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Prezes MIR

Kolejna powódŸ dokona³a ogromnych zniszczeñ w Ma³opolsce 
zarówno w infrastrukturze, w nieruchomoœciach jak i w produkcji rolnej. 
Wed³ug zgodnej opinii wielu osób skutki jej by³y o wiele gorsze ni¿ ostatnich 
powodzi z 1997 i 2001 roku. W sytuacji kryzysowej ludzie pokazuj¹ 
prawdziwe oblicze integruj¹c siê z poszkodowanymi i organizuj¹c dla nich 
pomoc. 

Rolnicy - Cz³onkowie Izby w Ma³opolsce - zdali egzamin.
Ju¿ w pierwszym dniu powodzi wraz z Panem Boles³awem £¹czyñskim i Panem 

Leszkiem Wojciechowskim organizowaliœmy pomoc. Nie by³o to dzia³anie jednorazowe - 
przez nastêpne dni i tygodnie pomoc by³a udzielana wielokrotnie m.in. dla trzech najbardziej 
poszkodowanych gmin województwa ma³opolskiego. Pomoc ta dotyczy³a przede wszystkim 
przekazania pasz (pasze treœciwe, siano, sianokiszonki, zbo¿a). Wielkoœæ tej pomocy
w stosunku do potrzeb jest oczywiœcie niewystarczaj¹ca. Tylko w gminie Szczucin szacuje 
siê, ¿e potrzeby paszowe do wiosny 2011 r., a wiêc do momentu, kiedy mo¿na liczyæ na nowe 
pasze, kszta³tuj¹ siê na poziomie 10 tys. ton zbo¿a, a wiêc dla tych, którzy stracili wszystko 
pomoc bêdzie potrzebna nadal, przez co najmniej nastêpne pó³ roku.

Apelujê, wiêc do wszystkich rolników posiadaj¹cych nadwy¿ki paszowe, aby
w porozumieniu z Przewodnicz¹cymi Rad Powiatowych Ma³opolskiej Izby Rolniczej
w dalszym ci¹gu organizowali pomoc dla poszkodowanych.
Jako Izba zg³aszaliœmy wiele postulatów do administracji pañstwowej w zakresie:

udzielenia bezp³atnej pomocy paszowej wszystkim poszkodowanym w wyniku 
powodzi (1 tona na hektar)
udzielenia dotacji do zakupu wapna w celu sanitacji gleby
organizacji skupu interwencyjnego zwierz¹t na terenach powodziowych
uproszczenia procedur pozyskiwania ¿wiru rzecznego na naprawê dróg.
Niestety nasze postulaty pozosta³y postulatami. ¯aden z tych wniosków nie zosta³ 

zrealizowany. Administracja pañstwowa poddana zosta³a wa¿nemu egzaminowi w zakresie 
sprawnoœci dzia³ania. Wed³ug naszej oceny zda³a ten egzamin z wynikiem miernym. Nie 
zda³a go w zakresie przede wszystkim przewidywania i ostrzegania ludnoœci przed 
zjawiskami katastroficznymi, braku inwestycji w regulacjê i ochronê cieków wodnych, z³ych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Mo¿emy mieæ tylko nadziejê, ¿e Polak tym 
razem nie bêdzie tylko g³upim po szkodzie.

Szczêœæ Bo¿e

Szanowni Rolnicy
Cz³onkowie Izby
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Ponad 83 263 zalanych ha pól uprawnych, 17 
472 podtopionych gospodarstw, oko³o 2000 osuwisk na 
terenie 152 gmin województwa ma³opolskiego  to suche 
dane statystyczne, które obrazuj¹ efekt dzia³ania si³ 
natury w postaci d³ugotrwa³ych, nawalnych deszczy
w wyniku których wiele do tej pory niewinnych 
potoków i strumieni zamieni³o siê w rw¹ce rzeki. 
Zabiera³y ze swym nurtem w maju i czerwcu wszystko 
co stawa³o im na drodze. To nie pierwszy raz, gdy 
Ma³opolskê dotyka taka klêska. Cyklicznie nawiedzaj¹ 
nas powodzie i lokalne podtopienia. Za ka¿dym razem 

us³yszeæ mo¿na zapewnienia w³adz lokalnych i tych na 
szczeblu ministerialnym, ¿e „taka sytuacja wiêcej siê nie 
powtórzy”, a w gruncie rzeczy zmienia siê bardzo 
niewiele. Odpowiedzialnoœæ za politykê wodn¹ zostaje 
przerzucana z urzêdu na urz¹d i nikt nie poczuwa siê do 
obowi¹zku uregulowania tej sytuacji.

Doprowadza to do irytacji rolników, którzy 
trac¹ mo¿liwoœæ zebrania p³odów z pól. Niemo¿liwe jest 
utrzymanie nerwów na wodzy, gdy s³yszy siê kolejne, 
puste obietnice dygnitarzy w krawatach, lub wymijaj¹ce 
i zdawkowe odpowiedzi na wci¹¿ pojawiaj¹ce siê 
pytania „kto jest za to odpowiedzialny?”

Analizuj¹c obecne zmiany cen na rynku rolnym
w naszym regionie nasuwa siê pierwsza myœl - kto 
zyskuje na tej powodzi? Nieuczciwi i pazerni 
naci¹gacze. Inaczej nie mo¿na nazwaæ tych, którzy w 
tragedii rolników znaleŸli sposób na zwiêkszenie 
zasobnoœci swojej kieszeni. Przyk³ad pierwszy z brzegu 
- proceder skupowania ¿ywca wo³owego po drastycznie 
zani¿onej cenie. W niektórych rejonach wynosi³a ona 
nawet 1 z³ za kg. Có¿ z tego, ¿e zwierzêta te by³y zdrowe 

i na czas wyprowadzone z budynków gospodarczych, 
skoro rolnik zdaj¹c sobie sprawê, ¿e ca³e zapasy pasz 
zosta³y zabrane przez wodê, a tegoroczne zbiory jeœli 
cokolwiek pozostanie na polach, nie dadz¹ mo¿liwoœci 
pokrycia bie¿¹cego i zimowego zapotrzebowania 
zwierz¹t, zgadza³ siê na oferowan¹ skandalicznie nisk¹ 
cenê. Pomimo, i¿ ka¿dy z nas zdaje sobie sprawê, ¿e 
po³udniowo-wschodnia czêœæ Polski szczególnie 
Ma³opolska i Podkarpacie (wyj¹tek stanowi produkcja 
sadownicza na LubelszczyŸnie) nie jest strategicznym 
regionem w produkcji towarowej artyku³ów 

¿ywnoœciowych w naszym kraju, i nie 
znajduj¹ siê tu takie gospodarstwa, które 
odgrywa³yby istotn¹ rolê dla wy¿ywienia 
regionu, odczuliœmy podwy¿ki p³odów 
rolnych na w³asnej skórze.

Skutki powodzi wp³ynê³y na nastroje 
na rynku i wzrost cen prawie wszystkich 
artyku³ów ¿ywnoœciowych. Jeœli ma to swoje 
uzasadnienie na poziomie 5-10%, ze 
wzglêdu na d³ug¹ i mroŸn¹ zimê, krótk¹ 
wiosnê i ci¹g³e wahania temperatury, co 
pozwala³o prognozowaæ mniejsze zbiory
i wzrost cen, to zwy¿ka na poziomie 
kilkudziesiêciu % jest bezpodstawna. 

Jednym z nielicznych wyj¹tków mo¿e 
byæ rynek truskawek. Plantacje, których na 
d¹browszczyŸnie jest dosyæ du¿o zosta³y 
ca³kowicie zniszczone i minimalna iloœæ 
owoców, jakie uda³o siê zebraæ uzasadnia³a 
du¿e podniesienie cen w stosunku do lat 
ubieg³ych.

Liczby s¹ przera¿aj¹ce. Ogromu zniszczeñ jaki 
pozostawi³a po sobie woda do dziœ w niektórych 
miejscach nie da siê opanowaæ ani oszacowaæ. Domy do 
rozbiórki, pola i ³¹ki pokryte szlamem, który niszczy 
starania wielu rolników by utrzymaæ gleby w dobrej 
kulturze i produkowaæ ¿ywnoœæ zdrow¹ i ekologiczn¹. 
G³oduj¹ce zwierzêta. To tylko wierzcho³ek góry 
lodowej problemów z jakimi przyjdzie zmierzyæ siê 
rolnikom w najbli¿szych miesi¹cach. Na szczêœcie nie 
s¹ jednak pozostawieni sami sobie. Wa¿na jest, w takiej 
sytuacji, d³ugotrwa³a i sta³a pomoc, ale nie mo¿na 
zapominaæ, i¿ istotne równie¿ jest szybkie i bie¿¹ce 
reagowanie w chwili zaistnienia klêski.

Tak¹ natychmiastow¹ reakcj¹ wykaza³a siê 
Ma³opolska Izba Rolnicza, która odpowiedzia³a na apel 
pokrzywdzonych gospodarzy. Za poœrednictwem 
delegatów, zbiera³a informacje o potrzebach hodowców 
i natychmiast uruchamia³a kontakty wœród firm
i rolników indywidualnych. Pozyskanie 500 ton m³óta 
browarnego z Firmy Carlsberg Polska S.A oddzia³
w Brzesku i rozdysponowanie go miêdzy 8 najbardziej 
poszkodowanych gmin okaza³o siê nie tylko sukcesem 

PowódŸ kto na tym naprawdê zarabia
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logistycznym, ale przede wszystkim by³o realn¹ pomoc¹ 
dla hodowców  uratowane zosta³y g³oduj¹ce zwierzêta, 
bêd¹ce nierzadko jedynym Ÿród³em utrzymania 
rolników. Rozprowadzenie 25 ton ziarna z Zachod-
niopomorskiej Izby Rolniczej, 38 ton zbo¿a z gminy 
Su³oszowa, 20 ton ziarna z gminy Micha³owice, to 
zaledwie kilka dzia³añ Izby w tym gor¹cym okresie. Nie 
mo¿na tak¿e zapominaæ o wsparciu indywidualnych 
rolników m.in. z gmin: Wielka Wieœ, Krzeszowice, 
Kocmyrzów-Luborzyca, Krzes³awice, Mogilany, 
Koniusza, S³omniki czy wielu innych, którzy solidarnie 
wspierali gospodarstwa z zalanych terenów. Równie¿ 
delegaci Rad Powiatowych Izby, umotywowani dobra 
wol¹ i panuj¹c¹ sytuacj¹ podjêli uchwa³y o przezna-
czeniu œrodków finansowych pozostaj¹cych do dyspo-
zycji Rad na pomoc dla powodzian. Wiele Rad zrezy-
gnowa³o równie¿ z przys³uguj¹cych im diet sugeruj¹c 
przekazanie ich na zakup pasz.

Zniszczenia, wymog³y równie¿ na w³adzach 
natychmiastow¹ reakcjê. Ministerstwo Rolnictwa 
podjê³o decyzjê o przyznaniu pomocy dla rolników 
poszkodowanych w powodzi. Pomoc ta przys³uguje 
ka¿demu rolnikowi dotkniêtemu klêsk¹ o ile z³o¿y on 
odpowiedni wniosek. Wysokoœæ pomocy uzale¿niona 
zosta³a od wielkoœci posiadanego gospodarstwa i tak
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w przypadku rodziny rolniczej prowadz¹cej gospo-
darstwo rolne o powierzchni do 5 ha u¿ytków rolnych 
mo¿na uzyskaæ zapomogê w wysokoœci 2 tys. z³,
a w przypadku rodziny rolniczej prowadz¹cej gospo-
darstwo rolne o powierzchni powy¿ej 5 ha u¿ytków 
rolnych - 4 tys. z³. Wnioski mo¿na sk³adaæ do 30 
wrzeœnia 2010 r. Wsparcie finansowe obejmowa³o 
tak¿e, wg danych MSWiA do 6.000 z³ - na pomoc dla 
osób lub rodzin, które ponios³y straty w gospodarstwach 
domowych, do 20.000 z³ - na remont lub odbudowê 
budynków mieszkalnych, w przypadku gdy budynek 
zosta³ czêœciowo zniszczony, Pomoc ta, jest przyzna-
wana na wniosek osoby poszkodowanej w wysokoœci 
uzale¿nionej od oceny sytuacji przeprowadzonej przez 
pracowników lokalnych Oœrodków Pomocy Spo³ecz-
nej. Wsparcie to podlega rozliczeniu na podstawie 
faktur i rachunków lub oœwiadczenia z³o¿onego przez 
osobê, której przyznano zasi³ek. W wypadku ponie-
sienia wy¿szych wydatków od kwoty przyznanej, 
w³aœciwy organ mo¿e przyznaæ dodatkowo œrodki pie-
niê¿ne w drodze wydania kolejnej decyzji, z zastrze-
¿eniem, by ta kwota nie przekroczy³a 20.000 z³, i do 
100.000 z³ - na remont lub odbudowê budynków 
mieszkalnych.

Opracowa³: Marcin S³owik

W maju 2010 r. w wyniku intensywnych 
opadów deszczu na terenie gminy Lanckorona 
wyst¹pi³y osuwiska mas ziemi. NajgroŸniejsza sytuacja 
wyst¹pi³a na Podchybiu, w Izdebniku, w Skawinkach 
oraz w Lanckoronie - £aœnicy. Sytuacja na terenie 
Gminy Lanckorona w rejonach powsta³ych osuwisk jest 

katastrofalna. W sumie w okolicy zniszczonych zosta³o 
ponad 80 budynków. Uszkodzone domy przewa¿nie na-
daj¹ siê do rozbiórki. Kilka z nich zawali³o siê ca³kowi-
cie. Z zagro¿onych osuwiskami terenów ewakuowano 
ok.150 osób. Wiêkszoœæ rodzin przeprowadzi³a siê do 
krewnych. Rodziny, które nie mia³y, dok¹d pójœæ sko-
rzysta³y z pomocy gminy, która zaoferowa³a zakwate-
rowanie w hotelu. Zniszczone zosta³y drogi gminne na 
terenie ca³ej Gminy o ³¹cznej d³. oko³o 10,0 km.

Osuwiska w gminie Lanckorona

W akcji pomaga³y jednostki Pañstwowej Stra¿y 
Po¿arnej, jednostki Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, 
Wojsko, mieszkañcy gminy. Odby³o siê wiele 
koncertów i kwest na rzecz poszkodowanych. Ka¿dy 

pomaga jak mo¿e. Jedni zbieraj¹ ¿ywnoœæ inni sprzêt 
AGD, zorganizowano bezp³atne pobyty w oœrodkach 
kolonijnych dla dzieci. Wiele samorz¹dów jak i prywa-
tnych firm przekaza³o œrodki rzeczowe lub finansowe. 
Mieszkañcy dziêkuj¹ wszystkim za okazan¹ pomoc
i wsparcie.

Obecnie Lanckorona przygotowuje siê do 
budowy domów dla rodzin, które zosta³y poszkodowane 
przez osuwiska. Dla tych, którzy stracili wszystko, 
gmina wybuduje osiedle domków jednorodzinnych. 
Lanckorona na odbudowê domów zniszczonych przez 
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osuwiska dosta³a z bud¿etu pañstwa 10 mln z³. Za te 
pieni¹dze ma postawiæ ok. 30 domów. Jednak nie 
wszyscy chc¹ skorzystaæ z tej pomocy. Wiele rodzin 
ratuje co mo¿e ze zniszczonych domów. Zbieraj¹ 
dachówkê, demontuj¹ drzwi, okna w nadziei, ¿e coœ z 
tych rzeczy przyda siê do odbudowy domów. Nie chc¹ 

zamieszkaæ na osiedlu domków jednorodzinnych, gdzie 
dostan¹ mieszkania o powierzchni wiele mniejszej ni¿ 
posiadali do tej pory.

Opracowa³a: Jolanta Mocniak na 
podstawie danych z UG Lanckorona

15 lat mija jak jeden dzieñ. To niewiele w hi-
storii organizacji rolniczych. Jesteœmy przed kolejnymi 
wyborami do Izb Rolniczych, a wiêc próba dokonania 
oceny minionego okresu jest jak najbardziej zasadna. 
Kryterii ocen mo¿e byæ wiele: przede wszystkim ocena 
samych rolników, dojrza³oœæ organizacyjna struktur, 
kadra, aktywnoœæ cz³onków Rad Powiatowych, stan 
maj¹tku, iloœæ pozyskanych œrodków finansowych z ze-
wn¹trz itd.
Za ka¿dym z tych kryteriów kryj¹ siê pozytywne
i negatywne opinie. Moja ocena, któr¹ dokonujê przez 
pryzmat kontaktów z cz³onkami Izby sk³ania mnie do 
stwierdzenia, ¿e wiêkszoœæ z nich nie bardzo wie czym 
jest Izba i co powinna ona robiæ.

17 zadañ zapisanych w Ustawie o Izbie nie 
precyzuje wprost podstawowego celu dzia³alnoœci Izby, 
jakim jest organizacja ¿ycia gospodarczego na wsi. Izba 
jest postrzegana jako jeszcze jeden zwi¹zek zawodowy, 
ró¿ni¹cy siê od innych tym, ¿e ma sta³e Ÿród³o dochodu, 
jakim jest 2% odpisu od podatku rolnego.

Miniony okres dzia³alnoœci Izby trafi³ na 
gwa³towne zmiany polityczne i ekonomiczne w Polsce 
(zmiana systemu politycznego, wejœcie Polski do 
struktur Unii Europejskiej). Izba uczestniczy³a w tym 
procesie bardzo aktywnie. To by³y dobre czasy dla 
pozyskiwania z zewn¹trz œrodków na dzia³alnoœæ 
szkoleniow¹, na poznawanie praktyczne Wspólnej 
Polityki Rolnej w krajach Unii Europejskiej, na 
poznawanie procedur pozyskiwania œrodków finan-
sowych dla gospodarstw.

Polska wieœ dokona³a skoku cywilizacyjnego 
(telefon, gaz, internet, kanalizacja, nowoczesne techno-
logie produkcji rolnej). Z drugiej strony poznaliœmy 
zjawiska do tej pory nam obce: bezrobocie strukturalne, 
bieda, zasi³ki dla bezrobotnych, zupy Kuronia. Za tymi 
przemianami stoj¹ ludzie, kiedyœ mówiono o nich 
„Judymowie” w okresie socjalizmu „dzia³acze, aktywi-
œci” obecnie mówimy o nich „leaderzy”. W ka¿dej epoce 
byli si³¹ napêdow¹ przemian, tak jest i dzisiaj i tak 
oczywiœcie jest w Izbach.

Wiele siê zmieni³o na polskiej wsi, od kiedy
w „¯yciu Literackim” przeczyta³em artyku³ „Jak g³upi 
to do p³uga” okreœlaj¹cy selekcjê negatywn¹ rolników.
Dzisiaj nie ma ona miejsca. Je¿eli ju¿ ktoœ zostaje na wsi 
œwiadomie wybieraj¹c zawód rolnika, to jest nim 
wykszta³cony m³ody cz³owiek maj¹cy œwiadomoœæ 
swojej wartoœci.

Przed poprzednimi wyborami do Izby ukaza³ siê 
mój artyku³ w „Wiadomoœciach Rolniczych” pt. 
„Delegaci do roboty”, wzbudzi³ on kontrowersje i nie-

którzy cz³onkowie w³adz centralnych Izby wypominali 
mi go przez 2 lata. Nie bêdê namawia³ obecnie cz³onków 
w³adz Izby do samooceny i samokrytyki. Pozostawiam 
to innym, którzy czynili to nieraz bezlitoœnie jak np. Pan 
Korzeniowski  Przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji 
Rolnictwa lub Pan Jagieliñski by³y Minister Rolnictwa. 
Najgorsze, co spotyka mnie w codziennej pracy izbowej 
to brak identyfikacji rolników z Izb¹. Uczestniczy³em w 
wielu posiedzeniach Rad Gmin, na których delegaci 
izbowi z danej gminy atakowali dzia³alnoœæ Izby nie 
kojarz¹c faktu, ¿e s¹ cz¹stk¹ Izby i w³adz izbowych.

Izby wróci³y do starych, sprawdzonych metod 
ekonomii spo³ecznej: ubezpieczenia wzajemne, 
wspólne u¿ytkowanie maszyn, zespo³owe metody 
produkcji (Grupy Producenckie) - których jest tak ma³o 
w stosunku do potrzeb.

Izby rolnicze nie s¹ wyalienowanymi organiza-
cjami w œrodowisku wiejskim. Czy jednak potrafi¹ 
zorganizowaæ siê z pozosta³ymi organizacjami tworz¹c 
lobbing maj¹cy si³ê przebicia w strukturach polity-
cznych, przek³adaj¹cy siê na korzystne decyzje dla wsi? 
Œmiem w¹tpiæ.

Wojna Polsko-Polska powoduje przegrywanie 
presti¿owych spraw w Unii Europejskiej, szkoda, bo 
powinniœmy mówiæ jednym g³osem, czego wymaga od 
nas rolnik.

Izby przegra³y bataliê o pañstwowe doradztwo 
rolnicze i now¹ ustawê o Izbach. Przejêcie Oœrodków 
Doradztwa Rolniczego da³oby Izbom nowe szanse 
rozwojowe, a zarazem odpowiedzialnoœæ za konkretn¹ 
dziedzinê, której rolnicy w okresie przemian bardzo 
potrzebuj¹. Brak nowelizacji Ustawy o Izbach 
Rolniczych, daj¹cy Izbie konkretne kompetencje 
pozostawi izby na poboczu wp³ywów zwi¹zanych z po-
dzia³em œrodków finansowych i kompetencji w rol-
nictwie.

Perspektywy Izby s¹ raczej trudne do przewi-
dzenia, jest potrzebna weryfikacja programu dzia³ania, 
który pozwoli³by Izbie odrodziæ siê na nowo. Z nosta-
lgi¹ wspominam pierwsze miesi¹ce dzia³alnoœci Izby
w 1997 r. autentyczn¹ aktywnoœæ w budowie struktur
i programu Samorz¹du Zawodowego Rolników. Nikt 
jednak poza nami nie spowoduje tego odrodzenia. 
Alternatyw¹ jest - wybory z nisk¹ frekwencj¹ i status 
quo programu, co byæ mo¿e spowoduje dalszy spadek 
autorytetu Izby wœród rolników. Cieszyæ siê z tego faktu 
mog¹ ci, którym nie zale¿y na silnym i zorganizowanym 
œrodowisku rolników.

Henryk Dankowiakowski

Z ¿ycia MIR
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„Mija 15 lat”
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Pierwsze wybory do samorz¹du rolniczego po 
50 latach nie funkcjonowania w Polsce i organizacja 
jego instytucji - Izb Rolniczych- odby³y siê w 1997r. 
Nie we wszystkich województwach jednak uda³o siê 
skutecznie przeprowadziæ wybory. 

Delegatów wybrano i powsta³y Izby Nowo-
s¹decka i Tarnowska Izba Rolnicza natomiast w woj. 
krakowskim Izba powsta³a w 1998 r.

Tarnowsk¹ Izbê tworzyli: Dyrektor Henryk 
Dankowiakowski oraz g³ówna ksiêgowa, Teresa Kawa 
(prowadz¹ca tak¿e ksiêgowoœæ spó³ki Korzec). Spe-
cjaliœci zatrudnieni w Tarnowskiej Izbie i zmieniaj¹cy 
siê z czasem to: Marcin S³owik, Andrzej Czernecki, 
Aneta Danik, Marcin Karnia, Miros³aw Kupiec, Tomasz 
Ko³ek, El¿bieta Marcinek.

Izba nowos¹decka zatrudnia³a na umowê o pra-
cê Prezesa Franciszka Kantora, dyrektorem zosta³ Olaf 
Galara, g³ówn¹ ksiêgow¹ Genowefa Twaróg, któr¹ 
zast¹pi³a Ma³gorzata Chom¹cik, która równie¿ 
prowadzi³a ksiêgowoœæ powsta³ej przy Izbie spó³ki Rol-
Hurt. Sekretariat prowadzi³a Barbara Michalik, 
specjaliœci zatrudnieni w Izbie nowos¹deckiej to:
Lucyna Chêciñska, Irena Romañska, Lucyna Hojnor, 
Marian Porêba, Rafa³ Kolano, Marzena Paw³owska, 
Danuta i Pawe³ Rucha³a, Stanis³aw Hebda, Aleksandra 
Ko³pak.

Rok póŸniej powsta³¹ Krakowska Izbê Rolnicz¹ 
organizowali: Dyrektor Andrzej Mazur, którego po pó³ 
roku zast¹pi³ Jerzy Kozik, G³ówni ksiêgowi, którzy 
zmieniali siê jak w kalejdoskopie to: Maciej £ach, 
Jolanta Sawiñska, Anna Materna. Na stanowisko radcy 
prawnego pe³ni¹cego dy¿ur dwa razy w tygodniu zosta³ 
zatrudniony Janusz Musia³, sekretariat prowadzi³a 
Katarzyna Wêgiel.

Specjaliœci Krakowskiej Izby to: Katarzyna 
Stelmachowska, Dorota Korepta-Kura, Stanis³aw 
Turecki, Grzegorz Czajka, Urszula Dekasiñska.

Po przeprowadzeniu reformy administracyjnej 
reformie uleg³a tak¿e struktura Izby Rolniczej. W miej-
sce trzech w/w powsta³a jedna Ma³opolska Izba 
Rolnicza.

Pierwsze wybory wy³oni³y Zarz¹d, w którego 
sk³ad wchodzili byli prezesi poszczególnych Izb. 
G³ówn¹ siedzib¹ Izby sta³ siê Kraków, gdzie pozosta³o 
najwiêcej pracowników. 

W Tarnowie, Nowym S¹czu i Wadowicach 
pozosta³y tzw. oddzia³y Izby zatrudniaj¹ce zastêpców 
dyrektora oraz specjalistów. Na Dyrektora Ma³opolskiej 
Izby powo³ano Jerzego Kozika (którego po roku 
pe³nienia tej funkcji zast¹pi³ Henryk Dankowiakowski) 
zastêpcami zostali Henryk Dankowiakowski w Tar-
nowie i Olaf Galara w Nowym S¹czu.

Funkcjê g³ównej ksiêgowej Izby objê³a Anna 
Materna, pozostali pracownicy to: Katarzyna Wêgiel 
obs³uguj¹ca sekretariat, Jolanta Sawiñska - specjalista 
ds. ksiêgowoœci, radca prawny Janusz Musia³ oraz 
pozostali specjaliœci ds. produkcji roœlinnej, zwierzêcej, 
ubezpieczeñ, public relations itp. to w Krakowie: Dorota 

Historia biura Ma³opolskiej Izby Rolniczej oraz poprzedników
 Krakowskiej, Tarnowskiej, Nowos¹deckiej i Bielskiej Izby Rolniczej

Korepta-Kura, Katarzyna Kwiatkowska.
W oddzia³ach terenowych (oprócz zastêpców 

dyrektora) zatrudniono specjalistów:
W Tarnowie by³ to Marcin S³owik, Aneta Danik, 
Andrzej Czernecki, El¿bieta Marcinek.
W Nowym S¹czu: Lucyna Chêciñska, Alicja Kostuœ, 
Rafa³ Kolano, w Wadowicach Jan Konik.

Zmiany w sposobie finansowania Izb, trudna 
sytuacja finansowa spowodowa³a koniecznoœæ dalszych 
zmian w strukturze zatrudnienia MIR. Zlikwidowane 
zosta³y stanowiska zastêpców dyrektora. Zmiany 
dotyczy³y tak¿e stanowiska g³ównej ksiêgowej. W 
pierwszym roku by³a to Krystyna Malik, któr¹ zast¹pi³a 
firma (sk³adaj¹c najkorzystniejsz¹ ofertê w zakresie 
obs³ugi ksiêgowej) TAX-Biuro.

Specjalistami zatrudnionymi w biurze w Krako-
wie byli: Katarzyna Wêgiel, Jolanta Sawiñska, Dorota 
Korepta-Kura, El¿bieta Marcinek, Zofia Krzyszto-
forska, Krzysztof Kucia oraz radca prawny Janusz 
Musia³, którego na tym stanowisku zast¹pi³ Piotr 
Mierniczek nastêpnie Krzysztof Kubis i wreszcie 
Barbara Gabryœ.

W oddziale w Tarnowie pozosta³ Marcin S³owik 
oraz Barbara Czapla, w Nowym S¹czu Lucyna 
Chêciñska i Alicja Kostuœ w Wadowicach Jana Konika 
zast¹pi³a Jolanta Mocniak.

Obecnie stan zatrudnienia w Ma³opolskiej Izbie 
Rolniczej wynosi 13 osób.

Funkcjê dyrektora od 2001 r. pe³ni Henryk 
Dankowiakowski. Zatrudnienie w Tarnowie, Nowym 
S¹czu i Wadowicach pozostaje bez zmian. W Krakowie 
oprócz radcy prawnego Barbary Gabryœ pracuj¹ 
specjaliœci: Katarzyna Wêgiel, Jolanta Sawiñska, 
Dorota Korepta-Kura, Justyna Ka³u¿na, Jolanta Ka³muk 
oraz Joanna Krasicka. Obs³ugê ksiêgow¹ prowadzi 
zewnêtrzna firma TAX-Biuro.

Zespó³ pracowników (tak nieliczny i s³abo 
wynagradzany, co m.in. by³o powodem czêstych zmian 
kadrowych) nie poprzestaje na wykonywaniu prac 
objêtych zakresami czynnoœci, ale tak¿e (a mo¿e przede 
wszystkim) realizuje pozyskiwane, w ostatnim okresie 
doœæ liczne granty. Bazuj¹c na publikowanym ju¿
w Informatorze Izby sprawozdaniu finansowym za lata 
2005-2007 kwota pozyskanych œrodków tzw. zew-
nêtrznych to ponad 3 mln z³. W nastêpnych latach 
realizacja kolejnych projektów powiêksza dochód Izby 
o ponad 2 mln z³. 

W 2011r. zostan¹ przeprowadzone kolejne 
wybory do Izb Rolniczych. W struktury Izby wejdzie 
zapewne wielu nowych delegatów, którzy z kolei wejd¹ 
w sk³ad nowego Walnego Zgromadzenia i Zarz¹du MIR. 
Zanim rozwin¹ swoj¹ dzia³alnoœæ, niech ju¿ przyjm¹ 
¿yczenia, aby mieli do dyspozycji tak zgrany, pracowity 
i kompetentny zespó³ pracowników.

ród³o: Archiwum MIR dokumentacja kadrowa MIR, 
PPR.pl

Opracowa³a: Jolanta Sawiñska
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Wakacje spêdzone na wsi wydaj¹ siê idealn¹ 
form¹ wypoczynku, zw³aszcza dla osób preferuj¹cych 
spokój i bliski kontakt z przyrod¹. Jednak dla 
mieszkañców wsi, a w szczególnoœci dla rolników i ich 
rodzin to czas wytê¿onej pracy w polu i w 
gospodarstwie. Oznacza to, ¿e doroœli mniej uwagi 
poœwiêcaj¹ dzieciom, a te nara¿one s¹ na wiele 
niebezpieczeñstw. Powszechnie wiadomo, ¿e nawet 
kilkulatki pomagaj¹ rodzicom w pracach gospodarskich 
i polowych, zazwyczaj przekraczaj¹cych ich mo¿li-
woœci fizyczne. Jednak do nieszczêœliwych zdarzeñ 
bardzo czêsto dochodzi podczas obserwacji przez dzieci 
prac rolnych, w czasie zabaw w obejœciu, zagrodach dla 
zwierz¹t, na maszynach i urz¹dzeniach rolniczych. 
Wed³ug szacunkowych danych, ka¿dego roku co trzeci 
rolnik lub domownik ulega wypadkowi przy pracy,
a oko³o 1 500 dzieci wiejskich doznaje urazów, staje siê 
kalekami lub ginie w nieszczêœliwych wypadkach 
podczas pracy lub zabawy. O skali problemu niew¹t-
pliwie œwiadcz¹ sale szpitalne pe³ne wiejskich dzieci. 
Trafiaj¹ tam g³ównie w okresie letnim, podczas 
„czarnych ¿niw”, bo tak nazywane s¹ wakacje przez 
personel szpitali przyjmuj¹cych dzieci poszkodowane 
m.in. w wypadkach podczas prac polowych.
Wiele tragicznych zdarzeñ jest efektem dzieciêcej 
nierozwagi jednak jeszcze czêœciej jest to lekkomyœl-
noœæ i brak umiejêtnoœci przewidywania ze strony 
doros³ych, zaniedbania i niedopatrzenia, które mo¿na 
wyeliminowaæ. Dzieci powinny wiedzieæ, co jest dla 
nich niebezpieczne, a co niedozwolone. Nie ulega te¿ 
w¹tpliwoœci, ¿e to opiekun powinien umieæ oceniæ 
potencjalne zagro¿enie. Niestety, ci¹gle zbyt czêsto 
doroœli nie zastanawiaj¹ siê, czy prace, do których 
anga¿uj¹ dzieci, s¹ adekwatne do ich mo¿liwoœci i czy s¹ 
bezpieczne.

Czy kampania informacyjno-szkoleniowa 
„Bezpieczne dzieciñstwo na wsi”, przeprowadzona
w tym roku przez Ma³opolsk¹ Izbê Rolnicz¹ przyczyni 
siê do zwiêkszenia bezpieczeñstwa dzieci? ¯ywimy 
g³êbok¹ nadziejê, ¿e tak w³aœnie siê stanie.

Bezpieczne dzieciñstwo na wsi

Jednym z najwa¿niejszych dzia³añ w realizowanym 
projekcie by³o przeszkolenie nauczycieli szkó³ wiej-
skich (przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjów), 
których zadaniem bêdzie wdra¿anie do programu 
nauczania tematyki zwi¹zanej z bezpieczn¹ prac¹ i za-
baw¹ na terenie gospodarstwa rolnego. To w³aœnie 
dziêki nauczycielom oraz ich zaanga¿owaniu mo¿liwe 
bêdzie osi¹gniêcie celów projektu: wzrost œwiadomoœci 
wœród dzieci oraz doros³ych cz³onków spo³ecznoœci 
wiejskiej na temat zagro¿eñ zwi¹zanych z prac¹ w se-
ktorze rolniczym, przestrzeganie zasad bezpieczeñstwa 
oraz kszta³towanie odpowiedzialnych postaw i dobrych 
nawyków. 
Od po³owy marca do po³owy czerwca odby³o siê 168 
warsztatów szkoleniowych na terenie wszystkich 
gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w ca³ym 
województwie. W szkoleniach tych uczestniczy³o
4 791 nauczycieli.
Aby zachêciæ nauczycieli do przy³¹czenia siê do naszej 
akcji i zaanga¿owania w realizacjê projektu, przygoto-
waliœmy prezentacje multimedialne na p³ytach DVD 
adresowane do ró¿nych grup wiekowych dzieci i m³o-
dzie¿y szkolnej oraz dla rodziców. Nauczyciele  
uczestnicy szkoleñ otrzymali równie¿ publikacje 
opracowane przez PIP: dla dzieci najm³odszych 
„Przygoda na wsi”, dla starszych dzieci i dla m³odzie¿y 
„Bezpiecznie na wsi” oraz dla rodziców-rolników 
”Pracuj bezpiecznie”. Podczas szkoleñ do ma³opolskich 
szkó³ trafi³o ok. 5 800 p³yt DVD z prezentacjami oraz 
200 tys. broszur dla dzieci i m³odzie¿y i 30 tys. broszur 
dla rolników.
Spoœród licznej grupy nauczycieli uczestnicz¹cych
w szkoleniach zaledwie 22 osoby uzna³y, ¿e wdra¿anie 
tematyki propagowanej podczas szkoleñ do praktyki 
nauczania nie jest mo¿liwe. Niespe³na 200 nauczycieli 
nie wyrazi³o swojej opinii w tym temacie, ale prawie
4 580 zadeklarowa³o, ¿e przeka¿e materia³y oraz 
zdobyte informacje kolejnym grupom odbiorców  
uczniom, a tak¿e nauczycielom i rodzicom. Zdecy-
dowana wiêkszoœæ wyra¿a³a przekonanie, ¿e tematyka 
dotycz¹ca bezpieczeñstwa dzieci jest bardzo wa¿na nie 
tylko dla œrodowiska wiejskiego, ale równie¿ dla dzieci
i m³odzie¿y z miast, które czêsto spêdzaj¹ wakacje na 
wsi i powinna byæ omawiana na ka¿dym etapie edukacji.
Nauczyciele widz¹ mo¿liwoœæ przeprowadzania zajêæ w 
formie pogadanki  przede wszystkim na godzinach 
wychowawczych, ale równie¿ na lekcjach przyrody, 
techniki, geografii, w trakcie realizacji tzw. œcie¿ek 
miêdzyprzedmiotowych, podczas zajêæ pozalekcyjnych 
i œwietlicowych, na lekcjach WF-u poœwiêconych 
zasadom BHP, SK PCK, na godzinach zastêpczych, na 
przedmiocie „Edukacja dla bezpieczeñstwa” a nawet 

  

FUNDUSZ
DLA ORGANIZACJI
POZARZ¥DOWYCH

Wsparcie udzielone przez Islandiê, Liechtenstein i Norwegiê poprzez dofinansowanie ze œrodków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego, a tak¿e ze œrodków bud¿etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla 

Organizacji Pozarz¹dowych

Realizacja projektu „Bezpieczne dzieciñstwo na 
wsi” mo¿liwa jest dziêki wsparciu uzyskanemu
z Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych Me-
chanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. Naszymi partnerami w przepro-
wadzeniu tej akcji s¹ Pañstwowa Inspekcja Pracy 
Okrêgowy Inspektorat Pracy w Krakowie oraz 
Oddzia³ Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo³ecznego w Krakowie.
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podczas indywidualnych rozmów z uczniami. Wiele 
sposobnoœci do przekazania informacji na temat 
bezpieczeñstwa jest równie¿ podczas zajêæ nauczania 
zintegrowanego oraz w programie dla przedszkolaków. 

Doskona³¹ okazj¹ do omawiania tematyki 
bezpieczeñstwa jest równie¿ szkolna wycieczka w 
ramach poznawania œrodowiska wiejskiego lub piknik 
klasowy - najlepiej przed wakacjami i feriami 
zimowymi. 
W ankietach uczestnicy szkoleñ czêsto wskazywali na 
koniecznoœæ organizacji podobnych warsztatów dla ro-
dziców - rolników, którzy s¹ bezpoœrednio odpowie-
dzialni za bezpieczeñstwo dzieci w domu i w gospo-
darstwie. Wœród nauczycieli byli równie¿ tacy, którzy 
podkreœlali, ¿e tematyka bezpieczeñstwa by³a i jest 
realizowana w ramach zajêæ dydaktyczno-wycho-
wawczych w przedszkolu i w szkole.
Wa¿nym punktem w realizacji projektu s¹ konkursy: 
plastyczny - dla najm³odszych dzieci; wiedzy - dla 
uczniów IV-VI klasy; oraz literacki  dla gimnazjalistów. 
Wykonanie pracy plastycznej, przemyœlenie pytañ 
zawartych w teœcie czy napisanie opowiadania lub 
wiersza to œwietny sposób na wzrost œwiadomoœci, 
utrwalenie wiedzy nt. zagro¿eñ oraz zasad bezpiecznego 
zachowania w gospodarstwie. Otrzymaliœmy ju¿ wiele 
wspania³ych prac, na kolejne czekamy do 13 wrzeœnia. Z 
kolei na laureatów konkursów - ³¹cznie 1 683 - czekaj¹ 

cenne nagrody: edukacyjne gry i programy kompu-
terowe, pamiêci przenoœne USB, odtwarzacze MP3, 
MP4, aparaty cyfrowe i plecaki.

Dziêki bezinteresownej pomocy i zaan-
ga¿owaniu wielu wspania³ych i ¿yczliwych osób - 
przedstawicieli samorz¹dów gminnych, dyrektorów 
szkó³ i nauczycieli oraz du¿emu wysi³kowi naszych 
koordynatorów wykonaliœmy ju¿ ogromn¹ pracê. Przed 
nami jeszcze wiele do zrobienia m.in. rozstrzygniêcie 
konkursów, zorganizowanie konferencji powiatowych
i konferencji podsumowuj¹cej, studyjny wyjazd nau-
czycieli do Francji (nagroda dla najbardziej zaanga-
¿owanych). Na pewno nadal nie bêdziemy szczêdziæ 
trudu. Naszym „motorem” jest ufnoœæ, ¿e dziêki temu co 
zosta³o i co zostanie zrobione mniej bêdzie nieszczêœæ
i niepotrzebnego cierpienia i mniej bêdzie dzieci, które 
bezpowrotnie trac¹ szansê na pe³n¹ realizacjê swoich 
pasji, szczêœliwe dzieciñstwo oraz wymarzon¹ przy-
sz³oœæ.

Jolanta Ka³muk

Kampania wniosków o przyznanie p³atnoœci za 2010 rok - podsumowanie
W tym roku ju¿ po raz siódmy rolnicy mogli 

sk³adaæ wnioski o przyznanie p³atnoœci w ramach 
wsparcia bezpoœredniego. Do rolników, którzy
w roku ubieg³ym starali siê o przyznanie p³atnoœci 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
wys³a³a na pocz¹tku tego roku tzw. wnioski 
spersonalizowane (czyli czêœciowo ju¿ wype³nione) 
wraz z materia³em graficznym. Je¿eli dane w tym 
formularzu nie uleg³y zmianie rolnik musia³ jedynie 
podpisaæ taki wniosek i wype³niæ za³¹cznik graficzny
i odes³aæ na dany adres biura powiatowego. Zasady 
przyznawania p³atnoœci oraz formularze wniosków i za-
³¹czniki mo¿na by³o tak¿e znaleŸæ na stronie inter-
netowej agencji. Wnioski mo¿na by³o sk³adaæ osobiœcie 
lub przes³aæ poczt¹ od 15 marca do 17 maja 2010 roku, a 
tak¿e do 11 czerwca 2010 roku, ale w tym wypadku 
kwota zosta³a pomniejszona o 1% za ka¿dy dzieñ 
spóŸnienia. Sankcjami nie bêd¹ objêci rolnicy, którzy 
nie zd¹¿yli z³o¿yæ wniosku w podstawowym terminie
z powodu powodzi lub wyst¹pienia innych klêsk 
¿ywio³owych.

Najbardziej istotnymi zmianami dla rolników 
by³o wprowadzenie jednego formularza wniosku, a¿ dla 
10 ró¿nych p³atnoœci, którymi by³y:

jednolita p³atnoœæ obszarowa JPO
uzupe³niaj¹ca p³atnoœæ obszarowa UPO do 
powierzchni upraw podstawowych; do po-
wierzchni upraw przeznaczonych na paszê, 
uprawianych na trwa³ych u¿ytkach zielonych-
p³atnoœæ zwierzêca PZ; do powierzchni uprawy 
chmielu, niezwi¹zanej z produkcj¹
oddzielnej p³atnoœci z tytu³u owoców i warzyw 
(p³atnoœæ do pomidorów)
p³atnoœci cukrowej
p³atnoœci do krów i owiec

p³atnoœci z tytu³u realizacji przedsiêwziêæ 
rolnoœrodowiskowych i poprawy dobrostanu 
zwierz¹t (PROW 2004-2006) 
p³atnoœci rolnoœrodowiskowej (PROW 2007-
2013)
p³atnoœci pomocy finansowej z tytu³u wspie-
rania gospodarowania na obszarach górskich
i innych obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania.

Nowoœci¹ w kampanii p³atnoœci bezpoœrednich na 2010 
rok by³o wprowadzenie dwóch nowych p³atnoœci tzw. 
specjalnych:

P³atnoœci obszarowej do powierzchni upraw 
roœlin str¹czkowych i motylkowych drobno-
nasiennych (nie dotyczy³o to dzia³ek, które w 
2010 roku objête by³y p³atnoœciami z tytu³u 
realizacji przedsiêwziêæ rolnoœrodowisko-
wych, a tak¿e upraw mieszanek tych roœlin ze 
zbo¿ami. Wyj¹tkiem by³a wyka siewna)
P³atnoœæ do krów i owiec:

do krów mlecznych - przys³ugiwa³a rolnikom z 5 
województw: lubelskiego, ma³opolskiego, podka-
rpackiego, œwiêtokrzyskiego i œl¹skiego. Warun-
kiem by³o posiadanie na dzieñ 31 maja 2010 roku 
nie wiêcej ni¿ 10 krów w wieku co najmniej 36 
miesiêcy zarejestrowanych w siedzibach stad po³o-
¿onych na terenie wymienionych województw. 
Stawka p³atnoœci jednej sztuki wynosi ok. 142,5 
euro.

do samic gatunku owca domowa przys³ugiwa³a 
rolnikom z województwa podkarpackiego, ma³o-
polskiego, œl¹skiego, opolskiego i dolnoœl¹skiego. 
O t¹ p³atnoœæ móg³ staraæ siê rolnik, który na dzieñ 
31 maja 2010 roku posiada³ co najmniej 10 samic
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w wieku 12 miesiêcy, zarejestrowanych w siedzi-
bach stad po³o¿onych na terenie w/w województw. 
Stawka p³atnoœci do jednej sztuki wyniesie ok. 30 
euro.

Kolejn¹ nowoœci¹ by³o przyznanie jednolitej 
p³atnoœci obszarowej dla rolników prowadz¹cych 
uprawê zagajników o krótkiej rotacji, a tak¿e uzupe³-
niaj¹cej p³atnoœci obszarowej do gruntów, na których 

nie jest prowadzona ¿adna uprawa, ale grunt musi byæ 
utrzymany w Dobrej Kulturze Rolnej.

Do ARiMR z województwa ma³opolskiego 
zosta³o z³o¿onych 123 732 wnioski ( tj. ok. 5000 mniej 
ni¿ w 2009 roku). Najwiêcej z³o¿ono w powiecie 
krakowskim (tj. 15 233), najmniej natomiast w powiecie 
chrzanowskim (tylko 865).
Pracownicy Ma³opolskiej Izby Rolniczej oraz dzia³acze 
spo³eczni (w sumie 11 osób) pomagali wype³niaæ 
wnioski w siedzibach ARiMR, w remizach, biurach 
powiatowych oraz w œwietlicach wiejskich. W okrêgu 
tarnowskim (obs³uguj¹cym powiaty tarnowski, brzeski, 
bocheñski, d¹browski) wype³niono 146 wniosków;
w okrêgu krakowskim (obs³uguj¹cym powiaty: krakow-
ski, wielicki, proszowicki, olkuski, chrzanowski, mie-
chowski, myœlenicki) wype³niono 2638 wniosków,
w okrêgu wadowickim (obs³uguj¹cym powiaty: wado-
wicki, suski, oœwiêcimski) wype³niono 166 wniosków, 
natomiast w okrêgu nowos¹deckim (obs³uguj¹cym 
powiaty: nowos¹decki, nowotarski, tatrzañski, limano-
wski i gorlicki) wype³niono 732 wnioski.

W sumie z pomocy naszych doradców 
skorzysta³o 3679 osób.

ród³o: ARiMR
Opracowa³a Justyna Ka³u¿na

Nowa siedziba MIR w Wadowicach
W styczniu 2007 roku Ma³opolska Izba 

Rolnicza zakupi³a budynek mieszkalny w stanie 
surowym, w którym znajduje siê nowa siedziba RP 
Wadowice, Oœwiêcimia i Suchej Beskidzkiej. Ze 
Wzglêdu na opracowywany w tym czasie projekt 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoœci 
Wadowice prace budowlane by³y mo¿liwe do 
wykonania dopiero na prze³omie 2009/2010 roku.

Prace budowlane mia³y na celu dostosowanie 
pomieszczeñ na parterze pod lokal biurowy, a pozosta³e 
dwie kondygnacje jako niezale¿ne mieszkania w stanie 
deweloperskim. Zosta³y wykonane instalacje wodno-
kanalizacyjne, c.o., elektryczne. Wykonana zosta³a ele-
wacja budynku wraz z ociepleniem. W celu wykonania 

powy¿szych robót najpierw dokonano rozbiórki klatki 
schodowej i wybudowano now¹, która spe³nia wymogi 
prawa budowlanego. Zakres robót obejmowa³ równie¿ 
remont powierzchni dachu.
Niektóre roboty wewnêtrzne i zewnêtrzne:

rozebranie czêœci murów
podbicie istniej¹cych ³aw fundamentowych 
oraz wykonanie nowych ³aw fundamentowych
pog³êbienie posadzek na parterze
wykonanie nowych œcian noœnych
wykonanie schodów wewnêtrznych
wzmocnienie stropów
wykonano izolacjê murów zewnêtrznych i po-
sadzek piwnic
zakotwiono dach w murach zewnêtrznych
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wykonano przewody kominowe i wentylacyjne
zamontowano stolarkê okienn¹ i drzwiow¹.

Na zewnêtrz budynku zosta³y wykonane miejsca 
parkingowe oraz opaska z kostki brukowej wokó³ 
budynku. Na pozosta³ej czêœci dzia³ki delegaci oraz 
pracownicy MIR za³o¿yli trawnik oraz posadzili 
drzewka.

Odbiór techniczny obiektu odby³ siê 18 sierpnia 
2010 r. po zg³oszeniu obiektu do Nadzoru Budowlanego 
w Wadowicach.

Opracowa³a: Jolanta Mocniak

Jesteœmy zdani na siebie
Jesteœmy zdani na siebie. Rolnicy i myœliwi. 

Czy tego chc¹, czy nie chc¹. W obecnym stanie 
prawnym wzajemna koegzystencja i wspó³praca jest 
lepszym rozwi¹zaniem ni¿ spory i konflikty, które 
czêsto koñcz¹ siê w s¹dzie. 
Rolnik ma prawo uprawiaæ na swoich gruntach to co 
stanowi jego podstawê przychodów niezbêdnych do 
prowadzenia gospodarstwa i utrzymania rodziny. Ma 
prawo korzystaæ z ró¿nych mechanizmów chroni¹cych 
jego produkcjê (ubezpieczenia, odszkodowania, bez-
interesown¹ pomoc instytucji wspó³pracuj¹cych z rol-
nikiem). Ma prawo i obowi¹zek wspó³pracowaæ z my-

 œliwymi w celu ograniczenia szkód  spowodowanych 
przez zwierzynê ¿yj¹c¹ w stanie wolnym np. udzielaæ 
zezwolenia na budowê urz¹dzeñ ³owieckich: ambony, 
krzese³ka.

Myœliwi maj¹ prawo polowaæ na terenach 
dzier¿awionych realizuj¹c swoje pasje ³owieckie, coraz 
mniej popularne i akceptowane przez wielu ludzi.
Przyk³adów bezpardonowej walki ekologów z myœliwy-
mi mo¿na przytoczyæ wiele. Przyk³adem sztandarowym 
jest walka ekologów angielskich o zaprzestanie polo-
wañ na lisa. Byæ mo¿e kandydat na Prezydenta RP straci 
1 mln g³osów tylko dlatego, ¿e jest myœliwym. Rolni-
ków nie interesuj¹ motywy, dla których ktoœ jest myœli-
wym. Interesuje obowi¹zek rzetelnej wyceny szkód spo-
wodowanych w uprawach przez dzikie zwierzêta oraz 
terminowoœæ wyp³aty odszkodowañ.

W swojej krótkiej historii izby rolnicze po 1996 
r. nie mog¹ zanotowaæ zbyt wielu spektakularnych 
sukcesów swojej dzia³alnoœci. To jednak, co zrobi³y izby 
w ostatnich latach w celu nag³oœnienia problemu szkód 
³owieckich, nonszalancji ze strony kó³ ³owieckich w wy-
p³atach odszkodowania, a przede wszystkim dokonuj¹c 
skutecznej zmiany rozporz¹dzenia w zakresie szkód 
³owieckich jest ewidentnym sukcesem.

Iloœæ interwencji ze strony izb w zakresie 
szacowania szkód, wyp³aty odszkodowañ, co roku 
lawinowo narasta. G³ównym powodem oczywiœcie jest 
wzrost populacji dzików. Przyczyn tego zjawiska nale¿y 
upatrywaæ w ³agodnych zimach, powstaniu krzy¿ówek 
miêdzyrasowych oraz wzroœcie powierzchni uprawy 
kukurydzy. Rolnicy uœwiadamiaj¹ sobie, ¿e maj¹ prawo 
bezwzglêdnie egzekwowaæ od kó³ ³owieckich realnych
i uczciwych odszkodowañ.

Myœliwi, którzy stanowi¹ znacz¹ce lobby w 
pañstwie w tym równie¿ w Parlamencie nie pozostaj¹ 
d³u¿ni rolnikom. W majowym „£owcy polskim” w 
artykule o szkodach ³owieckich na podstawie wyjaœnieñ 
Ministra Rolnictwa stwierdzaj¹, ¿e rolnicy, którzy 
otrzymuj¹ odszkodowania z tytu³u szkód ³owieckich nie 
maj¹ prawa do dop³at obszarowych z powierzchni za 
któr¹ otrzymali odszkodowanie. Powo³uj¹c siê na 
dyrektywê UE, ¿e dop³aty mog¹ byæ wyp³acane tylko do 
gruntów, do których nie zachodzi w¹tpliwoœæ ¿e s¹ 
u¿ytkowane zgodne z prawid³ami agrotechniki. Wyj¹tek 
stanowi¹ katastrofy naturalne, zaœ w powo³anej 
Dyrektywie nie mówi siê nic na temat szkód. 

Uwa¿am, ¿e zamiast sporów myœliwi i rolnicy 
musz¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ. Chocia¿by dlatego, ¿e w 
ko³ach ³owieckich jest znaczna iloœæ rolników. Obydwie 
te grupy maj¹ wp³yw na kszta³towanie naturalnego 
œrodowiska, obydwie te grupy powinny wspó³pracowaæ 
w dokarmianiu zwierz¹t w trudnych okresach roku
i powinny wspó³pracowaæ w zakresie zwalczania 
k³usownictwa. Rolnicy najczêœciej wiedz¹ kto k³usuje
z danej wsi. Myœliwy je¿eli podejmuje decyzjê o strzale, 
ten strza³ powinien byæ œmiertelny. K³usownik 
zak³adaj¹c wnyki powoduje wielodniow¹ mêczarniê dla 
zwierzêcia. Widzia³em sarny we wnykach na dwu 
metrowej lince, która zanim pad³a z g³odu wygryz³a do 
go³ej ziemi kr¹g o œrednicy 2 m. Widzia³em wychudzon¹ 
³aniê, która zanim zosta³a odstrzelona chodzi³a przez 
d³ugie miesi¹ce z nog¹ obdart¹ do koœci przez wnyki. 
Ktoœ, kto chocia¿ raz s³ysza³ p³acz sarny we wnykach 
powinien walczyæ z k³usownikami ka¿dymi metodami. 
Nasze ciche przyzwolenie na k³usownictwo czêsto 
akceptowane i motywowane koniecznoœci¹ ograni-
czenia szkód jest amoralne z punktu widzenia filozofii 
œw. Franciszka i cywilizowanego œwiata.

Rola Izby powinna polegaæ przede wszystkim 
na me-diacji, osi¹ganiu kompromisów w sporach
i inspirowania œrodowiska rolniczego i myœliwych do 
wspó³-pracy na wielu polach przede wszystkim ochrony 
œrodo-wiska, popularyzacji flory i fauny obszarów, na 
których te obydwie grupy funkcjonuj¹.

Henryk Dankowiakowski
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Gospodarstwa ma³e i du¿e

Rozmowa z Panem Tadeuszem Wójcikiem Delegatem do WZ Ma³opolskiej Izby Rolniczej, 
jednym z za³o¿ycieli nieformalnej grupy producentów rolnych z terenu gminy ¯abno

Jakie by³y pocz¹tki 
grupy?

Swoj¹ wspó³pracê roz-
poczêliœmy ponad 10 lat 
temu. Pocz¹tkowo opie-
ra³a siê ona o wymianê 
doœwiadczeñ od-noœnie 
technologii produkcji, 
ró¿nych informacji na 
temat œrodków do pro-
dukcji oraz sprzêtu ma-
szyn i urz¹dzeñ wyko-
rzystywanych w gos-
podarstwie. By³y to 
oczywiœcie rozmowy 
prowadzone przy okazji 
spotkañ kilku lub kil-

kunastu rolników. Z biegiem czasu okaza³o siê, ¿e mo¿emy 
równie¿ zastanowiæ siê nad wspólnym zakupem œrodków 
do produkcji, najczêœciej nawozów i œrodków ochrony 
roœlin, a tak¿e materia³u siewnego. Z perspektywy czasu 
oceniam, i¿ by³a to wspó³praca bardzo korzystna dla 
wszystkich zainteresowanych.

Jak zmienia³a siê liczebnoœæ cz³onków grupy?

Na pocz¹tku wspó³pracy do grupy nale¿a³o ok. 30 
rolników gospodaruj¹cych na czêœci terenów powiatów 
tarnowskiego i d¹browskiego. W dalszych latach 
dzia³alnoœci nast¹pi³o zmniejszenie tej liczby. W chwili 
obecnej grupa sk³ada siê z 5 rolników, którzy gospodaruj¹ 
na ok. 1 000 ha ziemi.

Co by³o przyczyn¹ odchodzenia rolników od pomys³u 
grupowego dzia³ania?

Podstawow¹ przyczyn¹ by³o nie zrozumienie 
koniecznoœci tworzenia silnej reprezentacji tej grupy 
interesów. W du¿ej mierze przyczyni³a siê do tego równie¿ 
rozbudowa i umocnienie firm dostarczaj¹cych maszyny
i œrodki do produkcji. Du¿e firmy zaczê³y, poprzez swoich 
przedstawicieli handlowych, intensywnie wspó³pracowaæ 
z poszczególnym rolni-kami. G³ówn¹ winê ponosi tutaj 
system rozliczania przedstawicieli handlowych, którym 
firmy p³aci³y prowizje zale¿ne od iloœci pozyskanych 
klientów. W przypadku takiego rozliczenia handlowiec by³ 
sk³onny zaoferowaæ ni¿sz¹ cenê poszczególnym rolnikom 
ni¿ grupie reprezentuj¹cej 30 rolników. Prowadzi³o to do 
sytuacji, w których poszczególni cz³onkowie grupy 
uznawali, ¿e sami wynegocjuj¹ sobie lepsze ceny dostaw 
œrodków do produkcji. Dzia³ania te by³y korzystne dla 
dostawców, gdy¿ w momencie, w którym rolnicy odcinali 
siê od dzia³alnoœci grupowej w kolejnych latach 
przedstawiane im by³y znacznie mniej promocyjne oferty. 
Pozwoli³o to dostawcom na stosunkowo szybkie 
odzyskanie utraconych zysków.

Inn¹, nie mniej wa¿n¹ przyczyn¹ by³a, zako-
rzeniona w œwiadomoœci rolników, nieufnoœæ wzglêdem 
innych. Nie raz spotyka³em siê z sytuacj¹, gdy po rozpro-

wadzeniu partii nawozów, œrodków ochrony roœlin czy 
materia³u siewnego s³ysza³em za plecami uwagi typu „jeœli 
nam powiedzia³ tak¹ cenê to ile jeszcze na tym musia³ 
zarobiæ?”. Nie by³a to w rzeczy samej sytuacja 
komfortowa.

Prawdziwe jednak problemy rozpoczê³y siê w 
momencie, gdy zaczêliœmy rozmawiaæ o koniecznoœci 
prowadzenia inwestycji. Przyk³adem mo¿e tu byæ 
koniecznoœæ zakupu suszarni lub drogich maszyn do 
zbioru zbó¿. Wielu rolników stwierdzi³o, ¿e woli samemu 
udŸwign¹æ koszty tych inwestycji ni¿ wspó³uczestniczyæ 
w nich z innymi rolnikami. Nie potrafiliœmy siê 
porozumieæ w podstawowych kwestiach jak np. kto bêdzie 
odpowiedzialny za zakupiony sprzêt, gdzie bêdzie on 
u¿ytkowany i jak rozliczymy koszty jego napraw.
A przecie¿ mo¿na by³o skorzystaæ z du¿ego dofinan-
sowania do zakupu maszyn u¿ytkowanych przez grupê.
W efekcie tego ka¿dy kupowa³ sobie maszyny i urz¹dzenia 
wed³ug w³asnego uznania.

Jaki jest obecnie zakres dzia³alnoœci grupy?

Obecnie nadal wspó³pracujemy ze sob¹ w dzie-
dzinie wspólnego zakupu œrodków produkcji, wspólnej 
sprzeda¿y ziarna zbó¿ oraz negocjacji cenowych przy 
zakupach kosztownych maszyn.

Czy w chwili obecnej prowadzone s¹ rozmowy o forma-
lizacji grupy?

Jak ju¿ wspomina³em na pocz¹tku istnienia grupy 
zauwa¿aliœmy tak¹ koniecznoœæ. Dawa³a ona du¿e 
mo¿liwoœci pozyskania œrodków zewnêtrznych na 
inwestycje. W chwili obecnej ka¿dy z 5 cz³onków grupy 
ma ju¿ gospodarstwo wyposa¿one w nowoczesny sprzêt. 
Posiadamy równie¿ niezbêdn¹ bazê magazynow¹. 
Wspó³pracujemy ze sprawdzonymi dostawcami i odbior-
cami. Rejestracja grupy, oprócz na³o¿enia na nas 
dodatkowych obowi¹zków w zakresie prowadzenia 
dokumentacji nie przynios³aby raczej ¿adnych wymier-
nych efektów. Koniecznoœæ taka pojawiæ siê mo¿e jednak 
w przypadku, kiedy do grupy do³¹czaæ bêd¹ nowi 
cz³onkowie. Wielu z rolników, którzy wczeœniej zrezygno-
wali ze wspó³dzia³ania przeb¹kuje teraz o takiej chêci.

Jakie nadzieje na przysz³oœæ zwi¹zane s¹ z dzia³alnoœci¹ 
grupy?

W chwili obecnej ciê¿ko jest mówiæ o planach na 
odleglejsz¹ przysz³oœæ. Niekorzystne ceny 2 ubie-g³ych lat 
i fatalny wrêcz, z uwagi na pogodê i powodzie, rok bie¿¹cy 
nie napawaj¹ optymizmem. Ka¿dy z nas walczy o utrzy-
manie siê na powierzchni. Jeœli koniunktura siê zmieni, 
ustabilizuje siê wreszcie rynek zbytu i poprawi 
dochodowoœæ rolnictwa bêdziemy myœleæ nad dalszym 
rozwojem wspó³dzia³ania. Jeœli nie… ciê¿ko dzisiaj 
powiedzieæ czy za kilka lat wci¹¿ bêdziemy rolnikami.

Dziêkujê za wypowiedŸ.
Rozmawia³ Marcin S³owik
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Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkó³ Rolnicze Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego w Czernichowie

Rozmowa z mgr in¿. Juliuszem Boroñ - 
absolwentem tej szko³y, wieloletnim Kierownikiem 
Gospodarstwa Pomocniczego, delegatem Rady 
Powiatowej Ma³opolskiej Izby Rolniczej w Krakowie.

150 lat temu w 1860 roku z inicjatywy 
Krakowskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego 
za³o¿ono Zespó³ Szkó³ Rolniczych Centrum Kszta³-
cenia Ustawicznego w Czernichowie. Wraz ze szko³¹ 
zorganizowano szkolne gospodarstwo rolne, które od 
pocz¹tku jego istnienia by³o nierozerwaln¹ czêœci¹ 
szko³y. S³u¿y³o i s³u¿y m³odzie¿y jako warsztat 
dydaktyczny. Odbywaj¹ tu praktyki zarówno uczniowie 
ZSR jak równie¿ studenci Uniwersytetu Rolniczego 
Wydzia³u Biologii i Hodowli Zwierz¹t. 
Obecnie Gospodarstwem Pomocniczym kieruje mgr 
in¿. Juliusz Boroñ - absolwent tej szko³y, który po 
ukoñczeniu studiów na Akademii Rolniczej w Krakowie 
oraz odbyciu sta¿u w SK Trzebienice, podj¹³ siê 
wa¿nego zadania kierowania gospodarstwem. Sw¹ 
pracê wykonuje od 27 lat. Jest to w³aœciwy cz³owiek na 
w³aœciwym stanowisku.

Zespó³ Szkó³ Rolniczych  Centrum Kszta³cenia 
Ustawicznego w Czernichowie jest najstarsz¹ szko³¹ 
rolnicz¹ w kraju, która swych absolwentów bardzo 
dobrze przygotowuje do wykonywania zawodu rolnika. 
Tak by³o i jest. Wyniki maturalne w 2009 r. by³y najlepsze 
ze wszystkich szkó³ œrednich w powiecie krakowskim.

Jakie by³o gospodarstwo 27 lat temu?
Kiedyœ g³ównymi kierunkami by³a hodowla byd³a i 
trzody chlewnej. Uprawiano rzepak, zbo¿e, kukurydzê 
³¹ki i pastwiska. By³o 80-90 szt. byd³a, w tym 32 dojne 
krowy.

W 90 latach zrezygnowaliœmy z hodowli trzody 
chlewnej. Nast¹pi³ rozwój hodowli byd³a. Wprowadzo-
no równie¿ uprawê kukurydzy na ziarno.

Co siê zmieni³o, jakie jest teraz  u progu XXI wieku?

G³ównym kierunkiem produkcji jest hodowla byd³a 

mlecznego. Stado byd³a obecnie liczy 120 szt. z czego 
60 to krowy mleczne o œredniej wydajnoœci 7873 
kg/rocznie od jednej krowy.
W 2009 r. by³a to najlepsza obora w powiecie pod 
wzglêdem wydajnoœci. 
Stado powsta³o z w³asnej hodowli. By³o budowane w 
oparciu o du¿y dolew rasy holsztyno-fryzyjskiej. Mleko 
oddawane jest do SM w Radomsku, Zak³ad Produkcji 
Mleczarskiej Nowy Targ. Nasz¹ wspó³pracê oceniam 
bardzo dobrze. Cena mleka nie spad³a poni¿ej 1 z³ /l 
nawet  w najgorszym dla mleczarstwa czasie.
Roczna sprzeda¿ mleka wynosi 450.000 l.
Byczki u nas urodzone sprzedajemy okolicznym 
rolnikom, a ja³ówki s¹ odchowane do 24-26 miesi¹ca
i sprzedawane jako materia³ hodowlany sta³ym odbior-
com, którzy chêtnie je kupuj¹.
Hodowla byd³a stanowi istotny element w gospodar-
stwie. Rocznie ze sprzeda¿y mleka i zwierz¹t uzyskuje-
my oko³o 40 % dochodu.
Gospodarstwo posiada 270 ha u¿ytków rolnych (w tym 
³¹k i pastwisk jest 72 ha), na których uprawia siê: 
pszenicê, kukurydzê na ziarno i na kiszonkê oraz rzepak. 
Ponadto, od kilku lat gospodarstwo prowadzi  sto³ówkê 
dla internatu. Do tej pory gospodarstwo by³o samowy-
starczalne. W ramach wolnych mocy przerobowych 
œwiadczymy us³ugi dla okolicznych rolników. G³ównie 
jest to zbiór zbó¿, a tak¿e siew, koszenie oraz inne za-
biegi uprawowe.

Jakie s¹ plony i jakie jest ich przeznaczenie?

Sprzedajemy ca³y plon rzepaku i wiêkszoœæ zbo¿a 
Dot¹d uzyskiwaliœmy plon 4-4,2 t/ha (rzepak), zaœ 
pszenica plonuje na poziomie 6t /ha, kukurydza (ziarno) 
8-9 t/ha.
Z kukurydzy i traw robimy kiszonkê. Kupujemy tylko 
pasze treœciwe.

Czy korzystacie z funduszy unijnych np. na zakup 
maszyn?

Gospodarstwo nie posiada osobowoœci prawnej i nie 
mo¿e korzystaæ z funduszy inwestycyjnych. Park 
maszynowy jest adekwatny do prowadzonej produkcji. 
Dyrekcja naszej szko³y stara siê tak zmodernizowaæ 
park maszynowy gospodarstwa, aby uczniowie odby-
waj¹cy tutaj praktyczn¹ naukê zawodu mogli zapoznaæ 
siê z najnowsz¹ technologi¹ stosowan¹ w rolnictwie.
W latach 2006-2008 szko³a skorzysta³a z pomocy Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na unowoczeœnienie 
bazy szkolenia praktycznego w kwocie oko³o 200.000 z³ 
oraz z 5% wsparcia ze Starostwa Powiatowego na zakup 
nowych maszyn. Kupiliœmy: wóz paszowy, agregat 
uprawowy, kosiarkê dyskow¹ i grabiarkê karuzelow¹ do 
zielonek. Zakup tych maszyn wp³yn¹³ na poprawê 
jakoœci produkcji oraz uatrakcyjnienie zajêæ prakty-
cznych.
Rokrocznie korzystamy z dop³at bezpoœrednich.
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W 2007 r. skorzystaliœmy z dzia³ania z PROW na 
„Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów 
UE” (to dzia³anie nie wymaga posiadania przez benefi-
cjenta osobowoœci prawnej). Zrobiliœmy wówczas 
zbiornik na gnojówkê i p³ytê obornikow¹.

Gospodarstwo prowadzi stadninê koni…

Tak, przy gospodarstwie funkcjonuje niedu¿a stadnina 
koni „Kopytko”. Jest 9 koni szlachetnej pó³krwi. S¹ to 
g³ównie konie rekreacyjne, s³u¿¹ do nauki jazdy, 
próbujemy skoków, uje¿d¿enia.

Szko³a rozszerzy³a ofertê edukacyjn¹. Powsta³y nowe 
kierunki kszta³cenia; technik weterynarii i technik 
hodowca koni, które ciesz¹ siê du¿ym zaintere-
sowaniem m³odzie¿y. 
Konie utrzymujemy z myœl¹ o uczniach tych klas.

Czy grunty s¹ bardzo rozdrobnione? 

W 1978 roku prowadzony by³ wykup gruntów od 
rolników w zamian za renty rolnicze. Przez to dzia³anie 
nasze gospodarstwo nie jest rozdrobnione. Jest 5 
kompleksów, z których najmniejszy ma 3 ha, zaœ 
najwiêkszy  93 ha.

Kto pracuje w gospodarstwie, czy s¹ stali pracownicy?

Zatrudniamy 14 sta³ych pracowników. Produkcj¹ 
roœlinn¹ i zwierzêc¹ zajmuje siê 10 osób, pozosta³e  
osoby zajmuj¹ siê sto³ówk¹ dla internatu oraz 

administracj¹.

Co chcia³by Pan zmieniæ, unowoczeœniæ?

Nale¿a³oby unowoczeœniæ park maszynowy, zmoderni-
zowaæ oborê w kierunku obory bezuwiêziowej, 
wybudowaæ halê udojow¹.
Aby umo¿liwiæ funkcjonowanie stadniny przez ca³y 
rok, nale¿a³oby zakupiæ kryt¹ uje¿d¿alniê.
Od 3 lat szko³a systematycznie remontuje budynek 
szko³y, budynek dydaktyczny, kot³owniê. Staramy siê 
stworzyæ uczniom dobre warunki do nauki. I udaje siê 
to. Warunki w internacie s¹ komfortowe.
Niestety, nowelizacja ustawy o finansach publicznych 
wymusza  likwidacjê gospodarstwa do 31.12.2010r. 

Czy to oznacza, ¿e uczniowie nie bêd¹ mieli mo¿liwoœci 
zdobycia praktycznej nauki zawodu?

Mam nadziejê ¿e nie. Na dzieñ dzisiejszy zgodnie
z decyzjami Starostwa Powiatowego w Krakowie, 
gospodarstwo bêdzie funkcjonowa³o jako czêœæ Zespo³u 
Szkó³.
Do tej pory by³o to  samodzielne i samofinansuj¹ce siê 
gospodarstwo dzia³aj¹ce przy szkole .

Dziêkuj¹ za poœwiêcony mi czas. ¯yczê dalszych 
sukcesów.

Rozmawia³a: Dorota Korepta-Kura

70ha, z czego 60% to dzier¿awy. Spoœród ca³ej 
powierzchni u¿ytkowanej 11ha to uprawa buraka 
cukrowego, a 10 ha zajmuje kukurydza uprawiana na 
kiszonkê. Pozosta³a czêœæ to inne zbo¿a oraz u¿ytki 
zielone, które przeznaczamy na siano lub tak¿e na 
kiszonkê. W oborze mamy 115 sztuk byd³a, w tym 37 
krów mlecznych. Pozosta³e sztuki to byd³o opasowe, 
utrzymane w oborze wolnostoj¹cej. Hodowla skupia siê 
na trzech rasach: HF-y, byd³o Czerwono-bia³e i Si-
mentale. Krowy inseminowane s¹ nasieniem miêsno-
mlecznym: Simental i Mombeliard. Opasy po osi¹-
gniêciu oko³o 800 kg s¹ sprzedawane do ubojni.
Oprócz ciel¹t z w³asnego gospodarstwa hoduje 
dokupione m³ode byki od Firmy Soko³ów. 

Czy krowy pochodz¹ z w³asnej hodowli?

Ryszard Jêdruch:- Nie. Dokupujê, jednak nie 
wszystkie zakupione sztuki spe³niaj¹ moje oczekiwania, 
nie jest rzecz¹ ³atw¹ kupiæ dobre krowy. Najwiêkszy 
wp³yw na op³acalnoœæ produkcji ma wydajnoœæ krów 
oraz jakoœæ wytwarzanego przez nie mleka. 
Pozostawiam w gospodarstwie tylko najlepsze sztuki 
przeznaczaj¹c je na remont stada.

Jakimi paszami ¿ywione jest byd³o?

Ryszard Jêdruch:- Byd³o ¿ywione jest w wiêkszoœci 
paszami wytworzonymi w gospodarstwie: wys³odki 

Jak zaczê³o siê Pañstwa gospodarowanie?

Ryszard Jêdruch:- W 1982r. przej¹³em gospodarstwo 
prowadzone przez moich rodziców. Wspólnie z ¿on¹ 
£ucj¹ podjêliœmy siê hodowli byd³a i uprawy roli. 
Obecnie pomagaj¹ nam nasze dzieci oraz dorywczo moi 
rodzice. Nie zatrudnia³em i nie zatrudniam obcych osób.

Jak¹ powierzchni¹ ziemi Pañstwo dysponujecie i w czym 
siê specjalizujecie?

Ryszard Jêdruch:- Powierzchnia gospodarstwa to 

Rozmowa z Ryszardem Jêdruchem rolnikiem ze wsi Janowiczki,
gmina Rac³awice
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buraczane, kiszonka, s³oma, siano. Dokupujemy premi-
ksy, pasze bia³kowe.
Czy prowadzenie gospodarstwa jest prac¹ op³acaln¹?

Ryszard Jêdruch: - Prowadzenie gospodarstwa jest 
moim g³ównym zajêciem i Ÿród³em utrzymania. Jednak 
z powodu niskiej op³acalnoœci zastanawiam siê nad 
rezygnacj¹ z produkcji. Wyprodukowanie, ka¿dego 
dodatkowego litra kosztuje wiêcej ni¿ mo¿na za ten litr 
otrzymaæ. Za jeden litr mleka otrzymujê oko³o jeden 
z³oty. Podobnie jest z op³acalnoœci¹ hodowli byd³a 
opasowego.

Jakim sprzêtem dysponujecie?

Ryszard Jêdruch:- Obora wyposa¿ona jest w wóz 
paszowy w dwa rzêdy stanowisk dla byd³a, sto³y 
paszowe, korytarze gnojowe oraz halê udojow¹. W hali 
udojowej znajduje siê osiem stanowisk. Dojenie 
odbywa siê za pomoc¹ dojarki przewodowej. Udojone 
mleko trafia do sch³adzalnika o pojemnoœci 2200 litrów. 
Korzystamy tylko z us³ugi kombajnu do ciêcia 
kukurydzy. We wszystkie inne maszyny niezbêdne do 
uprawy buraków cukrowych oraz zbó¿ jesteœmy 

zaopatrzeni. Wykonujemy tak¿e us³ugi dla pobliskich 
rolników w postaci podorywek, siania kukurydzy, 
prasowania s³omy.

Z jakich programów UE Pañstwo ju¿ korzystali? Co 
Pañstwo kupili za te fundusze?

Ryszard Jêdruch:- Korzystaliœmy dwa razy z progra-
mu SAPARD. Zakupiliœmy ci¹gnik Lamborghini, 
gruber podorywkowy, beczkê do gnojówki, p³ug 
obracany, sortownik do ziemniaków oraz agregat 
uprawowy.

Jakie inwestycje rozwojowe planuj¹ Pañstwo w najbli-
¿szym czasie?

Ryszard Jêdruch:- W najbli¿szym czasie chcia³bym 
zrealizowaæ inwestycje w oparciu o w³asne œrodki 
finansowe oraz fundusze strukturalne. Zamierzam 
zmodernizowaæ oborê i zakupiæ zgarniacz, ³adowacz i 
rozrzutnik obornika. Taki zakup w du¿ej mierze 
usprawni³by pracê na gospodarstwie.

Opracowa³a: Katarzyna Wêgiel

W Ma³opolsce ...

Powiat wielicki po³o¿ony jest w bezpoœrednim 
s¹siedztwie Krakowa. Jego po³udniowa czêœæ znajduje 
siê w obszarze Pogórza Wielickiego, a pó³nocna czêœæ w 
zwê¿aj¹cej siê ku zachodowi Kotlinie Sandomierskiej, 

przechodz¹cej w tzw. Bramê Krakowsk¹. Do powiatu 
nale¿y 5 gmin: Wieliczka, Biskupice, Niepo³omice, 
Gdów i K³aj. Powiat ten jest kojarzony g³ównie z Wie-
liczk¹ i jej zabytkow¹ kopalni¹, niepo³omick¹ puszcz¹
i zamkiem.

W przesz³oœci w powiecie rozwija³o siê 
rolnictwo, jednak obecnie po wst¹pieniu Polski do Unii 
Europejskiej wielu rolników ze wzglêdu na unijne 
przepisy zrezygnowa³o produkcji rolniczej lub 
radykalnie zmniejszy³o swoje gospodarstwa.

Atrakcyjne po³o¿enie Gdowa, bliskoœæ Krako-

wa, dogodny dojazd, malownicze po³o¿enie w dolnie 
rzeki Raby powoduje tak¿e rozwój m.in. agroturystyki.

W miejscowoœci Winiec w gminie Gdów, z dala 
od aglomeracji mo¿na tak¿e podziwiaæ przyrodê
i oderwaæ siê od codziennoœci nad ³owiskiem ryb. 
W³aœcicielem jest Pan Janusz Pilch, który wraz z ¿on¹, 
synem i synow¹ prowadzi swoje gospodarstwo. Pan 
Janusz nale¿y do Zwi¹zku Producentów Ryb oraz do 
Towarzystwa Promocji Ryb „Pan Karp”. 

£owisko po³o¿ne jest w dolinie otoczonej lasem 
i oferuje g³ównie po³ów karpia, szczupaka, karasia oraz 
na wydzielonym stawie po³ów pstr¹ga. Na 7 hektarach 
znajduj¹ siê od 30 lat cztery stawy, w których mo¿na 
z³owiæ nawet 8 kilogramowego karpia lub 12 
kilogramowego szczupaka. Mo¿na tak¿e kupiæ tu 
œwie¿¹ rybê, korzystaæ z grilla i wêdzarni, a tak¿e od 
niedawna ze sma¿alni ( www.lowisko-wieniec.pl)

Pan Janusz od momentu wejœcia do Unii 
Europejskiej korzysta³ z ró¿nych programów, dziêki 
którym uda³o mu siê spe³niæ marzenie tj. rozbudowaæ
i przekszta³ciæ w stawy rybne odziedziczony po ojcu 
wodny m³yn w miejscowoœci Liplas. Obiekt ten zosta³ 
zmodernizowany w latach 90-tych. Obecnie znajduj¹ siê 
tu dwa stawy o ³¹cznej powierzchni 11 hektarów oraz 
dom na wodzie „Rybakówka”, która spe³nia warunki 
budynku gospodarczego i jest na razie tylko do 
dyspozycji w³aœciciela. G³êbokoœæ stawów siêga dwóch 
metrów, a zasilane s¹ wod¹ z potoku. G³ównymi 
gatunkami produkcji s¹ amury, karpie, szczupaki i ka-
rasie. Ryby s¹ sprzedawane w wyznaczonych punktach 
w Krakowie, Myœlenicach oraz w Niepo³omicach. Ryby 
karmione s¹ specjalnym granulatem oraz uprawianym 
przez siebie na 11 hektarach zbo¿em, dwa lub trzy razy 

Na ryby do Gdowa…



Biuletyn informacyjny Ma³opolskiej Izby Rolniczej 15

w tygodniu. Ca³y proces od³owu, wydawania i za³adun-
ku ryb jest niezawodny i sprawny dziêki mechanizacji 
wielu czynnoœci. Ryby s¹ transportowane w specjalnych 
basenach izotermicznych z ¿ywic poliestrowych, 
zaopatrzonych w instalacjê natleniaj¹c¹, co gwarantuje 
ca³kowicie humanitarne warunki w trakcie transportu. 
Gospodarstwo znajduje siê pod sta³¹ opiek¹ i kontrol¹ 
weterynaryjn¹. Monitoruje siê tak¿e jakoœæ wody oraz 
codziennie bada zawartoœæ tlenu. Wielkoœæ hodowli 
wynosi 1500 kg/ha przyrostu ryb w ci¹gu sezonu.

Oprócz stawów w Wieñcu oraz w Liplasie Pan 
Janusz posiada jeszcze jeden staw w Niegowici o po-
wierzchni 2 ha, w którym jest g³ownie materia³ 
zarybieniowy. 

Opracowa³a na podstawie rozmowy z Panem 
Januszem Pilchem- Justyna Ka³u¿na

Ziemia gorlicka pachn¹ca zio³ami
Na terenie Gminy Uœcie Gorlickie znajduj¹ siê 

gospodarstwa agroturystyczne, o których mo¿na powie-
dzieæ, ¿e pachn¹ œwie¿ymi zio³ami. Nale¿¹ one do grupy 22 
gospodarstw, które w Ma³opolsce tworz¹ szlak nazwany 
„Ma³opolska Wieœ Pachn¹ca Zio³ami”. W gospodarstwach 

tych mo¿emy skosztowaæ potraw regionalnych z doda-
tkiem aromatycznych, œwie¿ych zió³ zebranych prosto
z ogrodu. Zio³a, które stosuje siê powszechnie to lubczyk, 
miêta, melisa, oregano, rozmaryn, tymianek czy kolendra.

Gospodarstwo „Opalówka” Pañstwa Marii i Woj-
ciecha Opalów z Banicy po³o¿one jest u podnó¿a góry 
Lackowej w Beskidzie Niskim. W pobliskich lasach 
mo¿na zbieraæ jagody, poziomki, grzyby, na ³¹kach roœnie 
wiele pachn¹cych zió³, a na szlakach mo¿na przygl¹daæ siê 
miejscowym gatunkom zwierz¹t i s³uchaæ œpiewu ptaków. 
Wokó³ domu, w którym do dyspozycji turystów jest 5 
pokoi, rozci¹ga siê du¿y ogród otoczony dwoma potokami, 
w którym roœnie oko³o 400 gatunków roœlin. W 
gospodarstwie hodowane s¹ kaczki biegusy i króliki. 
Przyje¿d¿aj¹cy goœcie mog¹ posmakowaæ tu domowej 
kuchni opartej na w³asnych ekologicznych produktach. S¹ 
to m.in. warzywa, mleko, sery z mleka krowiego i koziego, 
mas³o, jaja, powid³a, miêso z królika. Specjalnoœci¹ 
gospodyni jest zupa dyniowa z imbirem i bazyli¹, pierogi 
husarskie z soczewic¹ i rydzami, królik po beskidzku, wino 
„Opalowe” oraz woda Ÿródlana z dodatkiem miêty i kwia-
tów aromatycznych. Posi³ki przygotowywane s¹ w trady-
cyjnej kuchni opalanej drewnem. Gospodarstwo posiada 
Certyfikat Ekologicznej Produkcji Rolnej od 2008 r., a 
serwowane przez Pani¹ Mariê pierogi Husarskie zosta³y 
wyró¿nione w Konkursie Potraw Regionalnych na Targach 
Agro Krak 2006.

„Julia” to kolejne gospodarstwo znajduj¹ce siê na 
„szlaku pachn¹cym zio³ami”. W³aœcicielami s¹ Pañstwo 
Julia i Miko³aj Prokopowicz. Gospodarstwo usytuowane 
jest na wzgórzu w centrum Wysowej Zdroju. Niedaleko 
znajduje siê pijalnia wody mineralnej i park zdrojowy ze 
Ÿród³ami wód mineralnych. Goœcie mog¹ korzystaæ z li-
cznych szlaków turystycznych zarówno pieszych, rowe-
rowych jak i konnych, pospacerowaæ po lasach pe³nych 
grzybów i dzikich zwierz¹t. W pobli¿u zwiedziæ mo¿na 
koœcio³y i cerkwie - pere³ki architektury drewnianej. 
Gospodarze posiadaj¹ w³asne ³owisko pstr¹ga, pasiekê, 
hoduj¹ kury. Specjalnoœci¹ gospody jest pstr¹g wêdzony 
po wysowsku z gorczyc¹ i ja³owcem, kapusta po galicyjsku 
ze spyrk¹, piero¿ki wo³owskie z ciasta dro¿d¿owego, 
kapusty i grzybów, podpiwek, rydze po wysowsku
z zio³ami w pomidorach oraz ró¿ne nalewki. Gospodar-
stwo nagrodzone zosta³o na licznych konkursach i wysta-
wach m.in. za zajêcie I miejsca w konkursie „Wypoczynek 
z natur¹ na Ziemi Gorlickiej”, II miejsce zajê³y „Piero¿ki 
wo³owskie”, a III miejsce nalewki z zió³ i owoców leœnych 
przygotowywane przez gospodarzy z Wysowej na 
Wystawie Rolniczej „Agropromocja”, natomiast „Kapusta 
po galicyjsku” zosta³a wyró¿niona w konkursie Agro Krak.

Gospodarstwo Pani Edwardy Bartko o wdziêcznej 
nazwie „S³oneczko” szczególnie zaprasza mi³oœników 
przyrody i domowej regionalnej kuchni. Usytuowanie 
bardzo blisko lasu i szlaków turystycznych gwarantuje 
goœciom wspania³y wypoczynek. Turyœci w okolicznych 
lasach mog¹ nazbieraæ mnóstwo owoców leœnych i grzy-
bów, a nastêpnie z pomoc¹ gospodarzy przyrz¹dziæ pyszne 
konfitury, marynaty czy susze. W ogrodzie warzywnym
i zio³owym uprawiane s¹ m.in. miêta, melisa, lubczyk, 
bazylia, rozmaryn, na ³¹kach równie¿ nie brakuje mniszka 
lekarskiego, dziurawca, krwawnika i innych cennych zió³ 
wykorzystywanych do sporz¹dzania tradycyjnych dañ. 
Specjalnoœci¹ gospodarzy jest „Grzeszna zupa z lubczy-
kiem”, „Zupa dziadka z owoców czarnego bzu”, „Pêcako-
we zawijañce z prawdziwkami”, „Ciasteczka ca³uski” oraz 
„Syrop Edusi z mniszka”. Gospodarstwo zosta³o wyró¿-
nione w konkursie „Wypoczynek z natur¹”.

Gospodarstwo „RAMIS” Pañstwa Ireny i Ro-
mana Sulicz w Wysowej Zdroju po³o¿one jest tu¿ pod 
lasem, sk¹d rozci¹ga siê piêkny widok na panoramê 
Wysowej. Wypoczywaj¹cy maj¹ do dyspozycji 2-osobowe 
pokoje, wiatê z grillem, piecem do pieczenia chleba i miês, 
wyci¹g narciarski, wypo¿yczalniê sprzêtu narciarskiego, 
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plac zabaw dla dzieci. Gospodyni odtworzy³a z dawnych 
przepisów i receptur unikatowe, tradycyjne potrawy 
kuchni ³emkowskiej. Specjalnoœci¹ Gospodyni s¹ Tomi³ki 
(kluski serowe z miêt¹), Kisielica (³emkowska zupa z m¹ki 
owsianej), Kiszeniaki (go³¹bki z kiszonej kapusty w sosie 
grzybowym), Pieczeñ barania z zio³ami, War ze zlepieñ-
cami (zupa z kiszonej kapusty z pierogami i miêsem). 
Gospodarstwo Pañstwa Suliczów by³o wielokrotnie 
nagradzane i wyró¿niane m.in. I miejsce w konkursach 
„Wypoczynek z Natur¹ na Ziemi Gorlickiej”, „Zielone 
lato”, „Nasze kulinarne dziedzictwo”, I miejsce i puchar 

Ministra Pracy w konkursie ogólnopolskim „Sposób na 
Sukces”, II miej-sce w konkursach „Nasza Kwitn¹ca 
Gmina”, „Ma³opolski Smak”. W „Goœcinnej Chacie”  
karczmie prowadzonej przez gospodarzy nagrywane 
by³y liczne programy telewizyjne, miêdzy innymi 
Podró¿e Roberta Mak³owicza. Spróbowaæ w niej mo¿na 
jedynych w Polsce autentycznych potraw regionalnej 
kuchni ³emkowskiej.

Projekt „Ma³opolska Wieœ Pachn¹ca zio³ami” 
zosta³ zrealizowany przez S¹deck¹ Organizacjê 
Turystyczn¹ na zlecenie Województwa Ma³opolskiego. 
Koordynatorem i realizatorem projektu by³a Pani 
Bo¿ena Srebro. W³aœciciele obiektów agrotury-
stycznych odbyli dwu stopniowe szkolenia i posiadaj¹ 
wszechstronn¹ wiedzê w zakresie uprawy zió³, ich 
w³aœciwoœci. W ramach realizacji programu powsta³ 
równie¿ katalog ofert gospodarstw agroturystycznych, 
który otrzymaæ mo¿na w Urzêdzie Marsza³kowskim, jak 
równie¿ w S¹deckiej Organizacji Turystycznej.

Z ofertami mo¿na równie¿ zapoznaæ siê na 
stronie www.agroturystyka.wrotamalopolski.pl

Opracowa³a:
Lucyna Chêciñska na podstawie „Ma³opolska Wieœ 

Pachn¹ca Zio³ami”(Katalog ofert agroturystycznych)

Rolnictwo wœród chronionej przyrody
Do jednych z bardziej atrakcyjnych miejsc

w woj. ma³opolskim nale¿y Wy¿yna Krakowsko - Czê-
stochowska. Na jej czêœci znajduje siê najmniejszy park 
narodowy w Polsce - Ojcowski Park Narodowy. Prze-
dziwna mieszanina gór, lasów, rzek i jaskiñ, a tak¿e dwa 

zachowane zamki po³o¿one na terenie parku wp³ywaj¹ 
na nies³abn¹c¹ popularnoœæ i miano najchêtniej odwie-
dzanego parku w Polsce (400 tys. zwiedzaj¹cych rocz-
nie). Nieopodal Ojcowskiego Parku Narodowego, a do-
k³adnie na granicy Wy¿yny Krakowskiej z Wy¿yn¹ Mie-
chowsk¹ znajduje siê zró¿nicowany geologicznie 
D³ubniañski Park Krajobrazowy. Wœród przewa¿aj¹cej 
powierzchni terenów zalesionych, obszarów wodnych 
w otulinie D³ubniañskiego Parku Krajobrazowego
i s¹siedztwie Ojcowskiego Parku Narodowego znajduj¹ 
siê równie¿ obszary uprawne. W gminie Ska³a na 
obszarze, której po³o¿one s¹ oba wymienione parki, 
swoje gospodarstwo rolnicze prowadz¹ Pani Gra¿yna
i Wac³aw Trzczionkowie. Jest to gospodarstwo rodzinne 
przekazywane z pokolenia na pokolenie w utrzymaniu, 

którego pomagaj¹ wszyscy domownicy. Dochody z go-
spodarstwa s¹ jedynym Ÿród³em utrzymania rodziny. 
Powierzchnia gospodarstwa Pañstwa Trzcionków liczy 
5ha. W gospodarstwie prowadzona jest g³ównie produ-
kcja roœlinna przede wszystkim uprawa zbó¿: pszenica 
ozima, jêczmieñ jary, owies, mieszanek zbó¿, roœlin 
motylkowych i str¹czkowych oraz roœlin okopowych. 
Spoœród roœlin okopowych sadzone s¹ trzy rodzaje 
ziemniaków: „Denar”, „Asterix” oraz „Rozalind”.

Oprócz produkcji roœlinnej w gospodarstwie 
hoduje siê w ma³ych iloœciach tylko na potrzeby w³asne 
trzodê chlewn¹ oraz drób: kury, gêsi, indyki. Prowa-
dzenie 5ha gospodarstwa, aby sta³o siê rentowne 
wymaga du¿ego wk³adu pracy. Brak osób zatrudnio-
nych z zewn¹trz rekompensuje pomoc wszystkich 
domowników. Oczywiste jest równie¿, ¿e na rento-
wnoœæ wp³ywa tak¿e po³o¿enie, dobór upraw i odmian 
roœlin a tak¿e organizacja rynku zbytu, z czego zdaj¹ 
sobie sprawê w³aœciciele gospodarstwa wykorzystuj¹c 
wszystkie jego atuty. W celu usprawnienia produkcji 
w³aœciciele sukcesywnie powiêkszali swój park 
maszynowy. Korzystaj¹c z dzia³ania „Wspieranie 
gospodarstw niskotowarowych” pozyskali œrodki na 
zakup brony talerzowej. Uzyskane z upraw zbo¿e w 
ca³oœci przeznaczane jest na produkcjê pasz dla zwierz¹t 
hodowanych w gospodarstwie. Czêœæ zebranych 
ziemniaków sprzedawana jest bezpoœrednio w 
gospodarstwie. Natomiast znaczne iloœci dostarczane s¹ 
samochodem dostawczym na targ w Wolbromiu i Kra-
kowie i tam sprzedawane. Jak wiêkszoœæ rolników 
równie¿ i gospodarstwo Pañstwa Trzcionków, jako ¿e 
ich pola uprawne granicz¹ z terenem parków przyrody 
borykaj¹ siê ze szkodami wyrz¹dzonymi przez 
zwierzynê ³own¹ g³ównie przez dziki. W tym roku du¿e 
straty poniesiono g³ównie w uprawie ziemniaków
i zbó¿.

Opracowa³a: Joanna Krasicka
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Ekologiczne gospodarstwo Paw³a Augustyna 
prowadzi hodowlê kur zielononó¿ek. Hodowla ta, jest 
alternatyw¹ na uzyskanie dodatkowego dochodu
w gospodarstwie. 

Zielononó¿ka jest chyba najbardziej polsk¹ ras¹ 
kur, czêsto jest nazywana tak¿e galicyjsk¹ i kuropa-
twian¹. Pierwsze okreœlenie ma chyba najlepsze 

uzasadnienie, poniewa¿ pod tak¹ nazw¹ wystêpuje w 
XIX-wiecznej literaturze i miêdzywojennych katalo-
gach. Obecnie w naszym kraju s³u¿y g³ównie jako 
ozdoba wiejskich podwórek, ale te¿ coraz czêœciej 
poszukiwana jest jako kura w pe³ni u¿ytkowa. Jak sama 
nazwa wskazuje, kurki tej rasy maj¹ ubarwienie 
kuropatwiane, zapewniaj¹ce im maksymalne bezpie-
czeñstwo na pastwisku. Koguty natomiast s¹ ubarwione 
jaskrawo; maj¹ du¿y, pojedynczy grzebieñ, czerwone 
policzki i zausznice, oczy o pomarañczowej têczowce. 
Pióra na piersi, brzuchu, udach oraz pokrywy skrzyde³ 

s¹ czarne. Ich ciemnoz³ote grzywy, czerwone siode³ka
i bia³e lusterka przy ogonie przyci¹gaj¹ uwagê drapie-
¿ników, co skutecznie chroni kwoki i pisklêta przed 
atakiem. Natomiast upierzenie kogutów stanowi bar-
wny element krajobrazu i dlatego s¹ chêtnie hodowane 
w gospodarstwach agroturystycznych, bêd¹c atrakcj¹ 
dla urlopowiczów.

Zielononó¿ki kuropatwiane
Rasa ta lubi wêdrowaæ po otwartych pastwi-

skach, zjadaj¹c zarówno œwie¿¹ zielonkê, jak i znale-
zione owady, a nawet wiêksze stworzenia, jaszczurki
i ¿aby. Nie s¹ to ptaki do przemys³owego chowania bez 

wybiegów, bez wypuszczania ich na s³oñce, bez natu-
ralnego po¿ywienia. S¹ wytrzyma³e na niskie tempe-
ratury, dlatego czêsto nocuj¹ na drzewach i krzewach 
przy kurniku. Wynika to z ich umiejêtnoœci poszuki-
wania pokarmu, szybkiego pierzenia siê i silnego in-
stynktu kwoczenia. S¹ bardzo odporne na choroby
i umiejêtnie unikaj¹ wszelkich niebezpieczeñstw wystê-
puj¹cych w œrodowisku naturalnym.

Jaja zielononó¿ek, poza tradycyjn¹ funkcj¹ 
¿ywieniow¹, mog¹ pe³niæ rolê lecznicz¹, poniewa¿ 
zawieraj¹ obni¿ony poziom cholesterolu w ¿ó³tku, a 
miêso najni¿sz¹ zawartoœæ t³uszczu. W ¿ó³tku jaja 
wystêpuje immunoglobulina Y, która jest znanym 
cia³em odpornoœciowym. Œrednia nieœnoœæ kur to 
rocznie od 150 do 180 szt. jaj.

Obecnie wielkoœæ hodowli liczy 500 sztuk. 
Kury ¿ywione s¹ paszami z w³asnego gospodarstwa tj. 
œruty zbo¿owe i kukurydziane, zielonki, marchew, 
ziemniaki, odpadki kuchenne, susze z zielonek. Ptaki 
ca³y czas musz¹ mieæ dostêp do czystej, œwie¿ej wody. 
Wielkoœæ wybiegu w opisywanym gospodarstwie to 
pastwisko o powierzchni a¿ 4 ha, na którym wypasane s¹ 
równie¿ trzy konie rasy huculskiej oraz dwa daniele. 
Gospodarstwo Pana Augustyna posiada certyfikat 
gospodarstwa ekologicznego, dlatego sprzedawane jaja 
oraz miêso zalicza siê do ¿ywnoœci o wysokiej jakoœci.
W Proszowicach dzia³a grupa producentów zrze-
szaj¹cych oko³o 15 hodowców kur zielononó¿ek, 
którego Przewodnicz¹cym jest Pan Krzysztof Bucki.

Zainteresowanych nabyciem kur lub kupnem 
jaj z gospodarstwa Pana Paw³a Augustyna zapraszam 
pod numerem telefonu:
14  654 26 10 lub 501 179 133

Opracowa³a: Barbara Czapla
na podstawie www.farmer.pl, www.kurki.eko.org.pl
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Pocz¹tki pszczelarstwa na terenie Chrzanowa 
siêgaj¹ XV w. Pierwszy zwi¹zek pszczelarzy o nazwie 
„Towarzystwo Pszczelarzy w Chrzanowie" powsta³
w 1917 roku i dzia³a³ aktywnie do roku 1939. Po drugiej 
wojnie œwiatowej powsta³ Polski Zwi¹zek Pszczelarski 
zrzeszaj¹cy pszczelarzy w ko³ach powiatowych przy 
województwach. Powiatowe Ko³o Pszczelarzy w 
Chrzanowie skupia³o pszczelarzy z te-renów: Alwernii, 
Babic, Balina, Bobrku, Byczyny, Ciê¿kowic, Che³mka, 
Jelenia, Góry, P³azy, Rudawy, Tenczynka, Trzebini - 
Sierszy, Woli Filipowskiej, Zalasu, ¯arek - ³¹cznie 450 
cz³onków i 1742 rodzin pszczelich. Po likwidacji 
powiatów w 1975 roku po-wsta³o Ko³o Pszczelarzy w 
Chrzanowie. Obecnie w powiecie chrzanowskim dzia³a 
ponad 300 pszcze-larzy, którzy pszczel¹ na ok. 2500 
rodzin pszczelich. Czêœæ z pszczelarzy pochodzi z tere-
nów rolniczych, inni natomiast z terenów miejskich. 

Stosowane ró¿nego rodzaju œrodki ochrony roœlin, a 
tak¿e nasiona modyfikowane powoduj¹ giniêcie 
pszczó³, co wp³ywa na s³absze zbiory miodów na 
terenach rolniczych. Pszczelarze miastowi natomiast 
korzystaj¹ z napadów drzew akacjowych, lipowych 
przez co pszczo³a jest mniej nara¿ona na œrodki 
chemiczne.

Obecnie w powiecie chrzanowskim dzia³a 5 
kó³ pszczelarzy: Ko³o Alwernia, Ko³o Babice, Ko³o 
Chrzanów, Ko³o Trzebinia i Ko³o Libi¹¿.
Koordynacj¹ prac wszystkich kó³ chrzanowskich 
zajmuje siê powsta³a w 1999 roku Powiatowa Rada 
Bartnicza. Skupia ona wszystkich pszczelarzy powiatu 

chrzanowskiego. Rada liczy ³¹cznie 10 osób. W jej 
sk³ad wchodzi po 2 cz³onków z ka¿dego ko³a 
pszczelarzy (prezes i wybrany przez dane ko³o pszcze-
larz) z powiatu chrzanowskiego. Funkcje przewo-
dnicz¹cego Powiatowej Rady Bartniczej pe³ni 
jednoczeœnie Prezes Ko³a Pszczelarzy w Chrzanowie 
Pan Jerzy Oczkowski.

Raz w miesi¹cu tu¿ przed zebraniami w po-
szczególnych ko³ach (które odbywaj¹ siê w pierwsz¹ 
niedzielê miesi¹ca) w swojej siedzibie w Chrzanowie 
tzn. w salkach katechetycznych przy koœciele œw. 
Miko³aja zbieraj¹ siê cz³onkowie rady. Obok koor-
dynacji dzia³añ kó³ pszczelarzy Powiatowa Rada Bart-
nicza zajmuje siê równie¿ organizowaniem szkoleñ, 
wyk³adów, wycieczek tematycznych, spotkañ, reele-
kcji pszczelarzy z ró¿nymi przedstawicielami w³adz 
lokalnych i wojewódzkich.

Najwa¿niejsz¹ imprez¹ organizowan¹ od 10 lat 
(najczêœciej w drug¹ niedzielê sierpnia) przez 
Powiatow¹ Radê Bartnicz¹ jest „Œwiêto miodu”. Po raz 
dziewi¹ty impreza ta odbywa siê na terenie Skansenu
w Wygie³zowie. „Œwiêto miodu” ma na celu promocjê 
produktów pszczelich w spo³eczeñstwie lokalnym.
W ramach tej imprezy odbywa siê równie¿ wybór na 
najlepsz¹ pasiekê powiatu chrzanowskiego spoœród 5 
fina³owych zg³oszonych w danym roku
(po jednej zg³oszonej przez ka¿de z kó³). W tego-
rocznej edycji wygra³a pasieka z Chrzanowa Pana 
Jerzego Koszowskiego. W programie tegorocznego 
„Œwiêta miodu” maj¹cego miejsce 8 sierpnia obok 
konkursu na najlepsz¹ pasiekê odby³y siê tak¿e: 
konkurs dla dzieci, wystêp zespo³u „Polanka” oraz 
degustacja miodów i produktów pszczelich.

Opracowa³a: Joanna Krasicka

Pszczelarstwo w powiecie chrzanowskim
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Gospodarstwo rolne o powierzchni 16,20 
po³o¿one jest we wsi O³piny (gm. Szerzyny, pow. 
tarnowski). Geograficznie jest to teren Pogórza 
Ciê¿kowickiego, a dok³adnie Park Krajobrazowy 
Pasma Brzanki ze œredni¹ wysokoœci¹ n.p.m. 300m. 
Urozmaicony teren, w wid³ach dwóch ma³ych potoków, 
stanowi urokliwy fragment rodzimej przyrody nasycony 

zarówno zwierzêtami jak i roœlinami prawnie 
chronionymi. Na ³¹kach nie brakuje storczyków, wokó³ 
zabudowañ widuje siê dudka czy lelka, a w stawie i na 
bagnistych ³¹kach wiele p³azów i gadów. Grunty rolne 
zakwalifikowane do dop³at stanowi¹ jedynie 8,86 ha, 
reszta to lasy, zadrzewienia i wtórnie zaroœniête olch¹ 
bagniste ³¹ki, stanowi¹ce podstawy naturalnego oporu 
œrodowiska. Gleby raczej s³abe (zwane potocznie 
„bia³kami”) z przewag¹ klasy IVb R i VI ³¹k, dodatkowo 
zastane w bardzo z³ym stanie.

Gospodarstwo powsta³o z trzech opuszczonych 
mniejszych gospodarstw (pierwsze o pow. 3,02 ha 
zosta³o zakupione w 2000 r.), pola by³y od dawna 
nienawo¿one, zachwaszczone czêœciowo z samo-
siewami, a kwasowoœæ osi¹ga³a 4,0. Przy takim pH nie 
by³o mowy o wysokich czy ekologicznych plonach. 
W³aœciciel, z wykszta³cenia mgr in¿. leœnictwa, mia³ 
przed sob¹ nie lada wyzwanie. Niewielka suma 
zaoszczêdzonych pieniêdzy, wartburg 353S, oraz 
zakupione grunty wraz z podupad³ymi zabudowaniami 
gospodarczymi mia³y byæ podstaw¹ do przysz³ego, 
kwitn¹cego ekologicznego gospodarstwa agroturysty-
cznego. Wytyczne by³y proste, g³ównie oparte o prze-
widywania niekonkurencyjnoœci, a co za tym idzie 
krachu tradycyjnego gospodarstwa rolnego, jakie w tych 
regionach wystêpuj¹. Za³o¿eniami Pana Mieczys³awa 
by³a zmiana profilu na agroturystykê po³¹czone z go-
spodarstwem ekologicznym z przewag¹ wypasowego 
charakteru hodowli koni. Dalej mia³a to byæ produkcja 
zdrowej ¿ywnoœci, a nawet wykorzystanie przyrodni-

czych i etnograficznych zainteresowañ do ekoturystyki 
czy turystyki kulturowej. Niestety nieznany turystycz-
nie region okaza³ siê bardzo trudny do samodzielnego 
wypromowania.

Ca³oœæ uprawy w pierwszych latach opiera³a siê 
o sprzêt u¿yczany z oddalonego o 7 km gospodarstwa 
rodziców. Zakupy dalszych ziem, w³asnego sprzêtu
i remont jednej z dwóch drewnianych cha³up finanso-
wany by³ z pieniêdzy zarabianych poza gospodarstwem 
i z kredytów, oraz oparty o pomoc ze strony braci. 
Zainteresowania jeŸdzieckie z czasów studiów i chêæ 
uatrakcyjnienia oferty turystycznej, sk³oni³y w³aœciciela 
do zakupu koni - pad³ wybór na rasê ma³opolsk¹.

Znaczna ju¿ powierzchnia gruntów, hodowla 
koni, ci¹g³a koniecznoœæ remontów sta³a siê w pewnym 
momencie nie do pogodzenia z prac¹ zarobkow¹. 
Dodatkowo ci¹gnê³a chêæ zmierzenia siê z wyzwaniem, 
uzyskanie w³asnej niezale¿noœci i samodzielnej 
decyzyjnoœci. Odt¹d pieni¹dze na sp³aty kredytów
i dalsze nak³ady pochodzi³y z dorywczych „saksów”
i dorabiania na umowy o dzie³o. Niewielkie dochody 
przynosi³a równie¿ za³o¿ona wczeœniej szkó³ka drzew.

Pojawienie siê ró¿nych programów dla rolni-
ctwa po naszym wejœciu do Unii Europejskiej, nieco 

zmieni³o sytuacjê. Obecnie oprócz dop³at obszarowych 
Pan Mieczys³aw korzysta z pakietów (PROW 2007-
2013)

Uprawy rolnicze z certyfikatem zgodnoœci,
Trwa³e u¿ytki zielone z certyfikatem zgodnoœci,
Ekstensywna gospodarka na ³¹kach i pastwiskach,
Zachowanie lokalnych ras koni (konie rasy 
ma³opolskiej - dwie licencjonowane klacze),co 
daje w sumie kilkanaœcie tysiêcy dop³aty rocznie. 
Korzysta te¿ z dop³aty zwierzêcej (przez d³ugi 
czas tylko na jedn¹ sztukê, pomimo, ¿e posiada³ 

Gospodarstwa, które warto odwiedziæ

Programy rolnoœrodowiskowe a œrodowiskowa rzeczywistoœæ na przyk³adzie 
wielofunkcyjnego gospodarstwa Pana Mieczys³awa Solarza „Paryja”
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ich coraz wiêcej, bo nie mia³, kto zmieniæ roku 
referencyjnego, a z mechanizmu mog¹cego 
dzia³aæ na hodowlê stymulacyjnie uczyniono 
drêtw¹ niczemu nies³u¿¹c¹ urzêdnicz¹ kroplów-
kê).

Jak wczeœniej wspomnia³am Pan Mieczys³aw 
zasta³ gleby w bardzo z³ym stanie, przez co uzyskiwa³ 
bardzo niskie plony. Dopiero zastosowanie nawo¿enia 
wapna wêglanowego i obornika nieco t¹ sytuacjê 
poprawi³o. Zachwaszczenie likwiduje poprzez 
p³odozmian, który pozwoli³ mu na pozbycie siê z pól 
uporczywego rdestu, szczególnie w zbo¿ach jarych, 
bardzo obficie wystêpuj¹cego. Rozpocz¹³ stosowanie 
wsiewek i zwiêkszy³ udzia³ motylkowych, aby 
wzbogaciæ w azot oraz poprawiæ strukturê gleby. 
Niestety poci¹ga to za sob¹ wzrost nak³adów, a wy-
stêpuj¹ca obecnie na rynku zapaœæ w hodowli koni, 
których ma obecnie 8 sztuk nie gwarantuje mu nawet 
zwrotu nak³adów. Produkcja roœlinna ukierunkowana 
jest obecnie na potrzeby w³asne. W przysz³oœci, gdy 
wzroœnie zapotrzebowanie i powstanie system obrotu 
¿ywnoœci¹ ekologiczn¹ chcia³by produkowaæ na rynek. 
Myœli tu szczególnie o ziemniakach jadalnych nieŸle 
plonuj¹cych na takich glebach.

Nieco wzrastaj¹ dochody z agroturystyki, 
szczególnie wynajmu drewnianej cha³upy z bali, czasem 
zdarzy siê jakaœ wycieczka szkolna. Ostatnio atrakcj¹ s¹ 
organizowane otwarte imprezy o charakterze etnogra-
ficznym (letnia - „Sianokosy w Paœmie Brzanki”, 
zimowa Mistrzostwa w zjazdach na workach ze s³om¹). 
Nie przynosz¹ one na razie istotnego dochodu, ale s¹ 
przedni¹ zabaw¹ dzia³aj¹c¹ promocyjnie. W drugiej 
po³owie sierpnia kolejny rok odbywaj¹ siê tygodniowe 
wakacje z koñmi dla dzieci, na które przyje¿d¿aj¹ dzieci 
z Niepo³omic. W przysz³oœci Pan Mieczys³aw planuje, 
korzystaj¹c z tzw. „Ma³ych projektów” w ramach pro-
gramu LEADER+, budowê czegoœ w rodzaju prywa-
tnego skansenu wsi pogórzañskiej (stodo³a warszta-
towo-wystawiennicza, kuŸnia, wiatrak-m³yn, kierat). 
Pozwoli³oby to mu uatrakcyjniæ ofertê wycieczkowo-
warsztatow¹ dla szkó³. Niestety po³¹czenie agrotury-

styki z prowadzeniem produkcji roœlinno-zwierzêcej 
jest doœæ trudne i raczej nie wychodzi prowadz¹cemu na 
korzyœæ. W wiêkszoœci klienci oczekuj¹ raczej 
strzy¿onego trawnika i czegoœ w rodzaju pensjonatu 
wiejskiego ni¿ funkcjonuj¹cego gospodarstwa, nie 
mówi¹c ju¿ o chêci obserwacji lub wziêcia udzia³u
w pracach polowych. Agroturystyka nigdy nie bêdzie 
te¿ alternatyw¹ dla produkcji rolniczej, gdy¿ jest dzia-
³alnoœci¹ niszow¹ a nie masow¹, mimo, ¿e media j¹ 
przedstawiaj¹ jako „panaceum” na wszystkie problemy 
wsi.

Gdyby nie koniecznoœæ ci¹g³ych nak³adów 
uzyskiwane wp³ywy pozwala³yby na niezbyt wyma-
gaj¹cy sposób egzystencji. Jednak chc¹c siê dalej 
rozwijaæ konieczne jest finansowanie z innych Ÿróde³. 
Uzyskiwanie dochodów w granicach p³acy minimalnej, 
bior¹c pod uwagê wartoœæ maj¹tku, posiadany sprzêt, 
ca³odobow¹ nieraz koniecznoœæ dogl¹dania czyni 
obecnie z takiego gospodarstwa ekonomiczny nonsens. 
Uwzglêdniaj¹c dodatkowo, ¿e g³ównym dochodem s¹ 
dop³aty a nie dochody z produkcji, nie napawa to 
optymizmem na przysz³oœæ.

Na koniec mój rozmówca oznajmi³, i¿ wydaje 
mu siê jednak, ze poprawa zarówno w produkcji 
ekologicznej, jak i rekreacji nast¹pi, st¹d dalej bêdzie 
robi³ to, co robi. Jedn¹ z idei ju¿ czêœciowo osi¹gniêt¹ 
jest cha³upa „Paryja”, która zaczyna dzia³aæ jako „Dom 
otwarty”, mo¿na siê w niej spotkaæ, porozmawiaæ, 
popróbowaæ swoich si³ z natur¹, poznaæ tradycjê
 i kulturê owych terenów i ludzi mieszkaj¹cych w oko-
licy. Spokój cisza, jaki tam panuje na pewno poprawi 
nastroje nie jednego ciê¿ko pracuj¹cego mieszkañca 
du¿ych aglomeracji.

Mieczys³aw Solarz
Gospodarstwo Agroturystyczne „Paryja”
38-247 O³piny 512
692 756 540
www.paryja .pogorza.pl
solarz_m@wp.pl

Opracowa³a: Barbara Czapla MIR

Ma³opolska wieœ posiada wiele atutów 
przydatnych do rozwoju przedsiêbiorczoœci w tym
w szczególnoœci: ogromne walory przyrodnicze
i krajobrazowe, klimat i œrodowisko przyjazne naturze, 
ma³¹ konkurencje, mo¿liwoœæ prowadzenia rodzinnych 
przedsiêbiorstw, w³asne tereny i zabudowania pod 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ni¿sze koszty utrzymania oraz 
tañsz¹ si³ê robocz¹. W przeciwieñstwie do turystyki 
masowej nasi rolnicy mog¹ zaoferowaæ turystom: bliski 
kontakt z górsk¹ przyrod¹, poznanie lokalnej kultury
i zwyczajów (gwara, dania regionalne, tradycyjne 
rzemios³o, imprezy folklorystyczne), zdrow¹ ¿ywnoœæ
i wiele interesuj¹cych obiektów zabytkowych. Podjêcie 

Przedsiêbiorczoœæ na obszarach wiejskich
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nowej dzia³alnoœci gospodarczej lub poszerzenie 
tradycyjnej dzia³alnoœci rolniczej o nowe formy, nie jest 
jednak ³atwe, gdy¿ wymaga rozeznania w rynku oraz 
umiejêtnoœci poruszania siê wœród zawi³ych przepisów 
administracyjno-prawnych. G³ównymi przeszkodami w 
podejmowaniu pozarolniczej dzia³alnoœci jest brak 
kapita³u lub brak zdolnoœci kredytowej na prowadzenie 
dzia³alnoœci oraz wielokrotnie niewystarczaj¹ca wiedza 
i zdolnoœci organizacyjne.

Rynek stawia przed nowymi przedsiêbiorcami 
coraz wiêksze wymagania, jednym z nich jest wybór 
dzia³alnoœci. Specyfika wsi, ale te¿ wzrastaj¹ce 
nasycenie standardowymi rodzajami dzia³alnoœci 
sprawia, ¿e coraz wiêksza jest potrzeba dzia³alnoœci, 
która wyró¿nia siê wœród pozosta³ych i przyci¹gnie 
turystów. Obecnie nie wystarcza ju¿ podstawowa forma 
noclegu ze œniadaniem. Licz¹ siê dodatkowe atrakcje 
jak: gospoda z potrawami regionalnymi, udostêpnienie 
farmy do zwiedzania, utrzymywanie koni do jazdy 
wierzchem, organizacja tras rowerowych, terenów 
wêdkarskich, piknikowych czy campingowych. 
Najwa¿niejszy jest przede wszystkim oryginalny 
pomys³. 

Takim swoistym przyk³adem wiejskiej przed-
siêbiorczoœci jest gospodarstwo Krzysztofa Maurera, 
po³o¿one w miejscowoœci Zarzecze w Gminie £¹cko. 
Gospodarz z powodzeniem zdecydowa³ siê zdywersy-
fikowaæ dzia³alnoœæ i rozpocz¹³ przetwórstwo rolno-
spo¿ywcze.

Na licz¹cym piêæ hektarów sadów gospodar-
stwie za³o¿y³ w 2003 roku wraz z ¿on¹ przedsiêbiorstwo 
P.P.U.H ”T³ocznia Maurer”, w którym produkuje 

naturalne soki owocowe wyciskane na zimno z owoców. 
BodŸcem do podjêcia takiej dzia³alnoœci, oprócz 
motywów finansowych, by³o zachowanie ³¹ckich 
tradycji sadowniczych oraz chêæ przekazania smaku 
górskich jab³ek w naturalnym soku owocowym.
Gospodarstwo posiada d³ugie tradycje sadownicze. 
Sady na ³¹ckich stokach nad Dunajcem za³o¿y³ dziadek 
pana Maurera, a potem ojciec produkowa³ soczyste, 

górskie jab³ka.
Prac¹ w sadzie w³aœciciel zaj¹³ siê w szkole 

podstawowej. Potem podj¹³ studia ogrodnicze na 
Akademii Rolniczej w Krakowie. Wiedzê rolnicz¹ 
zdobyt¹ na studiach wykorzysta³ w prowadzeniu 
gospodarstwa, które od 1996 roku prowadzi na w³asny 
rachunek. Sprzeda¿ owoców by³a jednak trudna i nie-
op³acalna. Dlatego w 2002 roku po pobycie w Niem-
czech na wystawie sprzêtu do drobnego przetwórstwa 
podj¹³ siê t³oczenia soków z jab³ek za pomoc¹ starej, 
rêcznej prasy. By produkcja ruszy³a musia³ zainwe-
stowaæ ponad 100 tys. z³ na zakup potrzebnego 
wyposa¿enia i dostosowanie budynków do produkcji.

W „T³oczni Maurer” produkowane s¹ soki
z w³asnych owoców oraz z owoców i warzyw zakupio-
nych z gospodarstw ekologicznych z certyfikatem.
W zale¿noœci od surowca - wytwarzanych jest 
kilkanaœcie rodzajów soków. S¹ to soki wyciœniête na 
zimno, ca³kowicie naturalne bez ¿adnych barwników, 
konserwantów i bez dodatku cukru. Soki nie s¹ roz-
cieñczane i zawieraj¹ du¿o witamin i mikroelementów. 
Bezpoœrednio po wyt³oczeniu s¹ pakowane w opa-
kowania jednostkowe i dla trwa³oœci pasteryzowane.

Produkty T³oczni Maurer zaliczaj¹ siê do 
ekologicznych produktów ¿ywnoœciowych i trafiaj¹ do 
sklepów ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹ oraz do klientów 
indywidualnych. T³ocznia prowadzi obecnie tak¿e now¹ 
us³ugê - dostawê pod drzwi klienta. Mog¹ z niej 
korzystaæ odbiorcy indywidualni. Na terenie gospo-
darstwa istnieje równie¿ mo¿liwoœæ wypicia œwie¿ego 
soku w pijalni soków.

Obecnie gospodarstwo liczy oko³o 20 ha, a 
„T³ocznia Maurer” jest pierwsz¹, lokaln¹ t³oczni¹ 
owoców na S¹decczyŸnie. Z 1,5 kg owoców uzyskuje 
siê oko³o1 litr soku. Najwiêksze problemy w pro-
wadzeniu dzia³alnoœci to znalezienie rynku zbytu oraz 
du¿e koszty prowadzenia firmy. Obecnie przedsiêbiorca 
chcia³by rozszerzyæ asortyment soków oraz produ-
kowaæ susze owocowe.

Podjêcie pozarolniczej dzia³alnoœci gospo-
darczej by³o w ca³oœci finansowane ze œrodków 
w³asnych, ale w³aœciciel nadal poszukuje mo¿liwoœci 
zaci¹gniêcia niskoprocentowego kredytu czy dotacji
z PROW. Poszukiwani s¹ tak¿e chêtni do wspó³pracy 
odbiorcy i hurtownicy. 

Krzysztof Maurer jest prezesem Stowa-
rzyszenia ”£¹cka Droga Owocowa” oraz cz³onkiem 
Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Produko-
wane przez niego soki zosta³y wielokrotnie nagrodzone 
i wyró¿nione za wysok¹ jakoœæ.

P.P.U.H. T³ocznia Maurer 
Zarzecze 1
33-390 £¹cko
tel. (18) 444 64 27 
e-mail: soki@maurer.com.pl
www.maurer.com.pl
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Drugim przyk³adem poszukiwania pozarol-
niczych Ÿróde³ dochodów jest dziesiêciohektarowe 
rodzinne gospodarstwo ogrodnicze Pañstwa Anny
i Stanis³awa Nowaków w ¯mi¹cej po³o¿one w malo-
wniczej ziemi limanowskiej w gminie Laskowa. 

G³ównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest 
produkcja owoców. Uzupe³nienie dochodów rolniczych 
stanowi hodowla pstr¹ga, czemu sprzyja krystalicznie 
czysta woda z pobliskiego potoku, wyp³ywaj¹cego ze 
zbocza góry Jaworz.

Od 1996 roku gospodarstwo specjalizuje siê w 
produkcji sadowniczej, w którym sady zajmuj¹ 8,69 ha, 
wdra¿ana jest metoda produkcji Integrowanej Produkcji 
Owoców, gospodarstwo posiada certyfikat IPO wydany 
przez Sadowniczy Zak³ad Doœwiadczalny w Brzeznej.

Owoce pochodz¹ce z gospodarstwa Pañstwo 
Nowakowie sprzedaj¹ na rynku hurtowym oraz poprzez 
dzia³aj¹ce na ich terenie grupy producenckie, a tak¿e 
przetwarzaj¹ sposobem tradycyjnym na susz oraz 
obecnie wyciskane s¹ w prasie na soki. Wysoka jakoœæ i 
jednorodnoœæ owoców sprzyja sprzeda¿y ca³ej 
produkcji.

W trzech stawach rybnych o ³¹cznej powierzchni 880 
2m , które powsta³y w 2004 roku hodowany jest pstr¹g 

têczowy, pstr¹g Ÿródlany oraz jesiotr. Po³o¿enie stawów 
w cichej dolince, z dala od aglomeracji pozwala na 

oderwanie siê od codziennoœci i aktywny wypoczynek 
dla odwiedzaj¹cych gospodarstwo goœci- jak opowiada³ 
Pan Stanis³aw, goœci z ca³ego œwiata w tym z obu 
Ameryk, Azji a nawet z Nowej Gwinei. Gospodarstwo 
licznie odwiedzaj¹ zarówno smakosze pstr¹ga jak
i amatorzy wêdkowania. Z powstaniem stawów 
Pañstwo Nowakowie rozpoczêli dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ w zakresie ma³ej gastronomii i wêdkowania.

Na bazie w³asnej hodowli serwuj¹ pstr¹ga
w ró¿nych postaciach: sma¿onego, wêdzonego, grillo-
wanego. Du¿¹ wagê przywi¹zuj¹ do jakoœci. Doda-
tkowo Pani Anna piecze chleb domowy a Pan Stanis³aw 
kisi ogórki, które znajduj¹ wielu smakoszy.
Pañstwo Nowakowie aktywnie w³¹czaj¹ siê w podtrzy-
mywanie lokalnych tradycji, uczestnicz¹ w wielu 
konkursach i wystawach, s¹ laureatami konkursu 
„Gospodarz Roku 2005 Powiatu Limanowskiego”
w kategorii hodowla ryb oraz Mistrzami Wojewódzkiej 
Edycji Konkursu AGROLIGA 2007 w kategorii 
regulaminowej „ROLNIK”. Planuj¹ utworzenie bazy 
noclegowej. Chc¹ postawiæ pensjonat dla wêdkuj¹cych 
na stawach turystów.
Gospodarze od wielu lat wspó³pracuj¹ z Sadowniczym 
Zak³adem Doœwiadczalnym w Brzeznej oraz z innymi 
rolnikami. Pan Stanis³aw jest cz³onkiem 2 grup 
producentów owoców. Aktywnie poszukuje œrodków 
finansowych na modernizacjê gospodarstwa (kredyty 
preferencyjne, program SAPARD, SPO 2004-2006, 
PROW 2007-2013).

Gospodarstwo ogrodnicze. Pstr¹gi. „Przy m³ynie”
Stanis³aw Nowak
¯mi¹ca 41
34-603 Ujanowice 
tel. (18) 333 40 74, 507 154 041
e-mail: snowak72@wp.pl

Dywersyfikacja gospodarstw rolnych w Unii 
Europejskiej jest wspierana i finansowana przez 
ró¿norodne programy. Po wst¹pieniu Polski do Unii 
Europejskiej powsta³o wiele mo¿liwoœci m.in. w ra-
mach Sektorowego Programu Operacyjnego, Dzia³anie 
2.4. „Ró¿nicowanie dzia³alnoœci rolniczej i zbli¿onej do 
rolnictwa w celu zapewnienia ró¿norodnoœci dzia³añ lub 
alternatywnych Ÿróde³ dochodów”. W 2010 roku
w ramach PROW 2007-2013 zosta³o uruchomione 
Dzia³anie 311 - „Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci 
nierolniczej”. Wnioski o dofinansowanie rolnicy mog¹ 
sk³adaæ w biurach ARiMR.
Maksymalna wysokoœæ pomocy udzielonej jednemu 
beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie 
realizacji Programu, nie mo¿e przekroczyæ 100 000 z³. 
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% 
kosztów kwalifikowalnych operacji.
Obecnie funkcjonuje wiele organizacji i fundacji 
wspieraj¹cych wiejsk¹ przedsiêbiorczoœæ.

Opracowa³a: Alicja Kostuœ
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Na terenie Gminy Pa³ecznica dzia³a Zwi¹zek 
Hodowców Trzody Chlewnej. Podstaw¹ ideow¹ 
powstania grup producentów rolnych by³o wspólne 
dzia³anie, dziêki któremu mo¿na sprostaæ wyzwaniom 
gospodarki rynkowej opartej na zasadzie konkuren-
cyjnoœci. Rolnicy zyskuj¹ mo¿liwoœæ zapewnienia sobie 
silniejszej pozycji na rynku, a tym samym wy¿szych
i stabilniejszych dochodów, dostosowuj¹ produkcjê do 
wymagañ odbiorcy.
Zwi¹zek Hodowców Trzody Chlewnej w Pa³ecznicy 
zosta³ powo³any w dniu 9.03.1997r. przez 32 cz³onków 
zaœ 28.03.1997r. zosta³ zarejestrowany w S¹dzie
w Kielcach. Najwy¿szym organem w³adzy jest Walne 
Zgromadzenie cz³onków Zwi¹zku, którego decyzje 
wykonywane s¹ przez Zarz¹d Zwi¹zku w sk³ad, którego 
wchodzi piêæ wybranych przez Walne Zgromadzenie 
osób.

Kontrolê nad dzia³alnoœci¹ Zarz¹du sprawuje Komisja 
Rewizyjna.
Liczba cz³onków Zwi¹zku od 1997 roku uleg³a 
zmianom i obecnie zwi¹zek Producentów Trzody Chle-
wnej w Pa³ecznicy wynosi 24 cz³onków. 
Z dniem 5.07.2004 r. dokonano wpisu do rejestru Grup 
Producentów Rolnych prowadzonego przez Wojewodê. 
Podstawê prawn¹ dzia³alnoœci Zwi¹zku stanowi Statut 
Zwi¹zku, Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach, a tak¿e od 
dnia rejestracji u Marsza³ka Województwa Ma³opol-
skiego Ustawa o Grupach Producentów Rolnych.
Celem dzia³ania Zwi¹zku Producentów Trzody 
Chlewnej w Pa³ecznicy jest zakup trzody chlewnej od 
cz³onków Zwi¹zku i jej sprzeda¿ do zak³adów 
miêsnych. 

Podstawê handlu trzod¹ stanowi¹ indywidualne 
umowy zawarte miêdzy zwi¹zkiem, a jego cz³onkami a 
tak¿e umowy zawarte miedzy Zwi¹zkiem a Zak³adami 
Miêsnymi.
Zwi¹zek nie zakupuje trzody chlewnej od rolników 
niezrzeszonych.

Zwi¹zek Producentów Trzody Chlewnej w Pa-
³ecznicy zaopatruje równie¿ swoich cz³onków grupy
w pasze dla zwierz¹t, która jest rozprowadzana 
wy³¹cznie pomiêdzy cz³onkami grupy, gdy¿ Zwi¹zek 
nie prowadzi sprzeda¿y detalicznej. Zwi¹zek nie 
posiada ¿adnych nieruchomoœci, budynki wykorzy-
stywane do dzia³alnoœci s¹ dzier¿awione od Gminnej 
Spó³dzielni ,,Samopomoc Ch³opska” i Urzêdu Gminy w 
Pa³ecznicy.

Opracowa³a: Katarzyna Wêgiel

Zwi¹zek Hodowców Trzody Chlewnej w Pa³ecznicy

Kolonie letnie dla dzieci powodzian

Ma³opolska Izba Rolnicza przy wspó³pracy
z ZMW, Federacj¹ Bran¿owych Producentów Rolnych 
oraz Krajow¹ Rad¹ Izb Rolniczych zaanga¿owa³a siê
w udzia³ w organizacji letnich koloni dla dzieci, których 
gospodarstwa ucierpia³y podczas tegorocznej powodzi. 

Z wyjazdu skorzysta³y dzieci z gmin: Szczuro-
wa, £apanów, Bochnia, Drwinia, Tuchów, Olesno, Rad-
goszcz, Grêboszów, Szczucin, Wietrychowice, Ciê¿ko-
wice, Lisia Góra oraz Rzepiennik Strzy¿ewski. Dzieci 
mog³y wypoczywaæ nad morzem w Sarbinowie 18 
dzieci i Jastrzêbiej Górze 30 dzieci a w górach
w Poroninie 33 dzieci i Bia³ym Dunajcu 16 dzieci.

W oœrodkach wypoczynkowych organizatorzy 
przygotowali liczne atrakcje dla dzieci, m.in. piesze 
wycieczki po górach i pla¿ach, gry, zabawy, konkursy, 
dyskoteki itp. Poczynione starania mia³y na celu umiliæ
i urozmaiciæ pobyt dzieci z daleka od domu oraz odwróciæ ich uwagê od traumatycznych prze¿yæ 

zwi¹zanych z powodzi¹. Równie¿ dzieci rolników

Informacja o koloniach letnich 2010 r.
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z powiatu wadowickiego, suskiego i oœwiêcimskiego 
przebywa³y na koloni zorganizowanej przez Izbê
w Mrze¿ynie i Sarbinowie nad morzem - ³¹cznie 30 
osób. W wiêkszoœci wypoczynek by³ zorganizowany dla 
dzieci, które rzadko kiedy maj¹ okazjê wyjechaæ na 
wakacje, gdy¿ nie pozwala im na wyjazd sytuacja 
finansowa rodziców. Jednak dziêki dofinansowaniu 
wyjazd sta³ siê mo¿liwy. Równie¿ tutaj organizatorzy 
kolonii zapewnili dzieciom wiele atrakcji m.in. 
wycieczki do weso³ego miasteczka, Aquaparków, 
turnieje sportowe i wycieczki autobusowe.

Opracowa³a: Barbara Czapla, Jolanta Mocniak

Informacje, jakie przekazywali specjaliœci 
polskich rynków hurtowych potwierdzaj¹ wstêpne 
szacunki GUS. W tym roku warzyw zbierzemy 10% 
mniej ni¿ w 2009, a owoców z drzew o 1/5 mniej. 
Informacje GUS dotycz¹ stanu z pocz¹tku lipca, a w 
czasie ca³ego miesi¹ca przebieg pogody by³ wysoce 
niekorzystny dla upraw polowych - wysokie 
temperatury, a nastêpnie d³ugotrwa³e i obfite 
deszcze. Zdaniem sadowników i rolników przebieg 
pogody w najbli¿szych tygodniach mo¿e wp³yn¹æ na 
utrzymanie obecnego poziomu plonów lub tez 
spowodowaæ dalsze straty. Na LubelszczyŸnie (w za-
g³êbiu malinowym,) krzaki zaatakowane s¹ przez 
przêdziorka, szkodnika, na którego w tym roku nie ma 
zarejestrowanego preparatu. Dodatkowo sytuacjê 
pogarsza atakuj¹ca owoce malin szara pleœñ - choroba 
grzybowa. Ma³a poda¿ tych owoców powoduje, ¿e 
zak³ady przetwórcze p³ac¹ od 3 do 3,60 z³ za kilogram. 
W ostatniej dekadzie lipca ceny owoców konsum-
pcyjnych na Rynku w Broniszach wynosi³y od 11 do 14 
z³ za kilogram to jest 120-140% ceny sprzed roku.
W Radomiu ceny malin nieznacznie ni¿sze kilogram 
sprzedawany by³ w cenie od 10 do 12 z³. W porównaniu 
z cenami z 2009 roku bardzo zdro¿a³y wiœnie. Ostania 
dekada lipca ukszta³towa³a ceny na poziomie od 3,5 z³ 
do 6 z³ za kilogram to jest 175% - 240% ceny z 2009 
r.(2,00 - 2,50 z³). Krajowe brzoskwinie s¹ dro¿sze w 
porównaniu do ceny 2009 roku i kosztuj¹ 3-5 z³ (2,5 - 
4,00 z³ w 2009). Œliwki mo¿na dostaæ ju¿ od 1,20 do 3 z³ 
za kilogram, ceny s¹ niskie, ale jeszcze kilka dni temu 
maksymalna cena œliwek dochodzi³a do 5 z³. Czy 
tendencje cenowe w tych owocach utrzymaj¹ siê d³u¿ej 
poka¿¹ najbli¿sze dni. Szacuje siê, ¿e jab³ek zbierzemy 
w tym roku oko³o 2 mln ton. Wed³ug GUS bêdzie 83% 
zbiorów z 2009 roku. Jednak¿e wegetacja ca³y czas trwa 
i pogoda ma istotny wp³yw na plony tych owoców. Ju¿ 

teraz widomo, ¿e np. w Sandomierskiem sady bardzo 
zaatakowane s¹ przez parcha jab³oniowego, a deszcze z 
ostatnich dni lipca utrudnia³y stosowanie fungicydów, a 
to z kolei powodowa³o kolejny wysyp zarodników. 
Owoce pora¿one parchem nie nadaj¹ siê do konsumpcji, 
ale tak¿e mo¿e siê okazaæ, ¿e opadn¹ przed 
osi¹gniêciem dojrza³oœci. Pogoda w znacznym stopniu 
spowodowa³a, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ warzyw jest 
dro¿sza ni¿ rok temu. Jedynie ogórki gruntowe kosztuj¹ 
od 1 do 1,75 z³ za kilogram tj. du¿o taniej ni¿ rok temu 
(1,85-2,5 z³/kg ). Tania jest marchew, od 85 groszy do 
1,10 z³ za kilogram w ofercie hurtowej. Kapusta bia³a
w ostatniej dekadzie lipca kosztowa³a w Broniszach od 
3,20 do 4,50 z³ za sztukê to 300% tego co przed rokiem. 
W pierwszych dniach sierpnia ceny jeszcze wzro-
s³y.Kalafiory kosztowa³y pod koniec lipca od 3,5 do 
4,75 z³ za sztukê, od 35% do 60% dro¿ej ni¿ w 2009 roku 
( 2,20 - 3,5 z³/sz). W pierwszych dniach sierpnia ceny 
kalafiorów spad³y do 2-3 z³ za sztukê. Jak na razie ceny 
cebuli pomimo mniejszego area³u upraw s¹ sta³e
i w ofercie hurtowej kilogram sprzedawany by³ od 2 do 
2,50 z³, tyle samo co w 2009 roku. Na pocz¹tku sierpnia 
po ustaniu opadów stania³y ziemniaki, teraz cena 
hurtowa wynosi od 66 groszy do jednego z³otego za 
kilogram, podczas gdy pod koniec lipca cena minimalna 
wynosi³a 1 z³.

A w Ma³opolsce…. 
20 sierpnia 2010 r. na placu hurtowym Rybitwy ceny by³y 
nastêpuj¹ce: kapusta 1,20-1,50 z³/szt, ziemniaki 
0,80z³/kg, cebula 0,80 z³/kg, buraczki æw. 0,7 z³/kg, 
pietruszka 2,00 z³/kg, marchew 0,70 z³/kg, fasolka 
szparagowa 2,30-2,50 z³/kg, ogórki 1,00-1,50 z³/kg, 
jab³ka 1,60-2,00 z³/kg, œliwki 1,60-2,0 z³/kg.

Opracowa³: Dorota Korepta-Kura
ród³o: www.ppr.pl

Ocena rynku owoców i warzyw po powodzi
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Tatrzañskie Wici zapocz¹tkowano w 2002 roku, 
kiedy to papie¿ Jan Pawe³ II po raz ostatni odwiedza³ 
swoj¹ ojczyznê. Wówczas w wielu miejscowoœciach 
Podhala zap³onê³y watry. G³ównym organizatorem 
imprezy jest Tatrzañska Agencja Rozwoju, Promocji
i Kultury.
Tatrzañskie Wici to cykl 22 imprez folklorystycznych, 
które w ka¿dy wakacyjny weekend odbywaj¹ siê w innej 
miejscowoœci powiatu tatrzañskiego. Na wszystkich 
imprezach zap³on¹ góralskie watry. Organizacja tego 
typu wydarzeñ kulturalnych ma na celu przede 
wszystkim promocjê folkloru, zespo³ów regionalnych, 
twórców ludowych, kultywowanie tradycji Podtatrza,
a ponadto zapewnienie turystom i mieszkañcom 
Podhala rozrywki i wspania³ej zabawy.

Program Tatrzañskich Wici obfituje w wiele 
ciekawych propozycji, z których ka¿dy mo¿e wybraæ 
coœ dla siebie m.in. Festiwal Oscypka i Serów 
Wszelakich, Dzieñ Pstr¹ga w Bia³ym Dunajcu czy 
wybory Nojœwarniyjsyj Górolecki i Harnasia Roku
w Bia³ce Tatrzañskiej.

W tym roku po raz pierwszy Tatrzañska 
Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury zorganizowa³a w 
dniach 05-08.08. w Zakopanem Europejskie Targi 
Produktów Regionalnych. Stolica Tatr sta³a siê centrum 
tradycji i smaku. Towarzyszy³y temu przedsiêwziêciu 
muzyka regionalna, konkursy oraz pokazy kuchni "na 
¿ywo". W targach wziêli udzia³ producenci tradycyjnej 
¿ywnoœci z 7 województw: dolnoœl¹skiego, lubuskiego, 
lubelskiego, wielkopolskiego, ma³opolskiego, ³ódz-
kiego i podlaskiego. Z zagranicy do Zakopanego 
przyjechali wystawcy z 15 krajów Europy: Bu³garii, 
W³och, Litwy, Hiszpanii, Grecji, Gruzji, Turcji, 
S³owacji, Wêgier, Ukrainy, Niemiec, £otwy, Czech, 
Francji i Danii. Wœród specja³ów, które znalaz³y siê na 
targach, by³o 25 produktów regionalnych posiadaj¹cych 
certyfikat unijny jak równie¿ 66 produktów, które 
posiadaj¹ swoj¹ historiê i s¹ produktami tradycyjnymi 
wpisanymi na listy lokalnych instytucji.

Jak powiedzia³ dyrektor Tatrzañskiej Agencji 
Rozwoju Promocji i Kultury Krzysztof Król-£êgowski, 
Europejskie Targi Produktów Regionalnych maj¹ na 
celu popularyzowanie zasad unijnych dotycz¹cych 
promocji i ochrony jakoœci produktów ¿ywnoœciowych 

Relacja z Europejskich
Targów Produktów Regionalnych

oraz wyeksponowanie ich ró¿norodnoœci. Niezaprze-
czalnym walorem Targów by³a sceneria pod Tatrami 
oraz oscypek, bryndza podhalañska, redyko³ka, które 
posiadaj¹ Certyfikat Unijny. Podczas Targów mo¿na 

by³o m.in. zobaczyæ jak powstaje oscypek oraz poznaæ 
ró¿ne sposoby jego zastosowania w kuchni. Odbywa³y 
siê te¿ zawody z udzia³em baców i publicznoœci: „Próba 
smaku”, czyli konkurs na najlepszy oscypek, „Najpiê-
kniejszy Oscypek”, gdzie brane s¹ pod uwagê wielkoœæ, 
kszta³t i kolor osypka, „Pucynie Oscypka” oraz 
„Dojenie i strzy¿enie owiec”. Rada Powiatowa MIR
w Zakopanem zakupi³a 2 nagrody dla baców ucze-
stnicz¹cych w konkursie.

"Targi w Zakopanem to doskona³e miejsce, aby 
promowaæ tradycyjne produkty regionalne" - powie-
dzia³ zastêpca dyrektora Departamentu Rynków 
Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Dariusz Goszczyñski. Jak zaznaczy³, we W³oszech czy 
Francji produkty regionalne to nie tylko wizytówka, ale 
przede wszystkim wielki biznes dla producentów. "Na 
otwartym rynku nie wszystkie gospodarstwa mog¹ 
konkurowaæ, ale produkty regionalne, ekologiczne
i wysokojakoœciowe s¹ pewn¹ nisz¹, któr¹ trzeba 
wykorzystaæ" - oceni³ Goszczyñski. W ramach Targów 
odby³y siê spotkania, liczne dyskusje i seminarium 
naukowe w ca³oœci poœwiêcone produktom regionalnym 
i miêdzyregionalnej wspó³pracy w dziedzinie kultury
i tradycji. W³oska kawa biologiczna, litewskie kibiny, 
hiszpañskie wêdliny, gruziñskie konfitury, wê-
gierskie langosze - m.in. tych produktów trady-
cyjnych mo¿na by³o spróbowaæ w Zakopanem.

Na Krupówkach mieli szansê zaprezentowaæ 
siê twórcy ludowi, artyœci i producenci kultywuj¹cy 
rodzime tradycje swoich przodków jak równie¿ 
instytucje wspó³pracuj¹ce na rzecz rolnictwa miêdzy 
innymi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urz¹d 
Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego, jak 
równie¿ Ma³opolska Izba Rolnicza, któr¹ reprezentowa³ 
Przewodnicz¹cy Rady Powiatowej MIR w Zakopanem 
Pan Stanis³aw £uszczek.

Cykl tegorocznych, IX Tatrzañskich Wici 
zamyka 12 wrzeœnia 2010 festyn Bacowski w Leœnicy 
Groñ.

Opracowa³a Lucyna Chêciñska
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Ka¿dy rolnik, który chce odzyskaæ czêœæ pieniêdzy 
wydanych na olej napêdowy u¿ywany do produkcji 
rolnej powinien zbieraæ faktury VAT,

w terminie od 1 wrzeœnia 2010 r. do 30 wrzeœnia 
2010 r. nale¿y z³o¿yæ odpowiedni wniosek do 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zale-
¿noœci od miejsca po³o¿enia gruntów rolnych 
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) 
stanowi¹cymi dowód zakupu oleju napêdowego 
w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. 
w ramach limitu zwrotu podatku okreœlonego na 
2010 r. 

Dop³aty do paliwa rolniczego

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2010 r. wynosi 
73,10 z³ * iloœæ ha u¿ytków rolnych. Limit oleju 
napêdowego na 1 ha wynosi 86 litrów. Zwrot akcyzy z 1 
litra paliwa wynosi 0,85 z³

Pieni¹dze wyp³acane bêd¹ w terminach:
2 - 30 listopada 2010 r. w przypadku z³o¿enia 
wniosku w drugim terminie, gotówk¹ w kasie 
urzêdu gminy lub miasta, albo przelewem na 
rachunek bankowy podany we wniosku.

Ÿród³o: www.rolniknet.pl

Od 2007 r. Agencja Rynku Rolnego prowadzi 
dzia³ania rekompensuj¹ce rolnikom czêœci kosztów 
zakupu materia³u siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany, maj¹ce na celu zwiêkszenie iloœci 
stosowanego materia³u siewnego w polskich gospo-
darstwach. Podstaw¹ do stworzenia powy¿szego 
systemu wsparcia by³ opracowany w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Program poprawy jakoœci 
produktów rolnych poprzez zwiêkszenie zu¿ycia 
kwalifikowanego materia³u siewnego”.

W dniu 25 czerwca tego roku zakoñczy³ siê 
kolejny termin sk³adania wniosków o przyznanie 
dop³aty maj¹cej charakter pomocy de minimis w 

„Dop³aty do materia³u siewnego” ciesz¹ siê coraz
wiêkszym zainteresowaniem podaje ARR

OT ARR 

Liczba
wniosków 
z³o¿onych
w 2009 r. *

 

Liczba wniosków
z³o¿onych 

w 2010 r. **  

Przyrost liczby 
wniosków w stosunku 

do 2009 r.**
 

% przyrostu liczby
wniosków w stosunku 

do 2009 r.**
 

Kraków 837 1 254 417 49,82

Tabela: Porównanie liczby wniosków z³o¿onych do OT ARR w Krakowie w ramach mechanizmu Dop³aty do 
materia³u siewnego w latach 2009 i 2010

* w 2009 r. liczba wniosków obejmuje dop³aty maj¹ce charakter pomocy de minimis w rolnictwie oraz dop³aty 
z tytu³u zu¿ytego do siewu lub sadzenia materia³u siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów 
rolnych, którzy w 2008 r. ponieœli szkodê w uprawach spowodowan¹ dotkniêciem ich gospodarstw susz¹ 

** stan na 12.07.2010 r.

rolnictwie z tytu³u zu¿ytego w terminie od 15 lipca 2009 
r. do 15 czerwca 2010 r. do siewu lub sadzenia materia³u 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

Beneficjentami wsparcia finansowego w ra-
mach dop³at do materia³u siewnego byli producenci 
zbó¿, roœlin str¹czkowych oraz ziemniaków. 

Liczba wniosków z³o¿onych do Oddzia³u 
Terenowego ARR w Krakowie w 2010 r. wskazuje na 
wyraŸny wzrost zainteresowania producentów rolnych 
zakupem i zu¿yciem do siewu lub sadzenia materia³u 
siewnego w stosunku do liczby wniosków z³o¿onych 
w roku ubieg³ym.

Ju¿ od 15 lipca 2010 r. producenci rolni mog¹ 
nabywaæ materia³ siewny przeznaczony do siewu 
jesiennego.

Nabywca materia³u siewnego powinien 
otrzymaæ od sprzedaj¹cego odpowiednie dokumenty 
potwierdzaj¹ce zakup. Na fakturze zakupu winny 

znaleŸæ siê informacje o materiale siewnym: nazwa 
gatunku i odmiany, kategoria lub stopieñ kwalifikacji 
oraz numer partii materia³u siewnego, data sprzeda¿y.

O dop³atê do zakupionego i zu¿ytego do siewu 
lub sadzenia materia³u siewnego w terminie od 15 
lipca 2010 r. do 15 czerwca 2011 r. bêdzie mo¿na 
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ubiegaæ siê zgodnie z przepisem §1 rozporz¹dzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009r. 
w sprawie terminów sk³adania wniosków o przyznanie 
dop³aty z tytu³u zu¿ytego do siewu lub sadzenia 
materia³u siewnego kategorii elitarny lub kwalifi-
kowany oraz terminu i sposobu wyp³aty tej dop³aty 
(Dz.U. Nr 113, poz. 945 z póŸn. zm.) od 15 stycznia do 
25 czerwca 2011 r. do:

zbó¿ ozimych, zbó¿ jarych, mieszanek 
zbo¿owych i pastewnych

roœlin str¹czkowych
ziemniaka

Wszelkich informacji dotycz¹cych mecha-
nizmu „Dop³aty do materia³u siewnego” mo¿na uzyskaæ 
w OT Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, przy
ul. Mogilskiej 104, 31-546 Kraków lub pod numerami 
telefonów: 12 424 09 51 lub 12 424 09 62.

Opracowanie: Urszula Najduch ARR 

Technologia Efektywnych
Mikroorganizmów w Rolnictwie

EM - Efektywne Mikroorganizmy to niezwyk³a 
kompozycja mikroorganiczna z³o¿ona miêdzy innymi
z kultur bakterii kwasu mlekowego, bakterii fototro-
picznych oraz dro¿d¿y. Fenomen EM polega na 
wspó³pracy mikroorganizmów ró¿ni¹cych siê 
sposobem od¿ywiania. Umiejêtnie i systematycznie 
wprowadzane do œrodowiska inicjuj¹ i prowadz¹ proces 
jego regeneracji. Technologiê wykorzystuj¹c¹ dobro-
czynny wp³yw EM na œrodowisko opracowa³ profesor 
Teruo Higa z Okinawy ponad 20 lat temu i od tamtej 
pory metoda ta ci¹gle siê rozwija, znajduj¹c wci¹¿ nowe 
zastosowania w rolnictwie, hodowli, recyklingu odpa-
dów oraz w domach i ogrodach. W poprzednich nume-
rach Informatora zosta³a omówiona Technologia Efe-
ktywnych Mikroorganizmów, jej zastosowanie w upra-
wie i hodowli oraz korzyœci jakie przynosi rolnictwu 
wspó³praca z najmniejszymi formami ¿ycia. Dzisiaj 
krótkie podsumowanie w oparciu o kilkuletnie 
doœwiadczenia przeprowadzone na tysi¹cach hektarów. 

Coraz czêœciej mamy obecnie do 
czynienia ze zjawiskiem zmêcze-
nia gleby objawiaj¹cym siê gwa³-
townym zmniejszeniem plonów 
mimo stosowania odpowiedniej 
agrotechniki. Zmêczenie gleby 
wywo³ane jest zachwianiem rów-
nowagi biologicznej przez co 
gleba traci zdolnoœæ do wykorzystania swojego 
potencja³u produkcyjnego. Stosowanie zwiêkszonych 
dawek nawozów mineralnych nie rozwi¹zuje problemu 
gdy¿ gleba coraz s³abiej je trawi. Dziêki wprowadzeniu 
Technologii EM™ œrodowisko glebowe krok po kroku 
uruchamia swój naturalny potencja³ produkcyjny. U 
Pana Leszka Prajsa w Kosinie przez siedem lat œledzono 
jak Efektywne Mikroorganizmy wp³ywaj¹ na iloœæ 
sk³adników mineralnych, pH gleby oraz plony na 
dzia³ce klasy III. Pomiary rozpoczêto wiosn¹ 2003 roku 
a ich wyniki zamieszczono w tabeli.

 

rok pH fosfor potas magnez roœlina plon 

IV 2003 4,3 11,4 14,0 3,9 
Buraki
cukrowe 

45t/ha 

XII2003 5,9 5,1 10,2  Jêczmieñ

Jêczmieñ

 5 t/ha 

2005     
Buraki

cukrowe

Buraki
cukrowe

 
60t/ha 

IX 2006 5,2 10,5 15,5 4,7 
Pszenica

jara

Pszenica
jara

 
5,5t/ha 

VII2007 6,4 16,8 10,0 3,7  5 t/ha 

VII2008 6,0 15,5 12,0 5,3 
 

62t/ha 

VII2009 6,4 16,8 10,0 3,7 
 

5 t/ha 

X 2009 6,2 12,3 12,0 4,5   

Biuletyn informacyjny Ma³opolskiej Izby Rolniczej 27



Nale¿y zaznaczyæ, ¿e przez czas trwania 
eksperymentu pole nie by³o nawo¿one mineralnie, 
stosowano jedynie preparaty EM w iloœci optymalnej to 
znaczy 40 l/ ha na rok. Pod wp³ywem odpowiedniej 
mikrobiologii gleby pH systematycznie roœnie, co 
poci¹ga za sob¹ lepsz¹ przyswajalnoœæ sk³adników 
pokarmowych i umo¿liwia osi¹gniêcie niezbyt 
wysokich ale stabilnych plonów.

Okres po¿niwny i jesieñ to najlepszy czas na 
zastosowanie Efektywnych Mikroorganizmów. Du¿a 
iloœæ wilgoci, sporo materii organicznej, wysoka 
temperatura a tak¿e mniejsza iloœæ chemii rolnej 
sprzyjaj¹ rozwojowi i aktywnoœci pozytywnej mikro-
flory. Próchnienie resztek po¿niwnych nie tylko 
przyczynia siê do wzrostu iloœci próchnicy ale równie¿ 
ogranicza iloœæ chorób przenoszonych na niestrawionej 
materii organicznej. Bogata w próchnicê gleba jest 
³atwiejsza w uprawie, ma du¿¹ pojemnoœæ wodn¹ a 

tak¿e jest bardziej odporna na wahania pH. EM-y trawi¹ 
nie tylko materiê organiczn¹ ale równie¿ nawozy 
mineralne i pozosta³oœci po œrodkach ochrony roœlin, 
przygotowuj¹c w ten sposób odpowiedni¹ iloœæ 
sk³adników pokarmowych dla roœlin. 

Zgodnie z tym co mówi podrêcznik Glebo-
znawstwa pod redakcj¹ Prof. dr hab. S. Zawadzkiego: 
„Utrzymanie gleb uprawnych w stanie równowagi 
biologicznej powinno byæ naczelnym has³em wspó³-
czesnych metod agrotechnicznych zwi¹zanych z inten-
syfikacj¹ rolnictwa” b¹dŸmy nowoczeœni i korzystajmy 
z potencja³u jaki posiada natura.

Wiêcej informacji na stronach: www.em-sowinski.pl, 
www.emgreen.pl oraz u dystrybutorów i doradców 
Technologii EM™ : El¿bieta Duran 603 776 221, 512 
125 642, Wojciech Sowiñski 507 116 7 48
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Informujê, ¿e w dniu 9 sierpnia 2010 r. w dzienniku "Rzeczpospolita" oraz na stronie internetowej Ministerstwa 
Skarbu Pañstwa opublikowano og³oszenie Ministra Skarbu Pañstwa o zamiarze odp³atnego zbycia nale¿¹cych do 
Skarbu Pañstwa udzia³ów spó³ek:

1. Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierz¹t Sp. z 0.0. z siedzib¹ w £owiczu 
2. Ma³opolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z siedzib¹ w Krasnem 
3. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierz¹t Sp. z o.o.. z siedzib¹ w Bydgoszczy
4. Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierz¹t w Poznaniu z siedzib¹ w Tulcach Sp. z o. o. 

na zasadach okreœlonych w "Koncepcji prywatyzacji spó³ek rolno - spo¿ywczych". Uprawnionymi do sk³adania 
wniosków w sprawie odp³atnego nabycia udzia³ów ww. jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa s¹:
- producenci rolni (gospodarstwa osób fizycznych i prawnych, w tym: rolnicze spó³dzielnie produkcyjne, 

przedsiêbiorstwa rolne) wspó³pracuj¹cy z ww. wymienion¹ Spó³k¹ w okresie 24 miesiêcy (osoby korzystaj¹ce z 
us³ug Spó³ki) przed zamieszczeniem przez Ministra Skarbu Pañstwa og³oszenia o zamiarze zbycia udzia³ów na 
rzecz osób uprawnionych (w przypadku spó³ek inseminacyjnych wspó³praca mo¿e siê odbywaæ równie¿ za 
poœrednictwem inseminatorów œwiadcz¹cych us³ugi materia³em zarodowym nabytym od Spó³ki);

- pracownicy ww. Spó³ek zatrudnieni na podstawie stosunku pracy oraz w przypadku spó³ek hodowli zwierz¹t 
równie¿ osoby nie bêd¹ce pracownikami wykonuj¹ce us³ugi inseminacyjne, w okresie 24 miesiêcy przed i na 
dzieñ og³oszenia przez Ministra Skarbu Pañstwa o zamiarze zbycia udzia³ów ww. Spó³ek. 

D E P A R TA M E N T N A D Z O R U
W £ A Œ C I C I E L S K I E G O I P R Y WA T Y Z A C J I I V

M I N I S T E R S T W O S K A R B U PA Ñ S T WA

00-522 Warszawa, ul. Krucza 36 / Wspólna 6 tel: (22) 695 87 10, fax: (22) 695 8709 

MSP/DNWiPIV/5649/10/PW Warszawa, dnia 13 sierpnia 2010r. 

Wg. rozdzielnika 
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Terminy i zasady sk³adania wniosków na nabycie udzia³ów:
1. Po ustaleniu ostatecznych list Uprawnionych, Uprawnieni mog¹ sk³adaæ wniosek na nabycie udzia³ów 

(zapisy na udzia³y).
2. Rozpoczêcie zapisów na udzia³y przez Uprawnionych nast¹pi z dniem 9 wrzeœnia 2010 r., natomiast 

zakoñczenie zapisów nast¹pi w dniu 11 paŸdziernika 2010 r. w miejscach, o których mowa w pkt 1-4.
3. Termin sk³adania wniosków up³ywa w ostatnim dniu up³ywu terminu, o którym mowa w ust. 2 o godzinie 

12.00. W przypadku wniosków sk³adanych droga pocztow¹ decyduje data stempla pocztowego nadania 
przesy³ki.

4. Pisemny wniosek nabycia udzia³ów nale¿y z³o¿yæ osobiœcie w miejscach, o których mowa w pkt 1-4 od 
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7.00-15.00, odbieraj¹c wtedy od Spó³ki dowód jego z³o¿enia lub wys³aæ 
przesy³k¹ polecon¹ za potwierdzeniem odbioru.
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wysok¹ jakoœæ miêsa;
celów i zalet grup producenckich oraz zasad ich 
tworzenia;
oceny efektywnoœci produkcji miêsa.

Szkolenia bêd¹ siê odbywaæ w powiatach:

1. brzeski
2. chrzanowski
3. d¹browski
4. gorlicki
5. krakowski
6. limanowski
7. miechowski
8. nowos¹decki
9. nowotarski
10. olkuski
11. oœwiêcimski
12. proszowicki
13. tarnowski
14. tatrzañski
15. wadowicki
16. wielicki

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce harmonogramu szkoleñ 
w powiatach na stronie: www.mir.krakow.pl

Wszyscy rolnicy korzystaj¹cy z p³atnoœci bezpo-
œrednich do gruntów rolnych; dop³at ONW, p³atnoœci z tytu³u 
programu rolnoœrodowiskowego, p³atnoœci z tytu³u zalesiania 
gruntów zobowi¹zani s¹ do przestrzegania Zasad Wza-
jemnej Zgodnoœci (ang. cross-compliance) w prowa-
dzonym gospodarstwie rolnym.
System Wzajemnej Zgodnoœci obowi¹zuje w ca³ej UE. 
Uzale¿nia on otrzymanie p³atnoœci od koniecznoœci 
spe³nienia przez rolników szeregu norm dotycz¹cych 
zarz¹dzania w ca³ym gospodarstwie rolnym zgodnych
z potrzebami œrodowiska naturalnego okreœlonych w prze-
pisach krajowych i UE.
Wdra¿anie wymogów wzajemnej zgodnoœci rozpoczê³o siê w 
Polsce 1 stycznia 2009 roku.
Obszary wymagañ oraz terminy ich wprowadzenia 
podzielono na 3 obszary:
Obszar A - 1 stycznia 2009 roku
Ochrona œrodowiska naturalnego
Obszar B - 1 stycznia 2011 roku
Zdrowie publiczne, zdrowie zwierz¹t, zg³aszanie niektórych 
chorób oraz zdrowotnoœæ roœlin

UNIWERSYTETUNIWERSYTET
ROLNICZYROLNICZY
im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie

INSTYTUT

ZOOTECHNIKI

Ma³opolska
Izba
Rolnicza

cross-compliance

Konsorcjum w sk³adzie: Uniwersytet Rolni-czy w 
Krakowie, Instytut Zootechniki - Pañstwowy Zak³ad 
Badawczy w Krakowie oraz Ma³opolska Izba Rolnicza 
przeprowadz¹ w ramach projektu szkolenia dla rolników 
z Ma³opolski na temat: „Produkcja miêsa wysokiej jakoœci 
szans¹ op³acalnoœci produkcji - szkolenia dla ma³opolskich 
rolników”. Celem szkoleñ bêdzie doskonalenie zawodowe 
rolni-ków i posiadaczy lasów, prowadz¹ce do zwiêkszenia 
konkurencyjnoœci i dochodowoœci dzia³alnoœci rolni-czej lub 
leœnej.
Termin realizacji:  jesieñ 2010 r./wiosna 2011 r.

W ramach projektu bêd¹ odbywaæ siê szkolenia:

1. Produkcja miêsa wo³owego,
2. Produkcja miêsa wieprzowego,
3. Produkcja miêsa drobiowego,
4. Produkcja miêsa jagniêcego.

Szczegó³owa tematyka szkoleñ dotyczy m.in.:

doboru ras do chowu;
zasad ¿ywienia poszczególnych grup zwierz¹t;
charakterystyki nowoczesnych systemów i techno-
logii utrzymania;
wymagañ jakoœciowych i czynników kuj¹cych 

Obszar C - 1 stycznia 2013 roku
Dobrostan zwierz¹t

Ma³opolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolni-
czego, Ma³opolski Oœrodek Doradztwa Rolniczego, 
Ma³opolska Izba Rolnicza, w ramach konsorcjum 
przeprowadz¹ w okresie jesienno zimowym 2010/2011 cykl 
dwudniowych szkoleñ dla rolników we wszystkich powiatach 
województwa ma³opolskiego. Szkolenia maj¹ na celu przed-
stawienie zasad przestrzegania obowi¹zuj¹cych kryteriów
w ramach obszarów A,B i C w tym dobrej kultury rolnej, 
ochrony œrodowiska, identyfikacji i rejestracji zwierz¹t w go-
spodarstwie rolnym.

Harmonogram szkoleñ w poszczególnych powia-
tach województwa ma³opolskiego na stronie internetowej 
www.mir.krakow.pl /zak³adka szkolenia cross-compliance 
2010/2011/

Lista doradców rolnych posiadaj¹cych upraw-nienia 
do kompleksowej oceny gospodarstwa rolnego w Ma³o-
polsce:

www.krir.pl /zak³adka doradcy rolni/

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

na lata 2007-2013

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

na lata 2007-2013

Szkolenia sfinansowane zostan¹ w ramach PROW 2007-2013, 
dzia³anie - “Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych

w rolnictwie i leœnictwie”

Szkolenia sfinansowane zostan¹ w ramach PROW 2007-2013, 
dzia³anie - “Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych

w rolnictwie i leœnictwie”



PowódŸ w Ma³opolsce 2010PowódŸ w Ma³opolsce 2010



PowódŸ w Ma³opolsce 2010


