Spotkanie Głównego Lekarza Weterynarii Pana Janusza Związka
z delegacją Ministerstwa Rolnictwa Litwy

Dnia 8 kwietnia 2013 r. na terenie powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego
przebywała z wizytą studyjną delegacja Ministerstwa Rolnictwa Litwy. Delegacji
przewodniczył prof. Vigilijus Jukna – Minister Rolnictwa. W skład delegacji weszli
między innymi: Darius Remeika – Wiceminister Rolnictwa, Saulius Bucevicius –
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Litewskiego, doradcy Ministra
Rolnictwa w osobach: Edita Meskinyte Kausiliene oraz Darius Kondrotas, a także
Rimantas Krasuckis – Dyrektor Departamentu Żywności w Ministerstwie Rolnictwa.
Państwową Inspekcję ds. Żywności i Weterynarii reprezentował

Jonas Milius –

Główny Lekarz Weterynarii.
W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli:
Lekarz Weterynarii,

Janusz Związek – Główny

Krzysztof Pilawa – Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii,

Marian Czerski - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży oraz Zygmunt Dąbrowski –
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zambrowie.

Program wizyty litewskich gości obejmował zwiedzanie Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Piątnicy oraz Zakładu Utylizacyjnego Eko-Stok Sp. z o. o.
w miejscowości Górskie Ponikły Stok (powiat zambrowski).
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Goście

z

dużym

zainteresowaniem

obejrzeli

linie

produkcyjne

OSM

w Piątnicy. Po zwiedzeniu zakładu w trakcie zorganizowanej w dyskusji, poruszono
wiele

zagadnień.

Pytania

dotyczyły

między

innymi

zasad

funkcjonowania

Spółdzielni, jakości surowca, ilości dostawców, opłacalności produkcji mleka, kwot
mlecznych,

subsydiowania

tej

dziedziny

gospodarki.

Omawiano

też

sposób

sprawowania nadzoru przez lekarzy weterynarii nad stadami z których pochodzi
surowiec, sposób prowadzenia szkoleń dla rolników dostawców mleka oraz dla
lekarzy weterynarii nadzorujących te stada. Dyskutowano także na temat bieżących
spraw związanych z występowaniem chorób zakaźnych w tej części Europy Pan
Minister Jukna zwrócił szczególną uwagę na istniejącą w Spółdzielni stałą pracę
szkoleniową producentów mleka oraz dbałość o dobrą jakość skupowanego
mleka, a także

rozwijanie

produkcji

ekologicznej.

Na

zakończenie

dyskusji

przedstawiciel Spółdzielni zaprezentował cały przekrój wytwarzanych produktów
oraz przedstawił projekt rozbudowy zakładu.
Następnie delegacja litewska odwiedziła zakład utylizacyjny „Eko-Stok”
w powiecie zambrowskim. Goście obejrzeli linie utylizacyjne przetwarzające materiał
(kat. 1,2,3). Interesowali się głównie systemem odbioru odpadów poubojowych oraz
padłych

zwierząt

gospodarskich

oraz

dopłatami

odpadów.

2

państwowymi

do

utylizacji

