
się torfowiska wysokie. Torfowiska te 
są największe w Polsce południowej 
i jako typ śródgórski są wyjątkowymi 
w Europie Środkowej. W ich budowie 
widoczne są dwa poziomy torfów po-
dzielone granicą z pniami drzew. Zapa-
danie się dna niecki jaką tworzy Kotlina 
Orawsko - Nowotarska, związane jest 
z wypiętrzeniem Beskidów i Tatr. Pro-
ces ten przebiega do dnia dzisiejszego 
i region ten obecnie obniża się w tem-
pie 1 - 0,5 mm/rok , a równocześnie na-
stępuje wypiętrzenie się otaczającego 
ją terenu.

Na terenie tym zlokalizowana jest 
ścieżka edukacyjna do zwiedzania 

TORFOWISKA ORAWSKO -  NOWOTARSKIE
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przez turystów. Wzdłuż ścieżki usta-
wiono 13 tablic edukacyjnych, które 
informują o właściwościach przyrod-
niczych tego rejonu. Kierunek ścieżki 
nadają strzałki. Dla ułatwienia przej-
ścia ustawiono liczne pomosty drew-
niane. Ścieżka w formie pętli zaczyna 
się i kończy miejscem do odpoczynku 
i ławeczkami.

Trasa jest jedną z najpiękniej-
szych pętli dodatkowych zaplanowa-
nych w ramach ”Szlaku wokół Tatr”. 
Umożliwia podróżowanie po unikalnym 
obszarze, zapoznaje nas ze strukturą 
torfowiska i procesu naturalnego odno-
wienia jego struktury.

Tylko nieliczne gatunki drzew 
i krzewów mogą żyć w tak specyficz-
nych warunkach jakie panują na tor-
fowisku. Możemy tu spotkać sosnę 
zwyczajną, brzozę brodawkę i brzozę 

omszoną. Czasem można też spotkać 
świerki.

 Z krzewów spotyka się wierzby 
(uszatkę i kruszynę). Osobliwością 
florystyczną torfowisk są dwa rodzaje 
sosen kosodrzewiny i sosny drzewo-
kosej zwanej sosną błotną. Jest tutaj 
również rosiczka, borówka bagienna, 
brusznica i żurawina, która przez ostat-
nie lata jest chętnie zbierana przez 
okolicznych mieszkańców. Na grun-
tach mineralnych królują łąki świeże. 
Wśród łąk można zaobserwować za-
bagnienia tzw. młaki. Na otaczających 
torfowiskach możemy spotkać nielicz-
ne gatunki ptaków. Istnieją tu populacje 
jedne z większych takie jak: cietrzew 
czy derkacz. Derkacz to typowy ptak 
lęgowy tutejszych łąk. Bardzo trudno 
go zauważyć, gdyż można powiedzieć, 
że „nurkuje” wśród traw. Obecnie trud-

no byłoby zauważyć tego ptaka, gdyby 
nie to, że wyjątkowo wytrwale odzywa 
się donośnym głosem.

Najliczniejszym gatunkiem ko-
śnych łąk oraz niskich upraw są : skow-
ronek i pokląska. Można tu spotkać 
lęgowe czajki i świergotki łąkowe, bo-
ciany białe.

Dzięki wprowadzonym dopłatom 
rolnośrodowiskowym okoliczni miesz-
kańcy korzystają z dopłat w ramach 
Sieci NATURA 2000. Specyficzne pa-
nujące tutaj warunki klimatyczne jak 
również krajobrazowe wpływają na co-
raz liczniejsze grupy, które odwiedzają 
to czyste, piękne i ekologiczne środo-
wisko naturalne, nieskażone i wyjątko-
we w swoim rodzaju.

Małgorzata Seidler

AGROTURYSTYKA

Biecz - miasto unikalne pod 
względem architektonicznym, częścio-
wo zachowane w oryginalnym średnio-
wiecznym kształcie. Pierwsze wzmian-
ki o nim odnajdujemy pod rokiem 1023. 
W XII w. istniała już kasztelania biecka. 
Prawa miejskie otrzymał Biecz w 1257 
roku. Miasto o bogatej i dramatycznej 
historii, w czasach świetności jedno 
z największych w średniowiecznej 
Polsce. Jako miasto królewskie wielo-
krotnie gościło królów polskich i było 
miejscem ważnych historycznych wy-
darzeń. Według miejscowego history-
ka Tadeusza Ślawskiego Władysław 
Jagiełło gościł w Bieczu aż 16 razy, 
a królowa Jadwiga - 9. W Bieczu prze-
bywali również królowie Władysław 
Warneńczyk oraz Jan Kazimierz. Przez 
wieki Biecz był strażnicą południowych 
rubieży polskich, jednym z najlepiej 
ufortyfikowanych miast. Miasto po-
siadało sąd grodzki, i ziemski, prawo 
miecza. To właśnie w Bieczu sądzono, 
torturowano i ścinano mieczem beskid-

Wczasy pod gruszą w Bieczu

ników – zbójników grabiących kupców 
na pograniczu polsko-węgierskim. Już 
od XIV wieku Biecz słynął z rzemio-
sła. Dziś Biecz jest miastem zabytków, 
świadectwem minionej świetności.

Biecz jest piękny, wielu zakochu-
je się w nim od pierwszego wejrzenia. 

Fascynujące historie czają się w każ-
dym zakątku. Biorąc pod uwagę atrak-
cyjność tego miejsca Pani Barbara 
Czech wspólnie z rodziną, jako pierw-
sza w mieście, na swojej ojcowiźnie, 
postanowiła rozwijać działalność tury-
styczną.
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Wybudowano 3 drewniane dom-
ki letniskowe w pięknym miejscu na 
wzgórzu, wśród drzew, pachnących 
kwiatów i łąk. Atutem domków jest po-
łożenie - blisko Gorlic, a jednocześnie 
na uboczu w zacisznej części miasta 
Biecz - Belna Górna.

Do dyspozycji gości w każdym 
domku jest 4 łóżka, z miejscem wy-
poczynkowym i aneksem kuchennym 
z pełnym wyposażeniem. Na miejscu 
czekają na gości ciekawe atrakcje: 
duża wygodna do biesiadowania al-
tana z grillem, zadaszona podłoga do 
tańca, plac zabaw dla dzieci, boisko do 
siatki i koszykówki, hamaki. Ci, którzy 
lubią czynnie wypoczywać mogą udać 
się na spacer, zmierzając niebieskim 
szlakiem turystycznym do Biecza by 
zwiedzać zabytki Biecza i jego okolic, 
a także wziąć udział w wielu cyklicz-
nych imprezach kulturalnych organizo-
wanych przez Miejski Ośrodek Kultury. 
W ramach regeneracji goście mają 
możliwość skorzystania z sauny, bali 
z jacuzzi.

Zaprzyjaźnione firmy cateringowe 
oferują smaczne i zdrowe wyżywienie, 
letnicy mają jednak możliwość przygo-
towywania posiłków we własnym za-
kresie.

Oferta skierowana jest głównie do 
seniorów, rodzin z dziećmi, młodzieży, 
miłośników przyrody, dziedzictwa kultu-
ry i historii.

Pani Barbara jest specjalistką od 
organizacji zabaw tanecznych, sylwe-
strowych, imprez okolicznościowych 
takich jak; 18-stki, kawalerskie, panień-
skie, poprawiny weselne itp.

Turystyka wiejska przyciąga na 
wieś coraz więcej gości krajowych 
i zagranicznych. Jest elementem róż-
nicowania i wzbogacania działalności 
gospodarczej na terenach wiejskich, 
tworząc nowe miejsca pracy i nowe 
źródła dochodów poza produkcją rolną.

Wprowadzanie zmian i udogod-
nień w ramach oferty kierowanej do 
potencjalnych gości wymaga nakła-
dów finansowych. Inwestycje w gospo-
darstwach turystycznych obejmujące 
zagadnienia budowlane wiążą się ze 

znacznym nakładem środków i wielo-
letnim zwrotem inwestowanego kapi-
tału. Dlatego Pani Barbara wszystkie 
zarobione pieniądze przeznacza na in-
westycje w swoim obiekcie. Korzysta-
ła również z funduszy z PROW 2007-
2013.

Dzięki działalności takich ludzi 
jak pani Barbara ziemia Biecka otwie-
ra swoje podwoje dla gości w różnym 
wieku, niezależnie od upodobań urlo-

powych, stanu zdrowia. Tu każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Magiczne miejsce 
jakim jest Beskid sądecki , przyciąga 
swoją różnorodnością kulturową, przy-
rodniczą, wielką gościnnością. Ten któ-
ry przybył tu raz, zawsze wróci, taka to 
już jest ta nasza biecka ziemia.

Więcej informacji na stronie - www.
domkiwbeskidach.pl

Maria Michalik
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NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Bobowa należy do najstarszych 
osad położonych w dolinie rzeki Bia-
łej, pomiędzy Tarnowem a Nowym Są-
czem. Wieś ta rozsławiła się bogatym 
folklorem i pięknym rękodziełem ludo-
wym - koronki klockowe. Wiele pokoleń 
kobiet z terenu Bobowej oraz sąsied-
nich wsi trudniło się ich wyrabianiem. 
Praca ta stanowiła dodatkowe źródło 
dochodu gospodarstw domowych 
utrzymujących się z pracy na roli w bar-
dzo rozdrobnionych gospodarstwach.

Do wykonywania koronek klocko-
wych potrzebne są nici lniane, klocki 
drewniane na które szpulało się nici, 
oraz cylindryczny bęben z płótna lnia-
nego wypełnionego słomą. Koronki po-
wstają przez nawijanie nici zaczepia-
nych o szpilki wpięte w bęben - praca 
ta wymaga dużej zręczności oraz zmy-
słu artystycznego. W oparciu o te tra-
dycje zorganizowano w 1899r Krajową 
Szkołę Koronkarską. W 1995 r. w Bo-
bowe j powstało Stowarzyszenie Twór-
czości Regionalnej, który jako główny 
cel w statucie działalności przyjęło 
podtrzymanie tradycji w zakresie wy-
twarzania unikalnej koronki klockowej.

Środowisko bobowskich koron-
czarek utrzymuje kontakty zagranicz-
ne z wieloma ośrodkami wytwarzania 
koronki klockowej na świecie. Efektem 
tych kontaktów są wystawy bobow-
skich koronek między innymi w Portu-
galii, Hiszpanii, Francji, Anglii, Belgii, 
Niemczech, Republice Czeskiej, Sło-
wacji i Finlandii.

Od 2000 r. Centrum Kultury i Pro-
mocji Gminy Bobowa oraz Stowarzy-
szenie Twórczości Regionalnej organi-
zuje Międzynarodowy Festiwal Koronki 
Klockowej.

W 2016 roku w dniach 6 - 9 paź-
dziernika odbył się XVII Międzynarodo-

wy Festiwal Koronki Klockowej w Bo-
bowej. W festiwalu wzięli udział twórcy 
koronek z Anglii, Argentyny, Austrii, 
Chorwacji, Czech, Estonii, Francji, Ho-
landii, Rosji, Węgier, Słowacji, Włoch 
i Polski. Uroczyste otwarcie Festiwa-
lu odbyło się w pięknej Hali Sportowej 
a otwarcia dokonał Burmistrz Bobowej 
pan Wacław Ligęza, witając przybyłych 

gości w osobach Starosty, radnych po-
wiatu gorlickiego oraz przybyłych gości 
zagranicznych. W trakcie wystawy pre-
zentowane były stoiska delegacji z po-
szczególnych państw. Tradycyjnie odbył 
się pokaz mody projektantek z Czech i  
Polski. Przedstawiono wernisaż wysta-
wy czeskich koronczarek Ivy Proskowej, 
Jitki Egermaierovej von Lindern. W go-

XVII Międzynarodowy
Festiwal Koronki Klockowej w Bobowej
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dzinach otwarcia stoisk festiwalowych, 
odbywały się warsztaty koronki kloc-
kowej dla początkujących. W trakcie 
zwiedzania stoisk można było podzi-
wiać różne formy wytwarzania koronek 
w różnych regionach świata. W trakcie 
zwiedzania można było zakupić koronki 
klockowe w różnych formach.

W trakcie festiwalu można było 
podziwiać pokonkursową wystawę ko-
ronek nagrodzonych w XXII Ogólnopol-
skim Konkursie Koronek Klockowych, 
ogłoszono wyniki i rozdano nagrody.

Podczas festiwalu realizowany był 
obszerny program artystyczny, można 
było wysłuchać koncertów zespołów: 
NEED FOR STRINGS, MANCHE-
STER, FUTURE FOLK, zespołu Regio-
nalnego Lipniczanie, Magdaleny Zając, 
kapeli Bo-boscy oraz koncert Orkiestry 
Dętej z Siedlisk.

Przez 5 dni festiwalu przewinęło 
się kilkanaście tysięcy zwiedzających 
i każdy ze zwiedzających mógł znaleźć 
coś interesującego dla siebie.

Truchan Andrzej

W artykule wykorzystano materia-
ły z CK w Bobowej oraz UM Bobowa.

Każda pora roku ma swój czas ob-
rzędów świątecznych, które kultywowa-
ne nieprzerwalnie od wieków stanowią 
ważny element tożsamości społecz-
nej. Kalendarz świąteczny obejmujący 
różnorodne aspekty życia człowieka 
i społeczności, opiera się na potrzebie 
uczczenia ważnych, doniosłych wy-
darzeń. W Polskim kalendarzu mamy, 
więc święta, które wiążą się ze zmia-
nami pór roku i zjawiskami astrono-
micznymi, następstwem pór roku, ka-
lendarzem prac gospodarskich. Ważne 
są obrzędy związane z przełomowymi 
momentami w życiu rodzinnym: na-

rodziny, wesele i śmierć. Szczególne 
znaczenie w kalendarzu obrzędów 
świątecznych znalazły święta zwią-
zane z liturgią chrześcijańską. Święta 
te poprzez wytworzenie wyjątkowej, 
przebogatej obrzędowości i symboli-
ki ustanowiły niepowtarzalną kulturę 
obyczajową, która stała się kulturowym 
dziedzictwem poprzednich pokoleń bę-
dących jednocześnie najcenniejszymi 
wartościami naszej wspólnoty.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
daty świąt chrześcijańskich wykazują 
zbieżność z datami ustalonymi przez 
kalendarze przedchrześcijańskie zwią-

zane z następstwami pór roku i potrze-
bami wyrażenia poprzez symboliczną 
obrzędowość swojej postawy wobec sił 
przyrody i uzależnienia od niej. Różno-
rodne elementy obrzędowości i zwy-
czajów ludowych zostały zaadaptowa-
ne, przejęte z symboliką i zachowa-
niami do świąt liturgii chrześcijańskiej. 
Ta integracja obrzędowości świadczy 
sama w sobie o sile tradycji i potrzebie 
budowania tożsamości na spuściźnie 
przodków.

Z uwagi na panującą nam porę 
roku uwagę poświęcę na zwyczaje 
i obrzędy zimowe. W czas ten wprowa-
dzają nas święta Bożego Narodzenia 
zwane świętami godowymi.

Wigilia( czas czuwania, oczekiwa-
nia) Bożego Narodzenia to bez wątpie-
nia wyjątkowy dzień w polskiej trady-
cji. I właśnie w ten dzień szczególnie 
staramy się aby przestrzegać nakazów 
zwyczajowych i wymogów religijnych. 
Obowiązuje post a do wieczerzy wigilij-
nej zasiadamy odświętnie zachowując 
ceremoniał i obrzędowość. Dbamy, aby 
pod białym lnianym obrusem znalazło 
się sianko. Dawniej gospodarz stawiał 
w kącie izby snop żyta lub owsa. Do 
wieczerzy zasiadamy wraz z pierwszą 
gwiazdą wieczorną nawiązując do po-

Tradycja i zimowe
obrzędy świąteczne



38 doradca / styczeń - luty 2017

Małopolski Informator Rolniczy

jawienia się Gwiazdy Betlejemskiej, 
pamiętając o nakryciu dodatkowym 
i miejscu dla przygodnego gościa, oso-
by samotnej, wędrowca.

Łamanie się opłatkiem i składanie 
sobie życzeń rozpoczyna się po wspól-
nej modlitwie i dopiero jest czas, aby 
zasiąść do wieczerzy.

Słowo opłatek wywodzi się z ję-
zyka łacińskiego - „oblatum” i oznacza 
„dar ofiarny”. Jest to cienki, biały płatek 
chleba. Wypieczony jest z białej mąki 
i wody, bez dodatku drożdży.

Zawsze przestrzegano, aby ilość 
osób przy stole była parzysta, a ilość 
potraw nieparzysta, choć dopuszczal-
na i obecnie najczęściej przyjęta ilość 
to 12 potraw na cześć dwunastu apo-
stołów.

Zwyczaj łamania się opłatkiem 
pojawił się w Polsce w drugiej połowie 
XVIII wieku. Nie jest to jednak to wy-
łącznie polski zwyczaj wigilijny. Zwy-
czaj dzielenia się opłatkiem jest obecny 
również na Słowacji, Litwie, Ukrainie, 
a także w Czechach i we Włoszech 
a był tam wcześniej niż w Polsce.

Opłatkiem dzielono się już nawet 
w pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa. Na mszę przynoszono własny 
chleb. Powstało wówczas słowo „eulo-
gie” i oznaczało zwyczaj błogosławie-
nia dostarczonego chleba. Dzielenie 
się opłatkiem symbolizuje chęć pojed-
nania, i symbolizuje poświęcenie dla 
drugich, umiejętność podzielenia się 
ostatnim kawałkiem chleba.

Dzisiejszy jadłospis wigilijny 
w znacznej mierze opiera się na wzor-
cach tradycyjnych. Są to potrawy po-
stne, płody pól, ogrodów, lasów, rzek 
i jezior. W zależności od regionu był 
to barszcz czerwony z uszkami, żur, 
kapusta, groch, fasola, grzyby, piero-
gi, kasze jęczmienne, jabłka i gruszki, 
świeże lub suszone śliwki suszone, 
orzechy, mak.

Wszystkie te składniki miały swoją 
symbolikę i wiązały się z ze zdrowiem, 
siłą, dobrobytem, obfitością. Każdy re-
gion z tych składników tworzył potra-
wy, których smak jest niepowtarzalny 
i nieodłącznie łączy się z wieczerzą 

wigilijną. Tradycja kulinarna regionów 
jest różnorodnością specyficzną i choć 
produkty podstawowe są jednakowe 
to ich sposób łączenia i przygotowa-
nia bardzo lub w szczegółach się róż-
ni, stąd rozpoznawalność odrębności 
dziedzictwa kulinarnego terytorialnego, 
lokalnego. Należało popróbować każ-
dą z potraw, aby nie zaznać w nadcho-
dzącym roku głodu. Ale też nie można 
było zjeść wszystkiego ze stołu, gdyż 
resztkami dzieliło się ze zwierzętami 
domowymi i gospodarskimi, które po-
noć w tą magiczną noc rozmawiają 
miedzy sobą ludzkim głosem. Bardzo 
wiele wróżb towarzyszyło wigilii. Ważne 
było jak snuje się dym, z której strony 
pies zaszczeka, czy orzechy lub jabł-
ka były zdrowe. Idąc na pasterkę pro-
gnozowano z rozgwieżdżonego nieba 
jaki będzie urodzaj. Ustrojona choinka, 
kolędy i pasterka czynią ten wieczór 
wyjątkowym. Szczególnym dniem jest 
drugi dzień świąt dzień św. Szczepana, 
męczennika za wiarę, patrona kamie-
niarzy. Przeznaczony na odwiedzanie 
się i składanie życzeń i chodzenie po 
kolędzie. Ósmym dniem Godów jest 
Nowy Rok, wyznacza pogodę w sierp-
niu na żniwa. Zwyczaj obchodzenia 
wigilii Nowego Roku czyli Sylwestra 
przywędrował do Polski z Włoch dopie-
ro w XIX wieku. Cykl świąt godowych 
zamyka święto Trzech Króli. Obecnie 
zwyczaj święcenia wody w ten dzień 
jest nadal powszechny, ale zanika zwy-
czaj święcenia kredy, którą po przyj-
ściu z kościoła do domu kreślono na 
drzwiach swoich domów inicjały Trzech 
Króli. Zanik święcenia kredy wynikł ze 
wprowadzonego zwyczaju chodzenia 
księdza po kolędzie. K+M+B tłuma-
czone jest najczęściej, jako Kacper, 
Melchior i Baltazar, jednak prawidłowa 
interpretacja dotyczy właściwie Chry-
stusa. Interpretacje dotyczące napisu 
nad drzwiami jest kilka, w tym Chrystus 
Masoni Benedict tłumaczy się - niech 
Chrystus pobłogosławi temu domowi. 
Według liturgii kościelnej okres Boże-
go Narodzenia kończy święto Matki 
Boskiej Gromnicznej - drugiego lute-
go. Uroczystość Ofiarowania Pańskie-

go przypada czterdziestego dnia po 
Bożym Narodzeniu. Począwszy od IX 
wieku wierni w tym dniu przynoszą do 
kościoła świece do pobłogosławienia 
zwane gromnicami. Nazwa ta wywo-
dzi się od słowa „grom”, gdyż zapala-
no je w czasie burzy, stawiano w oknie 
i modlono o oddalenie piorunów. Stąd 
do dziś w czasie burzy w małopolskich 
wsiach można zobaczyć w oknach za-
paloną świecę. Wierzono również w to, 
że gromnica pomaga odpędzić od za-
budowań zgłodniałe wilki, a włożona 
w ręce konającego pozwala mu łagod-
nie przejść do innego świata. Procesja 
z płonącymi świecami na początku li-
turgii jest znakiem nowego kroczenia 
przez życie w jedności z Jezusem i bla-
skach jego ewangelii. Po powrocie do 
domu dawniej wypalano płomieniem 
gromnicy krzyż na belce sufitu. Świę-
to Ofiarowania Pańskiego należy do 
najdawniejszych w Kościele; pierwsze 
wzmianki na ten temat znajdujemy już 
w IV w. Święto to kończy czas śpiewa-
nia kolęd oraz koniecznie trzeba ro-
zebrać choinkę. Cały okres pomiędzy 
Bożym Narodzeniem a początkiem 
Wielkiego Postu to czas karnawa-
łu - „zapusty” a huczne pożegnanie 
karnawału zwano dawniej „mięsopu-
stem”. Chodzili wówczas przebierańcy 
zapustni, tworzono kukły, wędrowano 
po domach, tańczono. W ostatnie dni 
zapustne, zwane ostatkami, zabawom 
i jedzeniu nie było umiaru. Raczono się 
tłustymi słodkościami. Stąd pochodzi 
tradycja tłustego czwartku, który roz-
poczynał tłusty tydzień, wieńczący kar-
nawał. Dziś z bogactwa dawnych oby-
czajów pozostał tylko tłusty czwartek, 
w którym królują na naszych stołach 
pączki i faworki, czyli chrust. Ostatnim 
dniom karnawału nadano odrębne na-
zwy: mięsopustny (tłusty) czwartek, 
smalcowa (zapustna) niedziela, ostat-
kowy (błękitny) poniedziałek i ostatni 
(zapustny) wtorek. Wszelkie zabawy 
kończyły się we wtorek o północy sym-
bolicznym zawieszeniem patelni, gdyż 
od tej pory zaczynał się post.

Na ziemi małopolskiej docenić na-
leży rolę Kół Gospodyń Wiejskich, Sto-
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warzyszeń lokalnych, w kultywowaniu 
tradycji i obrzędów ludowych. Uczest-
niczą w wielu działaniach, imprezach 
uroczystościach, na których prezentują 
w wielu aspektach czy to kulinarnych, 
muzycznych, rękodziełach, strojach, 
inscenizacjach regionalnych obrzę-
dów nasze dziedzictwo kulturowe. Koła 
Gospodyń, Stowarzyszenia, Szkoły 
bardzo chętnie uczestniczą w konkur-
sach potraw regionalnych, które or-
ganizujemy, jako ośrodek doradztwa 
rolniczego z okazji Bożego Narodze-
nia, Świąt Wielkiej Nocy lub dożynek. 
Doceniamy pracę, a przede wszyst-
kim tą chęć pielęgnowania i przekazy-
wania następnym pokoleniom swojej 
wiedzy, spuścizny naszych dziadków, 
pradziadków przez wszystkich, którzy 
uczestniczą w tych spotkaniach. Prze-
chodzące, bowiem z pokolenia na po-
kolenie zwyczaje i obrzędy są świadec-
twem naszych korzeni. Stanowią żywy 
związek teraźniejszości i przeszłości. 
Są świadectwem naszych wartości 
i ich ciągłości. Jednocześnie wspólne 
przeżywanie emocji, nastrojów, oczeki-

wania i przesłań jakie niosą te wyda-
rzenia dają nam poczucie stabilności 
i przynależności.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rol-
niczego w Myślenicach organizując 
Powiatowe Konkursy Potraw Regional-
nych, podczas których oprócz tradycyj-
nej sztuki kulinarnej prezentowane są 
elementy obrzędowości, zwyczajów 
związanych z tematyką konkursu wie, 
że wsparcie ze strony współorganiza-
tora - Zespołu Szkół im. A. Średniaw-
skiego w Myślenicach, Starostwa Po-
wiatowego, Urzędów Miast i Gmin po-
wiatu Myślenickiego, Gminne Ośrodki 
Kultury pozwala na coroczne konty-
nuowanie tego wydarzenia. Wsparcie 
tej inicjatywy jest wyrazem zaanga-
żowania w budowę społeczności lo-
kalnej i jej integracji na fundamentach 
stworzonych i podarowanych przez 
poprzednie pokolenia i dbałości o kul-
tywowanie tego dziedzictwa. Ogrom-
ne znaczenie ma wsparcie ze strony 
sponsorów i ufundowanie przez nich 
nagród dla uczestników konkursu. Po-
nieważ mamy sponsorów, którzy z roku 

na rok przekazują środki finansowe na 
zakup nagród doceniając wkład spon-
sorów ich zaangażowanie i potrzebę 
uhonorowania uczestników konkur-
su za pielęgnowanie i kultywowanie 
dziedzictwa regionu pozwolę sobie ich 
wymienić i podziękować. Nagrody co-
rocznie funduje Starostwo Powiatowe 
w Myślenicach, Urząd Miasta i Gminy 
w Myślenicach, LGD Między Dalinem 
a Gościbią, LGD Turystyczna Podko-
wa, Małopolska Izba Rolna, Małopolski 
Bank Spółdzielczy w Wieliczce, Okrę-
gowa Spółdzielnia Mleczarska w Li-
manowej a obecnie do listy sponsorów 
dołączyła Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa Małopolski 
Oddział Regionalny oraz Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział Re-
gionalny w Krakowie.

Składamy podziękowania wszyst-
kim za pracę dla zachowania bogactwa 
kulturowego regionu i czynienia tradycji 
żywą, obecną w naszej teraźniejszości. 

W imieniu organizatorów
Grażyna Pitala

Kościół rzymskokatolicki obchodzi 
święta Bożego Narodzenia w dniach 
26-27 grudnia, zaś w obrządku gre-
kokatolickim przypadają one 13 dni 
później - 7 stycznia. Różnica ta wynika 
z używania różnych kalendarzy przez 
Kościoły wschodni i zachodni. Kościół 
rzymskokatolicki stosuje kalendarz 
gregoriański, natomiast Kościół grec-
kokatolicki kalendarz juliański, według 
którego 25 grudnia przypada dopiero 
7 stycznia.

Jak obchodzi się Święta Bożego 
Narodzenia w religii greckokatolickiej, 
na przykładzie sąsiednich wschodnich 
krajów Europy? Czym te obchody róż-
nią się od siebie, prócz terminu?

Tradycje ludowe związane z ob-
chodzeniem Bożego Narodzenia w Ko-

ściele Greko-katolickim powstawały na 
pograniczu polsko-ukraińskim, dlatego 
zwyczaje w wieku elementach są po-
dobne do naszych, polskich i tak...

UKRAINA
Na Ukrainie dniem poprzedzają-

cym Święta Bożego Narodzenia jest 
Wigilia, dzień postny. Wieczorną wie-
czerzę rozpoczyna się w momencie 
pojawienia się na niebie pierwszej 
gwiazdki, po modlitwie, po czytaniu Pi-
sma Świętego, a także łamaniu się nie 
tyle opłatkiem, co przyniesioną z cer-
kwi prosforą - małą bułeczką na zakwa-
sie, która symbolizuje przemianę w cia-
ło Chrystusa i jest używana w czasie 

liturgii w akcie Komunii Świętej. Siano 
kłodzie się pod obrus, a dawniej roz-
ścielano go także na podłodze, a stół 
jest suto zastawiony 12-ma potrawami. 
Króluje kutia (przyrządzana z gotowa-
nych ziaren pszenicy lub jęczmienia, 
maku, bakalii typu śliwki i miodu), go-
łąbki (z kaszą gryczaną i z ziemnia-
kami), ryba, barszcz, pączki i kompot 
z suszonych owoców. Pod choinką 
nie ma jednak prezentów, ponieważ 
dzieci dostają upominki w Sylwestra, 
a przynosi je Dziadek Mróz. Dawniej, 
jeszcze w tradycji wschodniosłowiań-
skiej, zanim wprowadzono zwyczaj 
przystrajania choinki, w kątach izb 
umieszczano pierwszy skoszony snop 
siana, tzw. diduch. Miał on zwiastować 
urodzaj w przyszłych zbiorach i był 

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
w obrzędzie grekokatolickim
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traktowany jako talizman przeciw złym 
mocom. Trzymano go w domu do świę-
ta Trzech Króli, a następnie rytualnie 
palono. Święta na Ukrainie kończą się 
19 stycznia, w dniu „Jordanu” czyli dniu 
będącego pamiątką Chrztu Pańskiego. 
Wierni idą na mszę, po której z cerkwi 
rusza procesja do jeziora lub rzeki, 
gdzie następuje poświęcenie wody. 

LITWA
Na Litwie Wigilia nosi nazwę Ku-

čios (kuczios) i jest to bardzo rodzinne, 
ciepłe święto, oczekiwane przez cały 
rok. Posiłek wigilijny jest podobny do 
tradycji polskiej: Litwinie składają so-
bie życzenia i spożywają 12 potraw 
symbolizujących 12 miesięcy w roku. 
Potrawy są wegetariańskie, na bazie 
ryb (karpia, szczupaka, śledzi), grzy-
bów i kapusty (pierogi) oraz fasoli. Nie 
może zabraknąć drobnych pierożków 
z ciasta drożdżowego z makiem (śli-
żyki). Popija się kompot z suszu, a na 
deser podaje się czerwony kisiel z żu-

rawin i biały kisiel z płatków owsianych. 
Pod obrus kładzie się siano. Choinka 
jest ubierana w Wigilię i zdobi dom tyl-
ko przez dni Bożego Narodzenia, ale 
za to często jest to drzewko żywe (nie 
sztuczne), przystrajane w sposób tra-
dycyjny i ceremonialny: dekoracjami 
z papieru (gwiazdy i motywy kwiatowe) 
oraz łańcuchami wykonanymi ze sło-
my. 

ROSJA
Rosjanie przygotowują się do Świąt 

Bożego Narodzenia przez 6 tygodni, 
podczas których obowiązuje ich surowy 
post bożonarodzeniowy („rożdiestwien-
skij post”), porównywalny do Wielkiego 
Postu przed Wielkanocą w religii rzym-
sko-katolickiej. W Boże Narodzenie 
Rosjanie poszczą od samego rana, 
a wieczór jedzą Wigilię. Dań jest 12 
- zgodnie z liczbą apostołów, a jest to 
przede wszystkim kutia - danie z ziaren 
pszenicy, migdałów, orzechów, maku, 
miodu i kaszy na makowym mleku, 

podawane z kompotem z suszonych 
owoców i jagód rozgotowanych z mio-
dem lub cukrem, a także tradycyjne 
bliny (rodzaj drożdżowych naleśników, 
przyrządzanych na różne sposoby, na 
słodko lub na słono), ryba, mięsa w ga-
larecie, pierniki miodowe, kisiel. Rosja-
nie zapalają w oknach świece, które 
miałyby przyciągnąć jezusową rodzinę 
i rozgrzać dzieciątko w mroźną zimową 
noc. Dzieci krążą po domach z papiero-
wymi gwiazdami i lampionami z życze-
niami i kolędami (koladkami) na ustach. 
Gospodarze zapraszają ich do domu 
i nagradzają świątecznymi smakołyka-
mi wprost z wigilijnego stołu. Ponadto 
w Rosji wyjątkowo uroczysta jest noc 
z 31 grudnia na 1 stycznia (czyli polski 
Sylwester), kiedy to Dziadek Mróz i jego 
wnuczka Śnieżynka przynoszą dzie-
ciom prezenty.

Katarzyna Gwiżdż

Opracowano na podstawie źródeł 
internetowych.

Tradycji drzewka choinkowego można się doszu-
kać jeszcze w czasach pogańskich. Znawcy zagadnienia 
wskazują, że zwyczaj przystrajania choinki i zapalania 
świeczek pojawił się jako skutek wielkiego szacunku do 
drzew. Wyrazem tego było powstanie w średniowieczu 
legend o cudownym drzewie życia, na którym rosły prze-
cudne płody i śpiewały rajskie ptaki. Na Łemkowszczyźnie 
zwyczaj przystrajania choinki dotarł najprawdopodobniej 
na przełomie XIX i XX w. za pośrednictwem emigrantów 
powracających ze Stanów Zjednoczonych. Łemkowie 
nazywają choinke „jaliczką”, „jołką”, „jałynką” co oznacza 
jodełkę. Choinkę przystrajano przeważnie w domach bo-
gatych gospodarzy lub tam gdzie były małe dzieci. Ubie-

CHOINKA
W TRADYCJI

ŁEMKOWSKIEJ
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rały ją starsze dzieciaki, przeważnie 
dziewczęta. Początkowo zawieszano 
je wierzchołkiem do góry, na haku wbi-
tym w tragarz powały, dopiero później 
„zeszły” na ziemię. Choinki osadzano 
na drewnianych krzyżakach i stawiano 
wprost na ziemi naprzeciw okna lub na 
ławce, albo nawet na stole. Ubierano je 
łańcuchami z białej bibuły i ciętych sło-
mek, pajacami z wydmuchanych sko-
rup jaj i koszyczkami z papieru. Oprócz 
tego wieszano obowiązkowo na choin-
kach jabłka, orzechy i ciastka własne-
go wyrobu oraz ozdoby fabryczne. Na 
szczycie choinki zawsze umieszczano 

gwiazdę. Okres przechowywania drze-
wek był różny do Nowego Roku lub do 
Trzech Króli. Przeważnie gospodarz 
przywoził z lasu dwie choinki, z których 
jedną umieszczał w mieszkaniu a dru-
gą na dworze wbijał do gnojownika. 
Choinka wbita do gnojownika wróżyła 
urodzaj, szczególnie wtedy, gdy przy-
czepiał się do niej świeży śnieg. Na 
tej choince zawieszano przeważnie 
stare puszki, do których sypano zbo-
że, aby na wigilię przywabić ptaki. Z tej 
jodełki łamano gałązki i kładziono na 
stole na krzyż. Służyły one jako kropi-
dło w czasie kolędy księdza, a także 

robiono z nich dekorację przy obra-
zach na święto Jordanu. W niektórych 
miejscowościach na zachodniej Łem-
kowszczyźnie ustawiano choinkę na 
zewnątrz przy drzwiach wejściowych 
do domu.

Święta Bożego Narodzenia w ko-
ściele Wschodnim obchodzone są we-
dług kalendarza Gregoriańskiego to 
jest 13 dni po świętach Rzymskokato-
lickich. Wigilia u Prawosławnych i Gre-
kokatolików jest w dniu Trzech Króli.

Dorota Telep-Michalak

Nie znamy dokładnej daty za-
łożenia KGW w Lipnicy Dolnej z po-
wiatu bocheńskiego. Wiadomym jest, 
że główną inicjatorką założenia oraz 
pierwszą przewodniczącą Koła była 
Joanna Duśko. Nie zachowały się żad-
ne kroniki, ani zapiski jego działalności 
z tych czasów. Koło było integralną 
częścią Kółka Rolniczego.

Powstanie Koła i jego znacze-
nie w tym okresie dobrze prezentuje 
wiersz napisany na jubileusz 70-lecia 
istnienia;

„Rok 46 to rok założenia, i Koła 
Gospodyń, do Kółka wcielenia.
Gdy powstało takie Koło,
We wsi zrobiło się zaraz wesoło,
Były przeglądy i przedstawienia,
Zabawy tańce dużo wzruszenia.
Wszystkie wtedy panie były 
piękne młode,
Nie patrzyły na wygodę,

Joanna Duśko założycielka,
Dużo paniom pomagała i do no-
woczesności nawoływała.
Były kursy szycia, pieczenia 
i gotowania,
Oraz zabawy na trawie i prywat-
kach do samego rana.
Wodzireje talenty swoje wykazy-
wali,
a jak trzeba było w wielkich ar-

tystów, na przedstawienia się 
przemieniali.

Członkinie na kursach wzboga-
cały swoje wiadomości, z zakre-
su higieny ogólnej, powtarzają-
cych się chorób, i im przeciw-
działania.
Były wycieczki, chociaż nielicz-
ne.”

Koło organizowało zabawy, przed-
stawienia, wycieczki, które dla pań 
w tym czasie dawały okazje do spotka-

nia towarzyskiego i wytchnienie od pra-
cy. Należy przypomnieć, że w czasach, 
gdy koło zaczęło działać nie było na 
wsi odbiorników telewizyjnych, wideo, 
dvd, komputerów, nawet odbiorniki ra-
diowe należały do rzadkości.

W ramach kursów przysposobie-
nia rolniczego organizowanych i fi-
nansowanych przez Związek Kółek 
Rolniczych, panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich Lipnicy Dolnej uczestniczy-
ły w rozprowadzaniu piskląt, gąsiąt, 
sadzonek truskawek, paszy a później 
miały możliwość nabywania odchowa-

Koło Gospodyń Wiejskich
z Lipnicy Dolnej działa już 70 lat

Certyfikat członkostwa w ogólnopolskim portalu mojeKGW.pl
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nych kurcząt. Duży wkład pracy w roz-
prowadzeniu mieli instruktorzy Związku 
Kółek, a na Lipnicy Dolnej pani Wła-
dysława Starma. W latach sześćdzie-
siątych ub. wieku KGW wspólnie ze 
strażakami organizowało przedstawie-
nia. Między innymi w tym celu z pozy-
skanych środków został wybudowany 
Dom Ludowy z remizą OSP. W Domu 
Ludowym mieściła się przede wszyst-
kim świetlica, sala widowiskowa, w któ-
rej mogły odbywać się przedstawienia 
oraz spotkania, zebrania i szkolenia. 
Oprócz przedstawień w Domu Ludo-
wym organizowane były „chodzenie po 
kolędzie” i „po cyganach”. Dla miesz-
kańców stanowiły one zabawę, a dla 
Koła przypływ gotówki na działalność 
statutową, w tym na wyposażenie wy-
pożyczalni naczyń i sprzętu. Z czasem 
Koło nawiązało współpracę z młodzie-
żą ze Szkoły Podstawowej w Lipnicy 
Dolnej w organizacji przedstawień.

Koło to przede wszystkim panie, 
które je tworzą. Jak już wspomnieliśmy 
nie zachowały się zapisy z początku 
jego działalności.

Może warto wymienić panie, które 
zachowała w swojej pamięci pani Tere-
sa Plewa, działająca aktywnie w KGW 
od 1972 roku. Te z początkowego okre-
su działania to panie:, Krystyna Duśko, 
Anastazja Dzięgiel, Maria Gnoińska, 
Cecylia Grzesik, Joanna Guziana, Kry-
styna Heród, Teresa Krzyżak, Kazimie-
ra Osuch, Anna Paprota, Stanisława 
Sikora, Michalina Skórka, Franciszka 
Topolska, Janina Włodarczyk, Stanisła-
wa Włodarczyk.

Później działające: Maria Bereta, 
Zofia Chochlińska, Janina Fielek, Da-
nuta Górak, Stanisława Heród, Graży-
na Kałamejka, Maria Krzyszkowska, 
Stanisława Krzyszkowska, Agata Pie-
trzyk, Władysława Plewa, Maria Pry-
sak, Karolina Strugała, Elżbieta Wój-
towicz, Apolonia Wrona, Władysława 
Zagata.

Obecnie Koło Gospodyń two-
rzą panie: Maria Bereta, Agnieszka 
Dominik, Maria Dominik, Bogusława 
Dychus, Krystyna Dychus, Elżbieta 
Fielek, Janina Fielek, Wiesława Grze-

sik, Teresa Heród, Stanisława Heród, 
Kinga Kępa, Anna Konieczna, Elżbieta 
Konieczna, Danuta Musiał, Grażyna 
Krzak, Ewelina Plewa, Lucyna Plewa, 
Józefa Plewa, Władysława Plewa, 
Ewa Prysak, Maria Prysak, Antonina 
Roszkowicz, Zofia Skórka, Małgorzta 
Włodarczyk, Józefa Zych, Władysława 
Zagata, Ewa Żak.

Przewodniczącymi Koła były panie 
Maria Bereta, Krystyna Dychus, Danuta 
Górak, Krystyna Heród, Grażyna Kała-
mejka, Stanisława Krzyszkowska, Sta-
nisława Mucha, Teresa Plewa. Obecnie 
przewodniczy pani Stanisława Heród.

W latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych ub wieku Koło współ-
pracowało z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego Breń. Współ-
praca polegała na organizowaniu szko-
leń i pokazów w zakresie szycia, goto-
wania, pieczenia oraz żywienia rodziny. 
Panie z KGW mile wspominają współ-
pracę z doradcą WOPR panią Heleną 
Świątek Z kolei w latach dziewięćdzie-
siątych ub. wieku Koło współpracowało 
z panią Barbarą Urban z ODR Zgłobice 
w kształtowaniu proekologicznej świa-
domości wśród mieszkańców gminy 
Lipnica Murowana.

Na początku XXI wieku środowi-
sko wiejskie znacznie różni się od tego 
z połowy XX wieku. Nie ograniczony 
dostęp do telewizji i innych środków 
audiowizualnych, zmieniło się podej-
ście mieszkańców wsi oraz samych 
pań do sposobu spędzania wolnego 
czasu. Dziś przed Kołem Gospodyń 
Wiejskich pojawiły się nowe wyzwania:

 - integracja pokoleń,
 - wzajemne poznawanie się,
 - zacieśnianie relacji,
 - rozwój aktywności społecznej 

wśród Lipniczan,
 - promocja Lipnicy,
 - budowa poczucia przynależności 

do Lipnicy,
 - utrwalanie i przekazywanie na 

dalsze pokolenia tradycji związa-
nych z Lipnicą.

Dlatego Koło Gospodyń Wiejskich 
z Lipnicy Dolnej aktywnie uczestniczy 
w organizacji:

 - „zapustów”,
 - Dnia Babci i Dziadka,
 - Dnia Kobiet,
 - Konkursu lipnickich palm,
 - Zielonych Świątków,
 - Święta Gminy,
 - Dożynek,
 - Wieczerzy wigilijnej dla starszych 

i samotnych,
 - uroczystości kościelnych.

Dobrze to zostało wyrażone we 
wspomnianym wierszu;

„Bez nas nie ma prymicji, wielu 
uroczystości kościelnych
biesiad, bram weselnych, imprez 
kulturalnych.
Zdobywamy dyplomy, różne wy-
różnienia,
nagrody, pochwały i podziękowa-
nia.
Nie tylko w Lipnicy, ale i w inne 
rejony wyruszamy,
„Na Śliwkowym Szlaku” nagrody 
zdobywamy
Za dania kapustne i regionalne 
potrawy,
w Siedlcu dwa razy pierwsze 
miejsca zdobywamy.
Tradycje wspólnego śpiewu przy 
każdej okazji uskuteczniamy,
choćby przy wieczorze kolęd, 
oraz przy majówkach.
W tym ferworze pracy o potrze-
bach drugich także pamiętamy,
i wsparcia na miarę możliwości 
również udzieliłyśmy:
Wioletce, Justynce i Mateuszkowi,
Dołączyły Panie nowe, zaskaki-
wać swoimi różnymi pomysłami,
Na każdą uroczystość gotowe.
Choć zarządy się zmieniały do-
bre chęci pozostały,
Wymieniać czas byłby długi, jakie 
która ma zasługi,
Chociaż czasem się spieramy, to 
jeden cel wspólny mamy,
Kultywujemy nadal tradycje i two-
rzymy smakowite kompozycje”,

Podczas tegorocznej Niedzieli 
palmowej w Lipnicy Murowanej panie 
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z KGW Lipnica Dolna podejmowały 
obiadem Prezydenta Andrzeja Duda 
wraz z małżonką. Z kolei pan Prezy-
dent w dowód uznania dla działalno-
ści pań zaprosił panie do pałacu pre-
zydenckiego, co też miało miejsce 14 
czerwca tego roku.

W realizacji tych wszystkich przed-
sięwzięć Koło Gospodyń Wiejskich 
w Lipnicy Dolnej wspierane jest przez 
Wójta Gminy Lipnica Murowana pana 
Tomasza Gromalę oraz Gminny Dom 
Kultury w Lipnicy Murowanej i Lokalną 
Grupę Działania Na Śliwkowym Szlaku.

Panie z KGW Lipnica Dolna ak-
tywnie uczestniczą w wykonywaniu 
palm i służą pomocą w organizacji Nie-
dzieli palmowej w Lipnicy Murowanej.

Wieniec dożynkowy wykonany przez KGW Lipnica Dolna

Niedzielna palmowa w Lipnicy Dolnej

Panie z Koła Gospodyń przy urodzinowym torcie

Kulinarny znak rozpoznawczy Koła 
Gospodyń dopracowany graficznie 

przez panią Agatę Pietrzyk.

Przy opracowania artykułu wyko-
rzystano opracowanie na dvd z okazji 
70 lecia Koła - „Kronika w pigułce” oraz 
Wiadomości Lipnickie nr 2/2016 r.

Zdjęcia użyczyło KGW Lipnica 
Dolna.

Henryk Pałka

Dzień Babci i Dziadka zorganizowany 
przez KGW Lipnica Dolna
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NASZ DOM I OGRÓD

I jaka szkoda, że tak jest. Kasza 
ta bowiem jest smaczna, tania i przede 
wszystkim zdrowa. Zatem ze wszech-
miar zasługuje na rozgłos i promowan-
ie, tymczasem kojarzymy ją najczęściej 
z jedną z potraw bożonarodzeniowych 
i z… karmą dla kanarków.

Mimo obecności przez setki lat 
na polskich stołach została wyparta 
(jak inne kasze) przez ziemniaki i ma-
karony. Miejmy nadzieję, że powró-
ci na nasze stoły i zacznie podbijać 
jadłospisy, jak to się ma już od kilku dz-
iesięcioleci w krajach Europy Zachod-
niej, gdzie rośnie systematycznie zain-
teresowanie zdrowym i wspomagają-
cym organizm sposobem odżywiania.

Czymże kasza jaglana może się tak 
przysłużyć naszemu organizmowi? Otóż 
kasza ta zawiera stosunkowo niewiele 
skrobii i dużo łatwo przyswajalnego bi-
ałka a wśród innych kasz odznacza się 
najwyższą zawartością witamin z grupy 
B: B1, (tiamina), B2 (ryboflawina), B6 (pi-
rydoksyna) i B3 (niacyna) oraz kwasu 
pantetonowego (utożsamiany z wit. B5). 
Jest również bogata w składniki miner-
alne: potas, miedź, fosfor, żelazo, krzem, 
zawiera również lecytynę. Ponadto jest 
zasadotwórcza, co odgrywa dużą rolę 
w przywróceniu równowagi kwasowo-
-zasadowej w organizmie. 

Kasza jaglana nie zawiera glute-
nu, co ma istotne znaczenie dla osób 
mających alergie pokarmowe, jest też 
lekko strawna (przyswaja się lepiej niż 
kasza gryczana) i jest łatwiej dostępna 
od nasion quinoa i amarantusa, co tu 
dużo pisać, jest tania i dostępna w każ-
dym sklepie.

Spożywanie jagieł zwalcza zgagę, 
oczyszcza organizm, wmacnia pracę 
jelita grubego i może wpływać na ob-
niżenie poziomu cholesterolu. Ponadto 
ma działanie rozgrzewające, skutecz-

nie usuwa nadmiar śluzu w organizmie, 
dlatego też poleca się jej spożywanie 
podczas infekcji. Generalnie kasza 
jaglana polecana jest osobom zmaga-
jącym się ze schorzeniami jelit, nerek, 
żołądka i trzustki a także cierpiącym na 
chroby nowotworowe.

Poleca się ją również osobom 
pracującym intensywnie umysłowo, 
ponieważ dostarczając organizmowi 
wit. E i lecytyny wspiera pamięć i kon-
centrację. Dzięki zawartości krzemionki 
kaszę jaglaną zalicza się do pokarmów 
sprzyjających urodzie - wzmacnia wło-
sy i paznokcie. 

Być może do spożywania kaszy 
jaglanej wiele osób zniechęca jej nieco 
goryczkowaty posmak. Można się go 
jednak pozbyć przed ugotowaniem ob-
ficie przelewając kaszę najpierw zimną 
a później gorącą wodą. 

Jagły są nie tylko świetnym dodat-
kiem do rozmaitych mięs (jak mamy naj-
częściej w zwyczaju stosować kasze), 
ale też bazą do sporządzania wielu po-
traw tak na słodko jak i na słono. Zatem 
gotowaną kaszę można jadać na śnia-
danie z dodatkiem bakalii lub/i świeżych 
owoców (dostępne są też w sprzedaży 
płatki jaglane) a zmiksowana na krem 
z różnymi dodatkami z powodzeniem 
zastąpi budyń na deser.

Mało używana

Z kaszą jaglaną można przygo-
tować sałatki, kotleciki, wykorzystać 
w zapiekankach lub po prostu dodać 
do zupy.

Mnie kasza jaglana najbardziej 
smakuje w postaci ciasta z kwaśnymi 
jabłkami, banalnego w wykonaniu, die-
tetycznego i smakowitego.

Po przepis polecam sięgnąć (jak 
po wiele innych) do bloga kulinarnego 
Pani Małgorzaty Kalemba - Drożdż, 
która jest doktorem biochemii na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 
autorką wielu ciekawych publikacji, ale 
przede wszystkim Mamą.

Polecam zatem: http://pinkcake.
blox.pl/html - „Trochę inna cukiernia”

A samą szarlotkę z kaszą jaglaną 
można znaleźć tutaj:

http://pinkcake.blox.pl/2012/12/
Ciasto-z-kaszy-jaglanej-i-jablek.html

Smacznego i zdrowego!

Jolanta Zych

kasza jaglana!
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Zioła w kosmetologii zaczynają 
być co raz częściej popularne i znajdo-
wać swoje zastosowanie. Drogeryjne 
kosmetyki przesycone są dużą zawar-
tością związków chemicznych, które 
niszczą i podrażniają skórę, wywołując 
reakcje alergiczne oraz uczulenia. Sub-
stancje te są drażniące i niebezpieczne 
dla zdrowia, występują pod wieloma 
nazwami według międzynarodowego 
nazewnictwa INCI.

Najczęściej poja wiające się w ko-
smetykach konwencjonalnych substan-
cje szkodliwe to: formaldehyd, para-
beny, konserwanty, silikony, parafina, 
SLS - Sodium Laureth Sulfate (silnie 
wysuszający detergent), PEG-i (gli-
kol polietylenowy), chemiczne filtry 
UV, zapachy i barwniki syntetyczne. 
Formaldehyd to trujący gaz drażniący 
drogi oddechowe i oczy, uwalniający 
się z formaliny. Jest stosowany, jako 
środek bakteriobójczy np. w płynach 
do kąpieli i lakierach do paznokci. Filtry 
UV oraz syntetyki są w stanie przeni-
kać przez nas kó rek do wnętrza orga-
nizmu, powodując zmiany hormonalne. 
Wszystkie wymienione składniki wywo-
łują silne reakcje alergiczne, zmiany 
skórne, mogą wywoływać nowotwory.

W kosmetykach naturalnych sto-
sowane są wyłącznie substancje do-

puszczone do stosowania przez Eco-
cert oraz inne jednostki certyfikujące. 
Są to: Potasium Sorbate oraz Sodium 
Benzoate (stosowane są m.in. do kon-
serwowania żywności) oraz Dehydro-
acetic Acid.

Naturalne składniki kosmetyków 
od wieków stosowane były do leczenia 
podrażnień skóry, łupieżu, wypadania 
włosów, regeneracji skóry. Pomagają 
leczyć różne choroby, a jednocześnie 
świetnie pielęgnują urodę. Mogą wy-
gładzać zmarszczki, rozjaśniać cerę, 
wzmacniać włosy i paznokcie. Rozma-
ryn, rumianek lub skrzyp znajdziemy 
w wielu kosmetykach z drogerii i u pry-
watnych producentów kosmetyków 
ekologicznych. Rumianek zalecany jest 
jako środek łagodzący stany zapalne 
skóry oraz podrażnienia, znakomicie 
nadaje się do mycia twarzy, zwłaszcza 

przy cerze przetłuszczonej, łojotokowej 
lub zaczerwienionej. Myć należy odwa-
rem przygotowanym z dwóch łyżeczek 
suszonych koszyczków kwiatowych 
zalanych wrzącą wodą. Można nim 
również przemywać zmęczone oczy. 
Skrzyp polecany przy problemach z łu-
pieżem.

Cenne są olejki roślinne, które 
mają właściwości odkażające, bakte-
riobójcze i przeciwzapalne. Wnikają do 
skóry właściwej i docierają do krwio-
biegu. Dbają o prawidłowe odżywienie 
tkanek, wydalanie toksyn i stymulują 
procesy odnowy komórkowej, co sprzy-
ja szybszej wymianie starych komórek 
na nowe. Numerem jeden, jeśli chodzi 
o kosmetyki są flawonoidy, które zmniej-
szają przepuszczalność i kruchość na-
czyń krwionośnych, przywracają im 
elastyczność, zapobiegając tym samym 
ich rozszerzaniu i pękaniu. W związku 
z tym są ważnym składnikiem kosme-
tyków do cery naczynkowej. Uważa się 
też, że odgrywają dużą rolę w usuwaniu 
wolnych rodników, co wpływa na prze-
dłużenie młodości skóry.

10 ziół, których ekstrakty znaj-
dziemy w kosmetykach:

Aloes - łagodzi wszelkiego rodza-
ju podrażnienia skóry, działa silnie na-
wilżająco.

Arnika - wzmacnia i uelastycznia 
ściany naczyń włosowatych, zapobie-
ga ich pękaniu.

Lawenda - tonizuje, przyśpiesza 
regenerację skóry, łagodzi podrażnie-
nia, przeciwdziała trądzikowi.

Zastosowanie ziół
                 w kosmetyce



46 doradca / styczeń - luty 2017

Małopolski Informator Rolniczy

Łopian - łagodzi zmiany łuszczy-
cowe skóry, zmniejsza łojotok i wypry-
ski trądzikowe.

Nagietek - ma właściwości prze-
ciwzapalne, działa kojąco, zmniejsza 
szorstkość skóry.

Pokrzywa - działa tonizująco i re-
generująco na skórę, zapobiega łupie-
żowi, hamuje wypadanie włosów.

Rozmaryn - łagodzi zmiany skór-
ne wywołane przez bakterie, stymuluje 
cebulki włosowe.

Rumianek - działa przeciwzapal-
nie i łagodząco na skórę, zwłaszcza 
wrażliwą i alergiczną.

Skrzyp - uszczelnia naczynka 
krwionośne, przyśpiesza gojenie się 
ran, wzmacnia włosy.

Szałwia - działa antyseptycznie 
i ściągająco, hamuje wypadanie wło-
sów, zapobiega łupieżowi.

Ciekawostki ziołowe

Mięta:
 • miętowy listek skutecznie po-

wstrzyma czkawkę;
 • we Francji mięta używana jest 

jako afrodyzjak, często dodaje się 
ją do ziemniaków w formie frytek;

 • w krajach anglosaskich miętę do-
daje się do ponczu i wina, kakao, 
baraniny, past serowych a także 
kisieli;

 • parę listków mięty uchroni mleko 
od zwarzenia się;

 • na zmęczone po upalnym dniu 
stopy pomoże moczenie w mięto-
wej wodzie.

Bazylia - królewskie ziółko:
 • pierwsze wzmianki o jej użyciu 

znajdują się w indyjskich księgach 
Wedy;

 • w Rzymie liście bazylii podrzuca-
no, jako symbol nienawiści i groź-
by zemsty;

 • do suszenia nadaje się dopiero, 
kiedy wejdzie w fazę kwitnienia 
i połowa kwiatostanu jest rozwi-
nięta;

 • warto spróbować połączenia ba-
zylii i truskawek, porzeczek lub 
arbuza;

 • przepis na herbatkę rozweselającą: 
parę liści zalewamy gorącą wodą, 
zaparzamy 10 minut i gotowe!

śnięty z 5 łyżek poziomek. Po wymie-
szaniu zalewamy 60% spirytusem (pół 
szklanki).

Olejek lawendowy na lekkie 
oparzenia słoneczne:

6 łyżek oliwy z oliwek,
3 łyżki octu jabłkowego,
½ łyżeczki jodyny,
10 kropli olejku lawendowego.

Wymieszać wszystkie składniki 
i przelać do butelki. Przykładać delikat-
nie w miejsca oparzenia słonecznego.

Cytryna - znana jest z dużej za-
wartości witaminy C oraz ze swoich 
właściwości wybielających i wspo-
magających leczenie różnych chorób 
skóry: trądziku, blizn, rozstępów, prze-
barwień. Najlepiej codziennie rano na 
czczo wypić szklankę ciepłej wody 
z miodem i cytryną. Taki napój dosko-
nale walczy z cellulitem, nawilża suchą 
skórę oraz oczyszcza organizm.

Ewelina Stajnder
Źródło: http://www.poradnikzdrowie.pl/

Szałwia: 
 • „Ten, kto chciałby żyć wiecznie 

niech je szałwię w maju„ - przy-
słowie angielskie. „U kogo szałwia 
w ogrodzie, tego śmierć nie ubo-
dzie” - stare polskie porzekadło;

 • by oczyścić nawiedzony dom pa-
lono w kominku krzew szałwii;

 • kąpiel w szałwii hamuje pocenie 
się;

 • przed snem przecierajmy listkiem 
szałwii dziąsła, by zachować zdro-
we zęby.

Przepisy:
Woda kwiatowa - stosowana, 

jako środek odświeżający skórę, woda 
zapachowa lub perfumy.

1 szklanka kwiatów lawendy, płatków 
pachnącej róży, kwiat pomarańczy,
¼ szklanki alkoholu etylowego o tem-
peraturze pokojowej.

Wszystkie składniki macerować 6 
dni w zamkniętym słoiku, codziennie 
potrząsać. Następnie odcedzić i prze-
lać do ciemnej butelki.

Poziomkowy płyn odżywczo - 
ściągający do cery tłustej - do soku 
z jednej cytryny dodajemy sok wyci-
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WSPOMNIENIE…

W Nowosądeckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego pracowała od 1979 do 2000 roku pro-
wadząc  wspaniałe  szkolenia  z  zakresu  łąkarstwa  i  ochrony  środowiska,  organizowała  wystawy 
rolnicze, konferencje, olimpiady dla szkół podstawowych i rolniczych na terenie byłego województwa 
nowosądeckiego tj. obecnie powiat gorlicki, nowosądecki, limanowski i nowotarski.

Wydała kilkadziesiąt publikacji z zakresu swojej specjalizacji, a w 1985 roku zdobyła pierwsze 
miejsce w ogólnokrajowym konkursie „Najlepszy Lektor Szkolenia Rolniczego”, wygrywając samo-
chód - Fiat 126 p.

Pani Basia, bo tak wszyscy zwracaliśmy się do niej, była osobą pełną energii, o wyjątkowym 
poczuciu humoru, z ciekawymi pomysłami, koleżeńska, służąca pomocą i wsparciem potrzebującym.

W 1955 roku ukończyła Akademię Rolniczą w Olsztynie, potem pracowała w Rejonie Prze-
mysłu Leśnego w Starym Sączu, w Centrali Nasiennej, Powiatowej Radzie Narodowej i w Woje-
wódzkiej Radzie Narodowej w Nowym Sączu, a następnie w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Nawojowej.

Pracę doktorską z zakresu łąkarstwa na terenach górskich obroniła w 1984 roku w Instytucie 
Melioracji Użytków Zielonych Akademii Rolniczej w Krakowie.

Oprócz pracy zawodowej prowadziła obozy harcerskie, pracowała w Komendzie Hufca Harcer-
skiego jako sekretarz, przewodniczyła w Kręgu Starszo - Harcerskim organizując ciekawe spotkania 
z młodzieżą. Dla drużyn harcerskich opracowała kilka montaży słowno - muzycznych o tematyce 
historycznej oraz opracowała i wydała dwa śpiewniki harcerskie.

35 lat tańczyła w Zespole Folklorystycznym „Lachy” prowadząc kronikę zespołu.

W latach 1990 - 1994 została wybrana na radną Miasta Nowego Sącza.

Syn „Naszej Basi” - Jarosław Godfreyow to absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
artysta malarz, który na stałe zamieszkał w Paryżu i tam tworzył swoje wspaniałe dzieła, mając 
wiele wystaw w Europie i w Stanach Zjednoczonych.
Jednym z jego obrazów jest portret św. Kingi, który został wręczony Janowi Pawłowi II podczas 

pielgrzymki Ojca Świętego do Starego Sącza.

Pani Basia 14 lat zmagała się z ciężką chorobą, odchodząc od nas w przeddzień swoich 88 urodzin.

„ Anielski orszak niech jej  duszę przyjmie…

Wspomnienie opracowała Jadwiga Kuciakowska

W dniu 29.10.2016 r.
w Nowym Sączu

zmarła nasza koleżanka
dr inż. Barbara Godfreyow
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