
Informacja dla rolników

Wydawanie kolczyków i duplikatów dla bydła od 1 stycznia 2004 roku

Wydawanie  kolczyków  i  duplikatów  kolczyków  dla  bydła  nowonarodzonego  i 

importowanego z krajów trzecich będzie realizowane przez Biuro Powiatowe ARiMR na 

podstawie złożonych przez posiadaczy zwierząt wniosków. Druki są nieodpłatne i dostępne 

w Biurze Powiatowym ARiMR. Kolczyki wydawane będą po wniesieniu przez posiadacza 

zwierząt  opłaty  zgodnej  z  cennikiem  podanym  w rozporządzeniu  Ministra  Rolnictwa  i 

Rozwoju Wsi (MRiRW). 

Kolczykowanie bydła od 1 stycznia 2004r.

Zgodnie z obecnym prawodawstwem, a także projektem ustawy o Systemie i Rejestracji 

Zwierząt  oraz  koniowatych  oraz  o  zmianie  niektórych  innych  ustaw,  począwszy  od 

początku  2004r.  oznakowanie  bydła  jest  obowiązkiem  posiadacza  zwierząt  i  on  ponosi 

koszty  z  tym  związane.  Posiadacz  zwierzęcia  jest  zobowiązany  także  zgłosić  do  Biura 

Powiatowego  ARiMR  fakt  oznakowania  na  formularzu  „Zgłoszenie  bydła  do  rejestru” 

przed opuszczeniem przez zwierzę siedziby stada, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

urodzenia danej sztuki bydła.

Wydawanie paszportów bydła od 1 stycznia 2004r. 

Obowiązujące rozporządzenie MRiRW w sprawie wysokości opłat za czynności związane z 

oznakowaniem zwierząt określa cenę za wydanie paszportu bydła w wysokości 1,33 PLN. 

Pobieranie  opłaty  za  paszporty  następować  będzie  przy  wydawaniu  posiadaczom bydła 

kolczyków, a docelowo puli numerów kolczyków. Konieczne będzie wniesienie opłaty za 

paszporty w przypadku bydła sprowadzonego z UE przy zgłoszeniu bydła do rejestru oraz 

w przypadku  złożenia  wniosków o duplikat  paszportu.  Paszporty po ich  wydrukowaniu 

będą wysyłane do posiadaczy bydła drogą pocztową listem poleconym.

Wydawanie Księgi Rejestracji Stada Bydła od 1 stycznia 2004r.

Wydawanie w Biurach Powiatowych ARiMR księgi rejestracji stada bydła i dodatkowych 

kartek wsadowych do tej księgi możliwe będzie po wniesieniu przez posiadacza zwierząt 
opłaty  zgodnej  z  cennikiem  zamieszczonym  w  rozporządzeniu  Ministra  Rolnictwa  i 

Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłat za czynności związane z oznakowaniem zwierząt. 
Obecnie obowiązujące opłaty wynoszą: 2,25 (za wydanie księgi rejestracji bydła), 0,20 (za 

kartkę wsadową do księgi rejestracji)

Kolczyki i duplikaty kolczyków dla owiec, kóz i świń
Z uwagi na dużą  rangę  problemu, ARiMR w Warszawie po unieważnieniu poprzednich 

postępowań  przetargowych,  ponownie wszczęła  nowe przetargi  na zakup kolczyków dla 

owiec,  kóz i  świń.  Z uwagi  na  konieczność  zapewnienia kolczyków w jak najkrótszym 

terminie  oraz  w  związku  z  niepewnością,  co  do  szybkości  rozstrzygnięć  procedur 

przetargowych,  trwają  wielokierunkowe  prace  zmierzające  do  przyspieszenia  dostawy 

kolczyków do Biur Powiatowych Agencji. 

Od 01.01.04 nie są już wydawane świadectwa pochodzenia zwierząt, aktualnie w przypadku 

uboju zwierząt konieczne jest posiadanie świadectwa weterynarii (ważne 72h) z podanym 

numerem stada, na czystym kolczyku wpisuje się numer stada flamastrem.

Inwentaryzacja

Do  każdego  gospodarstwa  zarejestrowanego  w  Systemie  IRZ  przekazane  zostaną 
formularze „Informacji o stanie bydła” (ISSB). Zgodnie z rozporządzeniem MriRW z dnia 

30 lipca  2002r.  w sprawie  oznakowania  bydła,  paszportów bydła,  prowadzenia  rejestru 

bydła  i  Księgi  Rejestracji  Stada  Bydła,  każdy  posiadacz  bydła  jest  zobowiązany  do 

odesłania wypełnionego formularza do dnia 28-02-2004r. ARiMR liczy na aktywny udział 

posiadaczy bydła w procesie inwentaryzacji poprzez odsyłanie przez nich zaktualizowanych 

ISSB

Na podstawie informacji UM w Pszczynie

                                 NR 1 /24/03  z 11 stycznia 2004 r.                                                          cena   0,20 PLN

Udany rok

Miniony 2003 rok okazał się łaskawy dla naszego sołectwa. 

Po  raz  kolejny  okazało  się,  że  wspólne  działanie  daje 

satysfakcjonujące  rezultaty.  Dzięki  wspólnym  działaniom 

wiele postulatów zostało zrealizowanych.

 I tak miniony rok w liczbach i działaniach przedstawia się 
następująco:   dalsze  inwestycje  w  szkole  tzn.  kuchnia  i 

korytarze  to  zainwestowane  270  tysięcy  złotych,  remont 

przedszkola kosztował 40 tysięcy, a zakup wyposażenia do 

kuchni i przedszkola 14500zł, rekordowo dużo wydano na 

meliorację. Wydział rolnictwa zainwestował w Piasku na ten 

cel  18522zł,  co  dało  się  zauważyć  spacerując  po  naszym 

sołectwie,  zmieniła również  swój  wygląd  biblioteka,  która 

zyskała czytelnię  i pewność, że w zimie nie będzie w niej 

zimno, kolejny sukces to budynek OSP, który już nie straszy 

swoim wyglądem /koszt, bagatela 3000 zł/, należy również 
przypomnieć,  że  dzięki  współpracy  z  powiatem udało  się 
zakończyć  pierwszy  etap  chodnika  na  ulicy  Katowickiej. 

Mam  nadzieję,  że  w  tym  roku  temat  zostanie 

zakończony.....czego sobie i Państwu życzę. 
Sądzę,  że  współpraca  radnych,  rady  sołeckiej  i  wice 

burmistrza musi przynieść wymierne efekty również w 2004 

roku.

Sławomir Kowalski

Woda

W dniu 17 grudnia Rada Miasta zatwierdziła taryfę  dla 

zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego 

odprowadzania ścieków na okres od 15 stycznia 2004 do 14 

stycznia  2005,  których  realizacją  będzie  zajmować  się 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

Przy  rozliczeniach  za  dostarczoną  wodę  obowiązuje 

taryfa dwuczłonowa, składająca się z:

- ceny wyrażonej w złotych za m3, która wynosi 3,50 zł 

netto  (3,75 brutto)

-  stawki  opłaty abonamentowej  – stałej,  niezależnej  od 

ilości dostarczanej wody – płaconej za każdy miesiąc bez 

względu  na  rozmiary  dokonanego  poboru  wody  lub  też 
jego całkowitego braku, którą ustalono na poziomie 3,10 zł 

netto (3,32 brutto) na odbiorcę za dany miesiąc
W  porównaniu  z  rokiem  2003  stawka  za  m3 wody 

wzrosła o ok. 2,3%. 

Grzegorz Wanot

Zaproszenie

Serdecznie  zapraszam  rolników  – 
płatników  podatku  rolnego  na  spotkanie 

informacyjno  –  promocyjne  organizowane 
przez  Biuro  Powiatowe  Agencji 
Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa 
w  Pszczynie  przy  współdziałaniu  z 

Ośrodkiem  Doradztwa  Rolniczego,  Śląską 
Izbą Rolniczą, Bankiem Spółdzielczym oraz 
Wydziałem Rolnictwa Urzędu Miejskiego w 
Pszczynie,  które  odbędzie  się  we  wtorek 

13.01.2004r.  o  godz.  10.00  w  Kaniówce  w 
Piasku.

Tematem  spotkania  będzie  instruktaż 
wypełniania  wniosku  o  wpis  do  ewidencji 

producentów  oraz  o  dopłaty 
powierzchniowe na rok 2004/2005.

Na  spotkaniu  tym  będą  przekazywane 
rolnikom  nieodpłatnie,  za  pokwitowaniem, 

wypisy z rejestru  gruntów przydatne przy 
wypełnianiu  wniosku  o  dopłaty  oraz 
formularze  wniosków  do  celów 
szkoleniowych  i  broszury  „Dopłaty 

bezpośrednie  do  rolników  –  jak  je 
uzyskać?”

Burmistrz Pszczyny
Henryk Studzieński

W  związku  z  faktem,  iż  nasza  gazetka 

rozchodzi  się  bardzo  szybko,  wszystkich 

chętnych,  którzy  chcieliby  otrzymywać  naszą 
gazetkę  w  wersji  komputerowej,  proszę  o 

kontakt,  jak  zwykle  przez  Internet  bądź 
osobiście.   Gazetka  również  do  pobrania  na 

stronie  internetowej  naszej  miejscowości 

www.piasek.wirtualnie.pl.

W dalszym ciągu zapraszamy do wspólnego 

redagowania Wieści.  Chcielibyśmy zachęcić  do 

współpracy,  będziemy  wdzięczni  za  wszelkie 

propozycje.  Przypominamy  również  o  naszej 

akcji  zbierania  wszelkich  informacji  o  naszym 

sołectwie dla potrzeb strony internetowej.

Edyta Głombek



OD  11.01.2004 DO 25.01.2004

Niedziela 11.01.2004
730 – Gregoriańska

900 –  Za ++ Jana Synoczek w 20 r. śmierci, Katarzynę i Jana Synoczek, 

         Annę i Stanisława Janik 

1100 – Za ++ Romana Tkaczyk i Bogdana Szczotka od kolegów

1600 – Do opatrzności Bożej MBNP w int. Katarzyny i Andrzeja Kret w 15 r. ślubu

           oraz ich dzieci 
Poniedziałek – 12.01.2004 
1730 –Za ++ Jadwigę, Pawła Widłok, Zofię i Jana Kasperek, męża Józefa, brata Józefa,

          szwagrów Stanisława i Józefa, zmarłych z rodzin

        - Gregoriańska

Wtorek 13.01.2004 
700 – Za + Grażynę Matczak – 30 dniowa

      - Gregoriańska

Środa 14.01.2004
1730 – Za ++ rodziców Gertrudę Józefa Janosz, pokrewieństwo

        - Gregoriańska

Czwartek  15.01.2004
700 – Za + Romana Kania 30 dniowa

      – Gregoriańska

Piątek 16.01.2004 
1730 – Za ++ Cecylię i Michała Paliczka

        - Gregoriańska

Sobota 17.01.2004 Wspomnienie św. Antoniego 
700 – Godzinki do NMP

730 – Do opatrzności Bożej MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski dla Janiny Szymura

          z okazji 70 urodzin

      - Gregoriańska

Niedziela 18.01.2004

730 – Gregoriańska

900 – Za + Pawła Tabor 18 r. śmierci

1100 –Do opatrzności Bożej MBNP w int. Agnieszki Operchalski oraz jej dzieci z ok.70 urodz. 

1600 – Do opatrzności Bożej MBNP w int. Agnieszki Poloczek z ok. 90 urodzin

Niedziela 18.01.2004
730 – Gregoriańska

900 – Za + Pawła Tabor 18 r. śmierci

1100 –Do opatrzności Bożej MBNP w int. Agnieszki Operchalski oraz jej dzieci z ok.70 urodz. 

1600 – Do opatrzności Bożej MBNP w int. Agnieszki Poloczek z ok. 90 urodzin

Poniedziałek 19.01.2004
1730 –Za Antoniego Bankiel  I r. śmierci

       - Gregoriańska

Wtorek 20.01.2004 
700 – Za ++ Annę i Grzegorza Liszka, synów i córki

      - Gregoriańska

Środa 21.01.2004 
1730 – Do opatrzności Bożej MBNP w int. Beaty Kędzior z ok. 18 urodzin oraz rodziców    

           Doroty i Zygmunta

        - Gregoriańska

Czwartek 22.01.2004 
700 – Do MB Fatimskiej w int. Barbary Knopp

      - Gregoriańska

Piątek 23.01.2004 
1730 – Do opatrzności Bożej MBNP w int. Gertrudy Żądło z okazji 80 urodzin

        - Gregoriańska

Sobota 24.01.2004
700  - Godzinki do NMP

730 – Do opatrzności Bożej MBNP w int. Rodz. Hildegardy i Henryka Harazin

      - Gregoriańska

1500 – Ślub rzymski Barbara Szymura – Mariusz Trębacz

Niedziela 25.01.2004 Święto Nawrócenia św. Pawła

730 – Do opatrzności Bożej MBNP w int. Zofii Żywczok z okazji urodzin

900 –  Gregoriańska

1100 – Chrzty, Roczki

1600 – Za ++ Jadwigę i Erwina Bojdoł, rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące


