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Wielka promocja rolnictwa województwa łódzkiego
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego jako samo-

rząd rolniczy wyraźnie zaznacza swoje miejsce w prze-
strzeni organizacji rolniczych. Stara się godnie repre-
zentować interesy wszystkich rolników. Jednym z zadań 
Izby jest promowanie polskich produktów sektora rolno 
– spożywczego na różnych płaszczyznach. Między inny-
mi w czasie Europejskiego Forum Gospodarczego Łódz-
kie 2014 Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego będzie 
organizatorem salonu branżowego: Innowacyjne rolnic-
two i przetwórstwo rolno – spożywcze energią rozwoju 
gospodarczego (informacje str. 2 ) Oprócz działań na fo-
rum dyskusyjnym Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego 
realizuje projekt: Promocja marki „Rolnictwo energią 
regionu łódzkiego”, którego celem jest promocja trady-
cyjnych, regionalnych produktów jako rozpoznawalnej 
marki regionu, propagowanie unikalności kultury i tra-
dycji oraz autentycznego obrazu wsi województwa łódz-
kiego na tle Polski i Europy. Ważnym elementem projektu 
jest również popularyzowanie kształcenia zawodowego, 
postaw prośrodowiskowych, bezpieczeństwa pracy oraz 
zastosowanie nowoczesnych, wydajnych i innowacyj-
nych technologii w sektorze rolnictwa województwa 
łódzkim. Tak ważna budowa wewnętrznej spójności z 
zachowaniem różnorodności województwa łódzkiego na 
tle Polski, zwiększy jego atrakcyjność i konkurencyjność 
oraz umocni tożsamość kulturalną regionu.

W obliczu rosyjskiego embarga i strat poniesio-
nych przez polskich rolników ogromnie ważna jest 
promocja polskiego rolnictwa i poszukiwanie nowych 
rynków zbytu dla produktów wytwarzanych przez pol-
ską wieś. Promowanie polskiej żywności, polskiego 

rolnictwa staje się nie tylko obowiązkiem, ale koniecz-
nością. W ramach realizacji projektu: Promocja marki: 
„Rolnictwo energią regionu łódzkiego” Izba Rolnicza 
Województwa Łódzkiego 7 września br. 
w Szadku zorganizowała już drugie wy-
darzenie kulturalno-edukacyjno-wysta-
wiennicze (pierwszy etap projektu odbył 
się 1 czerwca br. w Nowych Zdunach pod 
Łowiczem). Imprezę promocyjną otwo-
rzył Prezes Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego  - Andrzej Górczyński, Wice-
prezes IRWŁ Krzysztof Nowak, członko-
wie Zarządu IRWŁ Dariusz Kowalczyk, 
Jan Znyk oraz Burmistrz Gminy i Miasta 
Szadek Artur Ławniczak.  Zaprezentowa-
no założenia projektu oraz przedstawiono 
dalsze działania mające na celu szeroką 
promocję rolnictwa województwa łódz-
kiego.

Wydarzenie kulturalno - edukacyjno - 
wystawiennicze odwiedziło wielu znakomitych gości, 
wśród nich byli: Marszałek Województwa Łódzkiego 
Witold Stępień, patron honorowy tego rolniczego święta, 
Mieczysław Łuczak Poseł na Sejm RP, Cezary Tomczyk 
Poseł na Sejm RP, Iwona Korczak Dyrektor Departa-
mentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej MRiRW, 
Witold Wierzbiński Dyrektor Biura Promocji Żywności 
ARR, Elżbieta Nawrocka Dyrektor KRUS OR w Łodzi, 
radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Maria Kaczo-
rowska Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, Włodzimierz Małecki zastępca Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 

Witold Gerlicz Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Łodzi, Walter Cassul Szef Sekcji Ekonomicznej Am-
basady Angoli, Stanisław Kosmowski Dyrektor Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dą-
browie (1 impreza z projektu), Arkadiusz Bielecki Dy-
rektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Widzewie, ks. Jarosław Leśniak – Duszpasterz Rolni-
ków Archidiecezji Łódzkiej, Karol Karolak Wiceprezes 
Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A.,  Anna 
Bieniawska Dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń Wza-
jemnych TUW OR w Łodzi, Wojciech Świerczyński 
MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, 
Agnieszka Galanciak Bank BGŻ, Bronisław Węglew-
ski delegat Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do 
Krajowej Rady Izb Rolniczych, członkowie Walnego 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Red. Magdalena Michalak, Prezes IRWŁ Andrzej Górczyński, 
Burmistrz Gminy i Miasta Szadek Artur Ławniczak
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Zgromadzenia i Rad Po-
wiatowych Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego, 
wójtowie, przewodniczą-
cy Rad gminnych, radni 
powiatowi, sołtysi, przed-
stawiciele Związku Zawo-
dowego Centrum Naro-
dowe Młodych Rolników, 
a także przedstawiciele 
Związku Młodzieży Wiej-
skiej.

Rolnicy wojewódz-
twa łódzkiego w czasie 
spotkania na szadkowskim 
stadionie LKS Victoria w 
30 wystawowych dom-
kach zaprezentowali to, 
czym szczyci się łódzka 
wieś. Wszyscy ci, których 
zainteresowała idea impre-
zy i przyjechali do Szadku, 
mieli okazję skosztowania 
żytnich chlebów i wędzo-
nek szadkowskich („Ja-
kość Tradycja”) z Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska w Szadku oraz  
Nadwarciańskiego Chrza-

nu po Staropolsku Mi-
chała Cieśli z Ignacewa, 
które są wpisane na listę 
produktów tradycyjnych 
Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Na stoiskach 
Kół Gospodyń Wiejskich 
oraz Lokalnych Grup 
Działania przygotowano 
wystawy tematyczne na 
których królowały pro-
dukty polskiej wsi. Pysz-
ne potrawy, wśród nich 
barszcz na kiszonce ze 
smażonką (popularna zupa 
gotowana po świniobiciu 
w gospodarstwach gminy 
Szadek), schab dojrze-
wający w naturalnej ma-
rynacie, suszony na stry-
chu, czernina z kaczki z 
łazankami własnej roboty, 
pieczona kaczka nadzie-
wana mięsem mielonym 
z przyprawami to tylko 
niektóre ze smakołyków 
dostępnych dla zaproszo-

nych gości. Nie zabrakło 
również tradycyjnego 
chleba, swojskiego masła, 
serów, miodu, pachnącego 
smalcu, kiszonych ogór-
ków oraz wiejskich wy-

robów wędliniarskich. Na 
straganach piętrzyły się 
kolorowe kapusty, papry-
ki, jabłka, gruszki, śliwki, 
a nawet ogromne dynie. 
Każdy mógł spróbować 
naturalnych soków z owo-
ców i warzyw.  To tyle dla 
ciała, było również coś dla 
ducha. Haftowane i szy-

dełkowane obrusy, papie-
rowe kwiaty, ozdoby ze 
zbóż, owoców, warzyw i 
kwiatów, łowickie pasiaki 
i hafty to piękno polskiej, 
łódzkiej wsi. Ale nie tyl-
ko. Na scenie brzmiała 
energetyczna muzyka 
niezwykle barwnych ze-
społów folklorystycznych 
m.in. „Ludowa Biesiada” 
z Czarnocina, a także dzie-
cięcych i młodzieżowych 
z Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Szadku. Gromkimi 
brawami została nagro-
dzona najmłodsza forma-
cja Zespół Pieśni i Tańca, 
który zatańczył polkę i od-
śpiewał wiązankę piose-
nek ludowych. Najbardziej 
oczekiwanymi gwiazda-
mi wieczoru byli: Halina 
Frąckowiak, zaśpiewała 
ona najpiękniejsze swoje 
piosenki oraz zespół Kom-
bii, prezentujący m.in. 

dwie muzyczne premiery. 
W Szadku były również 
obecne instytucje i firmy 
pracujące na rzecz rolnic-
twa oraz szkoły rolnicze, 
które przecież kształtują 

przyszłe pokolenia rol-
ników. Na szadkowskim 
stadionie odbywała się też 
wystawa maszyn i sprzętu 
rolniczego, która cieszyła 
się dużym zainteresowa-
niem. Żywo dyskutowano 
o  innowacyjnych techno-
logiach w rolnictwie.

Łódzka telewizja, 

która objęła patronatem 
wydarzenie w Szadku, 
przez całe niedzielne po-
południe, w kolejnych 
wejściach, relacjonowała 
przebieg imprezy. W ple-
nerowym studiu telewizyj-

nym, redaktor Magdalena 
Michalak rozmawiała z za-
proszonymi gośćmi o ro-
syjskim embargu, proble-
mach z nim związanych, 

sile polskiego rolnictwa, 
a także o tak ważnej dla 
polskiej wsi roli kobiety. 
W reportażach, które mieli 
okazję obejrzeć widzo-
wie, rolnicy województwa 
łódzkiego dzielili się swo-
ją pracą, sukcesami z nią 
związanymi, ale i proble-
mami. 

Wydarzenie kultu-
ralno – edukacyjno – wy-
stawiennicze promujące 
projekt: Promocja marki 
„Rolnictwo energią regio-
nu łódzkiego” cieszyło się 
ogromną popularnością, 
imprezę odwiedziło po-
nad 15 tys. osób, wśród 
nich przede wszystkim 
mieszkańcy miast, którzy 
mogli na własne oczy zo-
baczyć jaki potencjał ma 
rolnictwo i przetwórstwo 
województwa łódzkie-
go.  Izba Rolnicza Wo-
jewództwa Łódzkiego, 
kontynuując cele projektu 
zamierza rozszerzyć dzia-

łania promujące rolnic-
two i przetwórstwo rolno 
- spożywcze, które są jed-
nymi z głównych gałęzi 
gospodarki regionu. Warto 
promować polską, zdrową 
żywność. Warto promo-

wać wieś województwa 
łódzkiego bo to właśnie 
rolnictwo jest energią tego 
regionu.

Sylwia Skulimowska

Marszałek Województwa Łódzkiego
Witold Stępień

VII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 
2014. 

W centrum Polski ,w centrum Europy

14 - 15 października  2014 r.
Hotel Doubletree by Hilton

ul. Łąkowa 29, Łódź

Europejskie Forum Gospodarcze wyrasta na jedno z 
ważniejszych przedsięwzięć ekonomiczno – społecz-
nych w kraju, jak również stanowi platformę wymiany 
myśli i poglądów ekonomicznych. 
Dyskusje podejmowane podczas Forum dotyczą ak-
tualnej sytuacji gospodarczej z ukierunkowaniem na 
potencjał regionów, których rozwój ma bezpośrednie 
przełożenie na wzmocnienie kondycji gospodarczej na-
szego kraju.

Tegoroczna edycja VII EFG będzie obfitowała w sesje 
plenarne, debaty i panele dyskusyjne, spotkania B2B, w 
których udział wezmą ludzie ze świata biznesu, nauki, 
instytucji rządowych i samorządowych. 

Tradycyjnie drugiego dnia Forum organizowane są 
salony branżowe dedykowane wiodącym branżom. 
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zaprasza 
do udziału w salonie branżowym: Innowacyjne rol-
nictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze energią 
rozwoju gospodarczego,  który odbędzie się 15 paź-
dziernika br. w godzinach 10:00 -14:00, Sala B. W 
szczególności omawiany będzie temat konkurencyj-
ności i atrakcyjności polskich firm z sektora przetwór-
stwa rolno – spożywczego na zagranicznych rynkach 
ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji marki pol-
skiej żywności. Ponadto prezentowane będą innowa-
cyjne rozwiązania w zakresie dynamiki rozwoju inte-
ligentnych opakowań produktów rolno – spożywczych 
uwzględniające światowe trendy i rozwiązania. 

Rejestracja oraz więcej informacji: 
www.forum.lodzkie.pl

Rolniku pamiętaj !

Zespół KOMBII

Zespół Czerniewiczanie Elżbieta Nawrocka Dyrektor KRUS OR w Łodzi radna Sejmiku Woje-
wództwa Łódzkiego, Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego dziękuje za pomoc w organizacji imprezy Gminie 
i Miastu Szadek oraz Rolnikom i Wystawcom promującym markę „Rolnictwo energią regionu łódzkiego”.
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Rolniku pamiętaj !

Spotkanie przedstawicieli Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego na Beskidzkiej

Rolnicze Święto na „Zjazdowej”

Piknik wieprzowy Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego w Gidlach

Już po raz kolejny odbyło się spotkanie Zarządu, komisji oraz członków Izby Rolniczej 
Województw Łódzkiego na działce IRWŁ na ulicy Beskidzkiej nr 124. W sobotę, 23 sierp-
nia zaproszeni goście, członkowie Rad Powiatowych, rolnicy rozmawiali o trudnej sytu-
acji na rynku owoców i warzyw spowodowanej embargiem jakie Rosja nałożyła na kraje 
członkowskie UE. Uznano, że ważnym elementem jest inicjowanie działań mających na 
celu powoływanie i wspieranie 
zrzeszeń i stowarzyszeń pro-
ducentów rolnych oraz szu-
kania nowych dróg eksportu. 
Dyskutowano na temat spo-
sobów działania na rzecz pro-
mocji polskiej żywności oraz 
pomocy dla rolników, których 
szczególnie dotknęły sankcje 
nałożone przez Rosję.
Krzysztof Nowak – Wicepre-
zes IRWŁ oraz Jerzy Kuzański 
Dyrektor Biura IRWŁ w Łodzi 
podsumowali dotychczasową działalność samorządu rolniczego w województwie łódz-
kim oraz przedstawili plany na najbliższe miesiące. Rozmawiano o projekcie Promocja 
marki: „Rolnictwo energią regionu łódzkiego” i najbliższym wydarzeniu edukacyjno – 
wystawienniczo – kulturalnym, 7 września w Szadku. W czasie spotkania omówiono rów-
nież najważniejsze aspekty nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 

– 2020.
Po debacie uczestnicy 
spotkania niosąc sztan-
dar Izby Rolniczej Wo-
jewództwa Łódzkiego 
przeszli w barwnym 
korowodzie na Do-
żynki zorganizowane 
wspólnie z Łódzkim 
Rynkiem Hurtowym 
„Zjazdowa” S.A. oraz 
Radą Osiedla „Dolina 
Łódki”.

(ss)

Łódzki Rynek Hurtowy „Zjaz-
dowa” to miejsce znane wszystkim 
łodzianom i przedsiębiorcom. Można 
tam, bezpośrednio od rolnika, zaopa-
trzyć się w m.in. warzywa i owoce. 
23 sierpnia, w sobotę stało się jednak 
miejscem szczególnym, rolnicy obcho-
dzili tam tradycyjne Święto Plonów. 
Dożynki zostały zorganizowane przez 
Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” 
S.A. wspólnie z Izbą Rolniczą Woje-

wództwa Łódzkiego oraz Radą Osiedla 
„Dolina Łódki”. Uroczystość dożyn-
kowa oprócz wymiaru symbolicznego 
podziękowania była również gestem 
solidarności z polskimi rolnikami w ob-
liczu embarga nałożonego przez Rosję.

Dożynki rozpoczęła Msza Święta 
koncelebrowana przez księdza dzie-
kana, proboszcza Parafii w Widawie 
Jarosława Leśniaka – duszpasterza 
rolników Archidiecezji Łódzkiej  oraz 

proboszcza parafii M.B. Różań-
cowej – księdza dziekana Anto-
niego Głowę. Liczne delegacje 
Kół Gospodyń Wiejskich złożyły 
na ołtarzu dary z pól i ogrodów. 
Po Mszy Św. zaproszonych gości, 
rolników i klientów Rynku powi-
tał Wojciech Pisarski – przewod-
niczący Rady Osiedla „Dolina 
Łódki, Krzysztof Nowak – Wice-
prezes Izby Rolniczej Wojewódz-
twa Łódzkiego oraz Cezary Ko-
łota – Prezes Łódzkiego Rynku 
Hurtowego „ZJAZDOWA”.
Wiceprezes Izby Rolniczej Wo-
jewództwa Łódzkiego Krzysztof 
Nowak – podziękował rolnikom 

za całoroczny trud, za dbałość o wspól-
ne dziedzictwo. Zwrócił uwagę na zna-
czenie zdrowego, smacznego polskiego 
chleba, a także wartości z nim związa-
ne, zakorzenione w polskiej tradycji. 
Wspomniał o trudnej sy-
tuacji na rynku owoców 
i warzyw oraz o wspar-
ciu jakiego potrzebują 
producenci. Rolnikom 
województwa łódzkie-
go życzył pomyślności i 
satysfakcji z pracy, zdro-
wia i zasobnych plonów 
w przyszłym roku.

By tradycji stało się 
zadość wręczono wień-
ce dożynkowe. Zespół 
Śpiewaczy „Seniorki z 
Kalonki” dla Pana Wi-
tolda Stępnia – Marszał-
ka Województwa Łódzkiego. Zespół 
Śpiewaczy „RETKINIANIE” wręczył 
wieniec dla Pani Hanny Zdanowskiej 
- Prezydenta Miasta Łodzi. Zespół 
Śpiewaczy „BYSZEWIANIE” wręczył 
wieniec Panu Krzysztofowi Nowako-

wi – Wiceprezesowi Izby Rolniczej 
– Województwa Łódzkiego. Zespół 
Śpiewaczy „Gospochy” z Łukaszewa 
wręczył wieniec dla Krystyny Rokity 
– Przewodniczącej MZRKiOR. Zespół 
Śpiewaczy „NOWOSOLNA” śpie-
wają i wręczają wieniec dożynkowy 
dla Cezarego Kołoty – Prezesa ŁRH 
„ZJAZDOWA”. Zespół Śpiewaczy 

„KGW LIPKA” dla Rady Osiedla „Do-
lina Łódki”. Starostami tegorocznych 
Dożynek na Zjazdowej była Halina 
Szrajnert  i Edward Kucharski, osoby 
zasłużone dla rolnictwaW czasie Doży-

nek wystąpiły zespoły folklorystyczne, 
można było usłyszeć tradycyjne ludo-
we  przyśpiewki. Stoiska wokół rynku 
na „Zjazdowej” obfitowały w produkty 
rękodzieła ludowego. Wszyscy odwie-
dzający Dożynki przy stoiskach instytu-

cji okołorolniczych 
mogli uzyskać in-
formacje przydane 
w rolnictwie. Spo-
tkanie na „Zjazdo-
wej” było też do-
skonałą okazją do 
wspólnej biesiady. 
Degustację ciast 
przygotowało Koło 
Gospodyń Wiej-
skich Stoki-Sikawa. 
Natomiast Izba Rol-
nicza Województwa 
Łódzkiego zorga-
nizowała Piknik 
Drobiowy, który 

cieszył się niezwykłym powodzeniem. 
Można było skosztować potraw z dro-
biu oraz uczestniczyć w konkursach te-
matycznych promujących to niezwykle 
zdrowe i smaczne mięso. Piknik został 
sfinansowany z Funduszu Promocji 
Mięsa Drobiowego i Przetworów Dro-
biowych.

(ss)

Na stadionie sportowym w Gidlach 
9 sierpnia 2014 roku od godziny 14 – tej 
Izba Rolnicza Województwa Łódzkie-
go przy współpracy z Krajową Radą Izb 
Rolniczych oraz Agencją Rynku Rolnego 
zorganizowała Piknik Wieprzowy, który 
odbył się przy okazji jubileuszu 90-lecia 
klubu LKS „VIS” Gidle. Przybyłych na 
stadion gości powitała pani wójt Krystyna 
Kubasiak oraz były zawodnik VIS-u Gi-
dle – Adrian Stacherczak. Izbę Rolniczą 
Województwa Łódzkiego reprezentował 
członek Zarządu Andrzej Komala oraz 
Dyrektor Biura IRWŁ Jerzy Kuzański.

W czasie obchodów zostało roze-

granych kilka meczów w różnych kate-
goriach wiekowych. Najstarszym bo 73 
letnim zawodnikiem w drużynie oldbo-
jów był Mieczysław Michalski. Nie lada 
gratką dla wszystkich była możliwość 
rozmowy z byłym Reprezentantem Polski 
Sławomirem Majakiem, który w latach 
1984-1987 był zawodnikiem LKS „VIS” 
Gidle.
W trakcie imprezy wszyscy uczestnicy 
mogli skosztować potraw z mięsa wie-
przowego, które zostały przygotowane 
na Piknik Izby Rolniczej Wojewódz-
twa Łódzkiego. Uczestnicy pikniku de-
gustowali wyśmienite potrawy z mięsa 

Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi, odwiedzając stoisko IRWŁ prze-
kazała na ręce Beaty Pach dożynkowy list gratulacyjny dla Prezesa Izby Rol-

niczej Województwa Łódzkiego Andrzeja Górczyńskiego. 

Cezary Kołota – Prezes Łódzkiego Rynku Hurtowego „ZJAZDOWA” , 
Krzysztof Nowak – Wiceprezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkie-
go, Wojciech Pisarski – przewodniczący Rady Osiedla „Dolina Łódki”. 

Wiceprezes IRWŁ Krzysztof Nowak, Jerzy Kuzański Dyrektor Biura IRWŁ, 
Marek Mazur Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Małgo-

rzata Gabryelczak zastępca dyrektora ŁODR w Bratoszewicach.

Zespół śpiewaczy KGW „Lipka” zaprezentował 
najpopularniejsze ludowe przyśpiewki.
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wieprzowego  takie jak: wiejska  szynka 
wędzona, rolada wieprzowa, sakiewka ze 
schabu z boczkiem, pulpety wieprzowe, 

schab ze śliwką i morelą, pieczeń rzymska, 
szaszłyki wieprzowe z papryką, pieczarką 
i cebulką, kuleczki wieprzowe z dipami, 
boczek faszerowany. Pełne tace z pysz-
nościami wieprzowymi noszone przez 
hostessy znikały bardzo szybko. Uczest-
nicy Pikniku Wieprzowego mogli rów-
nież skosztować zupy gulaszowej, żurku 

z pulpetami kiełbasianymi oraz karkówki 
w sosie. Oprócz wspomnianych smako-
witych atrakcji dzieci i młodzież uczest-
niczyli w konkursach tematycznych, które 
były przeprowadzane zarówno na scenie 
jak i przy  stoisku informacyjnym. Tabli-
ca na temat trzody chlewnej w tym opi-
sem ras i przepisami z mięsa wieprzowe-

go  oraz konkursy wiedzy dla dorosłych i 
konkursy w postaci zagadek i quizu  dla 
dzieci. Dostępne ulotki i prezentacja wpi-

sały się w cel imprezy, którym było pro-
mowanie wśród konsumentów spożycia 
mięsa wieprzowego i jego przetworów. 
Zwiększenie udziału w codziennej diecie 
mięsa wieprzowego i jego przetworów 
oraz wyeksponowanie zarówno jego wy-
sokich walorów smakowych, jak również 
wartości odżywczych ma obalić fałszywe 

mity i przekłamania krążą-
ce na temat wieprzowiny. 
Przygotowane do degusta-
cji potrawy z mięsa wie-
przowego  miały zachę-
cić konsumentów aby na 
polskim stole  królowała 
wieprzowina pod wieloma 
postaciami.   Piknik został 
sfinansowany z Funduszu 
Promocji Mięsa Wieprzo-
wego.
Część artystyczną 90 – le-
cia gidlowskiego klubu 
uświetnił występ Strażac-

kiej Orkiestry Dętej z Gidel, która wy-
konała nie tylko polskie, ale i zagranicz-
ne szlagiery. Natomiast do północy, przy 
świetnej zabawie, biesiadnikom przygry-
wał zespół „Caanon Band”.

Beata Rzewuska

Wykaz placówek TUW w województwie łódzkim

Nazwa Placówki Adres Telefon

Biuro Regionalnem Łódź 91- 342 Łódź, ul Swojska 4
biuro40@tuw.pl

42/640-68-53
     640-68-54

Oddział Piotrków Tryb. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 67
/ Armii Krajowej 18, oddz4010@tuw.pl

44/649-69-29 
     649-69-80

Filia Bełchatów 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 1, filia.belchatow@tuw.pl 44/633-01-03

Oddział Skierniewice 96-100 Skierniewice, ul. Senatorska 25
oddz4020@tuw.pl

46/832-30-00
     832-36-49

Filia Łowicz 99-400 Łowicz, ul. Przyrynek 16, filia.lowicz@tuw.pl 46/837-00-79

Oddział Kutno 99-300 Kutno, ul.  Zduńska 9, oddz4030@tuw.pl 24/254-17-00

Oddział Sieradz 98-200 Sieradz, Rynek 19
oddz4040@tuw.pl

43/822-33-99
fax:822-38-68

Oddział Łęczyca 99-100 Łęczyca, ul. Przedrynek 2, oddz4050@tuw.pl 24/721-01-61

Oddział Radomsko 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 4
oddz4070@tuw.pl

44/683-51-05
     683-21-27

W poprzednim miesiącu przypomnieli-
śmy o obowiązku zawierania ubezpie-
czeń OC rolnika i budynków wchodzą-
cych w skład gospodarstwa rolnego.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem-
nych TUW ma w swojej ofercie szero-
ki wachlarz dobrowolnych ubezpieczeń 
rolnych między innymi:

BEZPIECZNA ZAGRODA - jest 
kompleksowym ubezpieczeniem mienia 
znajdującego się na terenie gospodar-
stwa rolnego.
W ramach pakietu można ubezpieczyć 
nie tylko mienie, ale również zabezpie-
czyć siebie i swoich bliskich w razie nie-
szczęśliwego wypadku.
W ramach jednej polisy TUW’TUW 
obejmuje pełną ochroną majątek rolnika 
oraz członków jego rodziny:
- budynki, budowle ( w tym ogrodzenia, 
mostki ) oraz nagrobki cmentarne,
- mienie związane z prowadzeniem go-
spodarstwa rolnego , w tym ziemiopło-
dy, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy, 

zwierzęta gospodarskie
- ruchomości domowe i stałe elementy 
budynku mieszkalnego,
- uprawy rolne,
- sprzęt elektroniczny,
- szyby i przedmioty szklane.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody 
od ognia i innych zdarzeń losowych, a 
także od kradzieży z włamaniem, dewa-
stacji i przepięć.
Zakres ubezpieczenia upraw rolnych 
obejmuje:
a) rośliny okopowe-korzeniowe – na pa-
szę, z wyłączeniem buraków cukrowych 
) od gradobicia,
b) zboża, rzepak – od ognia

Dodatkowo oferujemy ubezpieczenia:
- ubezpieczenie szyb i przedmiotów 
szklanych od stłuczenia, rozbicia lub 
pęknięcia
- ubezpieczenie następstw nieszczęśli-
wych wypadków,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cy-
wilnej w życiu prywatnym

Ciekawym rozwiązaniem jest dodatko-
we ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej kombajnisty z tytułu wykony-
wania usługi  koszenia za szkody w mie-
niu zleceniodawcy.

Proponujemy również ubezpieczenie 
ochrony prawnej.

UBEZPIECZENIE ZWIERZĄT GO-
SPODARSKICH

Ubezpieczeniem są objęte zwierzęta 
zdrowe i bez wad, oznakowane lub opi-
sane we wniosku albo sfotografowane - 
następujących gatunków:
1) bydło, konie, owce, kozy w wieku po-
wyżej 6 miesiąca życia;
2) trzoda chlewna o wadze powyżej 15 
kg.
Do ubezpieczenia muszą być zgłoszone 
wszystkie będące własnością ubezpie-
czonego zwierzęta tego samego gatun-
ku, w danej grupie użytkowej.

Towarzystwo udziela ochrony ubezpie-
czeniowej w zakresie pełnym lub ogra-
niczonym:
1) zakres pełny obejmuje odpowiedzial-
nością szkody powstałe wskutek padnię-

cia zwierzęcia i uboju z konieczności. 
Dodatkowo zwierzęta w tym wariancie 
mogą zostać objęte ubezpieczeniem 
krótkoterminowym za szkody powstałe:
wskutek trzebienia; wskutek operacji 
zwierząt, przy czym ubezpieczeniem 
mogą być objęte
 zwierzęta ze schorzeniami stanowiący-
mi powód tej operacji; w czasie transpor-
tu;  w czasie transportu i przebywania w 
bazie, tj. pomieszczeniu, które służy do 
przetrzymywania zwierząt i zabezpie-
cza je przed szkodliwymi wpływami at-
mosferycznymi;  w czasie wystawy; w 
czasie zawodów sportowych;  w czasie 
kręcenia filmu.

2) zakres ograniczony obejmuje odpo-
wiedzialnością szkody powstałe wsku-
tek padnięcia zwierzęcia.

UBEZPIECZENIE AGROCASCO
 
Nowoczesny sprzęt rolniczy to spory 
wydatek i droga inwestycja. Dlatego 
warto go ubezpieczyć.
Nasze Towarzystwo obejmuje pełną 
ochroną ubezpieczeniową każdy sprzęt 
rolniczy stanowiący własność lub będą-
cy w prawnym posiadaniu Ubezpieczo-
nego.

Zakres ubezpieczenia, obejmuje szkody 
powstałe w sprzęcie rolniczym na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej wskutek 
wszelkich zdarzeń niezależnych od woli 
Ubezpieczonego lub osoby upoważnio-
nej do korzystania ze sprzętu rolniczego.
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest 
również kradzież sprzętu do której może 
dojść podczas przechowywania go za-
równo na terenie gospodarstwa jak i na 
całym terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej.
Umowę ubezpieczenia można zawrzeć  
się na okres 12 miesięcy lub krótszy.

Suma ubezpieczenia powinna odpowia-
dać wartości rynkowej sprzętu rolnicze-
go na dzień zawarcia umowy ubezpie-
czenia.
TUW”TUW stosuje atrakcyjny system 
zniżek uzależniony od przebiegu ubez-
pieczenia.

Zapraszamy do naszych placówek.Zadbaj o swoje  gospodarstwo rolne

Krystyna Kubasiak Wójt Gminy Gidle, Andrzej Komala członek Zarządu IRWŁ, Lilla Perka prawnik IRWŁ, 
Jerzy Kuzański Dyrektor Biura IRWŁ
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cia zwierzęcia i uboju z konieczności. 
Dodatkowo zwierzęta w tym wariancie 
mogą zostać objęte ubezpieczeniem 
krótkoterminowym za szkody powstałe:
wskutek trzebienia; wskutek operacji 
zwierząt, przy czym ubezpieczeniem 
mogą być objęte
 zwierzęta ze schorzeniami stanowiący-
mi powód tej operacji; w czasie transpor-
tu;  w czasie transportu i przebywania w 
bazie, tj. pomieszczeniu, które służy do 
przetrzymywania zwierząt i zabezpie-
cza je przed szkodliwymi wpływami at-
mosferycznymi;  w czasie wystawy; w 
czasie zawodów sportowych;  w czasie 
kręcenia filmu.

2) zakres ograniczony obejmuje odpo-
wiedzialnością szkody powstałe wsku-
tek padnięcia zwierzęcia.

UBEZPIECZENIE AGROCASCO
 
Nowoczesny sprzęt rolniczy to spory 
wydatek i droga inwestycja. Dlatego 
warto go ubezpieczyć.
Nasze Towarzystwo obejmuje pełną 
ochroną ubezpieczeniową każdy sprzęt 
rolniczy stanowiący własność lub będą-
cy w prawnym posiadaniu Ubezpieczo-
nego.

Zakres ubezpieczenia, obejmuje szkody 
powstałe w sprzęcie rolniczym na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej wskutek 
wszelkich zdarzeń niezależnych od woli 
Ubezpieczonego lub osoby upoważnio-
nej do korzystania ze sprzętu rolniczego.
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest 
również kradzież sprzętu do której może 
dojść podczas przechowywania go za-
równo na terenie gospodarstwa jak i na 
całym terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej.
Umowę ubezpieczenia można zawrzeć  
się na okres 12 miesięcy lub krótszy.

Suma ubezpieczenia powinna odpowia-
dać wartości rynkowej sprzętu rolnicze-
go na dzień zawarcia umowy ubezpie-
czenia.
TUW”TUW stosuje atrakcyjny system 
zniżek uzależniony od przebiegu ubez-
pieczenia.

Zapraszamy do naszych placówek.

Zmiany w ubezpieczeniach upraw rolnych od 2015 roku

ARiMR przyjmuje wnioski na 
modernizację gospodarstw rolnychOkresowa emerytura rolnicza

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o możliwości ubiegania się o 
przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 637) osobie, której upłynął okres, na jaki została przyznana jej renta strukturalna przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze wieku 
emerytalnego, przysługuje okresowa emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku.
Okresowa emerytura rolnicza przysługuje w wysokości emerytury podstawowej, bez 
względu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.
W związku z tym osoby zainteresowane, które utraciły prawo do renty strukturalnej, a 
które nie osiągnęły wieku emerytalnego, mogą zwrócić się do Oddziału Regionalnego 
lub Placówki Terenowej Kasy, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, z wnio-
skiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. Do wniosku powinna być 
dołączona kopia decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną.
Bliższe informacje na temat okresowej emerytury rolniczej znajdują się na stronie interne-
towej krus.gov.pl w zakładce zadania – świadczenia.

Rolniku pamiętaj !

Rada Ministrów przyjęła 9 września projekt 
ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, 
przedłożony przez ministra rolnictwa i roz-
woju wsi.
Nowe przepisy włączone do projektu no-
welizacji ustawy uwzględniają zmiany w 
zasadach udzielania pomocy publicznej 
określone w wytycznych Unii Europejskiej 
w sprawie pomocy państwa w sektorach rol-
nym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w 
latach 2014-2020, odnoszące się do pomocy 
na opłacenie składek ubezpieczeniowych.
Jedną z istotnych kwestii jest zapewnienie 
producentom owoców i warzyw dostępu 
do ubezpieczeń z dopłatami z budżetu pań-
stwa do składek ubezpieczenia w przypadku 
stosowania przez zakłady ubezpieczeń sta-
wek taryfowych wyższych niż 6 proc. sumy 
ubezpieczenia tych upraw.
Do tej pory producenci upraw warzyw grun-
towych oraz drzew i krzewów owocowych, 
w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń ustalił 
składkę ubezpieczenia z zastosowaniem 
stawki taryfy powyżej 6 proc. sumy ubez-
pieczenia, nie mogli korzystać z możliwości 
dopłat z budżetu państwa.
Przyjęte rozwiązanie umożliwi tej grupie 
producentów korzystanie z dopłat do skła-
dek także w przypadku ustalenia składki 
ubezpieczenia upraw warzyw gruntowych 
oraz drzew i krzewów owocowych z zasto-
sowaniem stawki taryfowej przekraczającej 
6 proc. sumy ubezpieczenia – przy czym do-
płaty do składek będą stosowane do 65 proc. 
składki obliczonej przy stawce taryfowej sta-
nowiącej 5 proc. sumy ubezpieczenia. Pozo-
stałą część składki w całości zapłaci rolnik.
Rozwiązanie takie zwiększy ochronę ubez-
pieczeniową upraw rolnych przez wzrost 
liczby zawartych z producentami rolnymi 
umów ubezpieczenia.
Skrócono z 30 do 14 dni termin, od którego 
następuje odpowiedzialność zakładu ubez-
pieczeń po zawarciu umowy obowiązkowe-
go ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka 
wystąpienia szkód spowodowanych przez 
powódź i suszę.
Wprowadzono przepisy usprawniające 

system rozliczania dotacji otrzymywanych 
przez zakłady ubezpieczeń na pokrycie czę-
ści odszkodowań wypłaconych producen-
tom rolnym z tytułu szkód spowodowanych 
przez suszę oraz umożliwiające ujednolice-
nie formy przekazywanych sprawozdań i 
rozliczeń dotacji.
Przewidziano możliwość zawierania umów 
ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt go-
spodarskich z grupą zakładów ubezpieczeń 
współpracujących na podstawie porozumie-
nia koasekuracyjnego. Chodzi o przypadki, 
gdy kilka zakładów ubezpieczeń zamierza 
oferować umowy ubezpieczenia w ramach 
koasekuracji, tj. wspólnie udzielać ochrony 
ubezpieczeniowej producentom rolnym i 
partycypować w ryzyku ubezpieczeniowym 
na ustalonych przez siebie zasadach i w usta-
lonych proporcjach.
Zgodnie z przepisami, jeden z zakładów 
ubezpieczeń przyjmuje na siebie rolę wio-
dącego zakładu ubezpieczeń, z którym do-
konywane są wszelkie rozliczenia dopłat i 
dotacji przewidzianych ustawą. Wiodący za-
kład ubezpieczeń ma z kolei obowiązek roz-
liczania się z pozostałymi zakładami odpo-
wiednio na zasadach, na których te zakłady 
partycypują w składce (dotyczy dopłat) oraz 
w wypłacanych odszkodowaniach w związ-
ku z suszą (dotyczy dotacji celowej).
Do projektu nowelizacji ustawy wprowa-
dzono definicję producenta rolnego prowa-
dzącego działalność rolniczą, obowiązującą 
przy ubieganiu się o dopłaty bezpośrednie.
Dopłaty będą przysługiwały producentom 
rolnym w wysokości do 65 proc. składki z 
tytułu ubezpieczenia upraw, z zastosowa-
niem stawek taryfowych ubezpieczenia nie 
przekraczających:
•    3,5 proc. sumy ubezpieczenia upraw zbóż, 
kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziem-
niaków lub buraków cukrowych;
•   5 proc. sumy ubezpieczenia upraw rzepa-
ku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, 
tytoniu, drzew i krzewów owocowych, tru-
skawek lub roślin strączkowych.
Znowelizowane przepisy ustawy mają wejść 
w życie 1 stycznia 2015 r.

(Źródło: KPRM)

Do 3 listopada 2014 roku można składać 
osobiście lub przez upoważnioną osobę 
w oddziałach regionalnych lub biurach 
powiatowych Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa wnioski aktuali-
zacyjne o przyznanie pomocy z działania 
„Modernizacja gospodarstw rolnych” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013. Takie wnio-
ski aktualizacyjne mogą składać osoby, 
które spełniają następujące dwa warunki.
Po pierwsze ubiegały się o wsparcie na 
„Modernizację gospodarstw rolnych” 
w czasie naborów prowadzonych przez 
ARiMR w 2011, 2012 i 2013 roku i wów-
czas nie dostały pomocy z powodu braku 
środków, to znaczy znajdują się na „białej” 
części ostatnio opublikowanych na stronie 
Agencji list wojewódzkich określających 
kolejność przysługiwania dofinansowania 
w poszczególnych naborach. Po drugie na-
tomiast, nie otrzymały bądź nie otrzymają 
z ARiMR do 4 września 2014 roku infor-
macji o odmowie przyznania im pomocy 
finansowej z tego działania. Nie złożenie 
wniosku aktualizacyjnego w tym terminie 
oznacza, że taka osoba zostanie wykluczo-
na z przyznania pomocy z działania „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych”.
Żadnych aktualizacji wniosków o przy-
znanie pomocy z tego działania nie muszą 
dokonywać osoby, które mieszczą się w li-
mitach dostępnych środków, czyli znajdują 
w „zielonej” części ostatnich list określają-
cych kolejność przyznawania pomocy w 
wymienionych wyżej naborach.
Możliwość przyznanie pomocy finansowej 
większej liczbie wnioskodawców ubiega-
jących się o wsparcie z działania „Moderni-
zacja gospodarstw rolnych” wynika z prze-
sunięcia dodatkowych 200 mln euro, na 
które zgodę wyraziła Komisja Europejska. 
To z kolei pozwoliło na dokonanie przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka 
Sawickiego nowelizacji rozporządzenia w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy z tego działania.
Aktualizacja wniosków swoim zakresem 
obejmować będzie w szczególności kry-
teria, które będą mieć znaczenie dla liczby 
uzyskanych punktów, przy czym należy 
mieć na uwadze, że oprócz dotychczaso-
wych kryteriów związanych z wielkością 
ekonomiczną gospodarstwa, wpływem re-
alizowanej operacji na wzrost wartości do-
danej brutto w gospodarstwie oraz wspól-
nym ubieganiem się o przyznanie pomocy, 
które nie ulegają zmianie, zostały wprowa-
dzone dodatkowe kryteria, które będą pre-
ferowały projekty:

• przyczyniające się do poprawy stanu 
środowiska naturalnego,

• zawierające inwestycje związane z 
utrzymaniem lub zwiększeniem trwałych 
użytków zielonych,

• realizowane w gospodarstwach, w 
których głównym kierunkiem produkcji 
jest produkcja trzody chlewnej.
Punkty za kryterium środowiskowe przy-
znawane będą w zależności od udziału 

wnioskowanej kwoty pomocy na popra-
wę ochrony środowiska naturalnego w 
całości wnioskowanej kwoty pomocy – w 
przypadku operacji, której realizacja ma na 
celu poprawę warunków ochrony środowi-
ska naturalnego (do wnioskowanej kwoty 
pomocy na poprawę ochrony środowiska 
naturalnego nie wlicza się wnioskowanej 
kwoty pomocy np. na zakup ciągnika rolni-
czego). Wykaz kosztów kwalifikowalnych 
mających wpływ na ochronę środowiska 
określają wytyczne dostępne na stronie in-
ternetowej Agencji.
Punkty za kryterium związane z utrzyma-
niem lub zwiększeniem trwałych użytków 
zielonych przyznawane będą w przypadku 
gdy w zestawieniu rzeczowo-finansowym 
operacji będą zawarte koszty kwalifiko-
wane związane z ogółem zabiegów sto-
sowanych w gospodarstwie na trwałych 
użytkach zielonych w rozumieniu art. 2 lit. 
c rozporządzenia nr 1120/2009 i operacja 
będzie realizowana w gospodarstwie, w 
którym trwałe użytki zielone stanowią co 
najmniej 30% użytków rolnych i nie mniej 
niż 5 ha. Punkty przyznawane będą w za-
leżności od tego, czy realizacja operacji 
przyczyni się do utrzymania czy też zwięk-
szenia powierzchni trwałych użytków 
zielonych w gospodarstwie. Powierzch-
nia trwałych użytków zielonych w gospo-
darstwie określana będzie na podstawie 
powierzchni trwałych użytków zielonych 
zadeklarowanej w 2014 r. we wniosku o 
przyznanie jednolitej płatności obszarowej. 
Wykaz kosztów kwalifikowalnych zwią-
zanych z ogółem zabiegów stosowanych 
w gospodarstwie na trwałych użytkach 
zielonych określają wytyczne dostępne na 
stronie internetowej Agencji.
Punkty za kryterium związane ze średnio-
roczną liczbą sztuk trzody chlewnej przy-
znawane będą w zależności od wielkości 
stada obliczonego za okres od dnia 1 stycz-
nia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., na 
podstawie zdarzeń zgłoszonych do rejestru 
zwierząt gospodarskich oznakowanych 
do dnia 31 lipca 2014r., w przypadku gdy 
głównym kierunkiem produkcji ustalonym 
w drodze aktualizacji będzie trzoda chlew-
na.
Po upłynięciu terminu na dokonanie ak-
tualizacji, Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa poda na stronie 
internetowej informację o kolejności przy-
sługiwania pomocy w postaci jednej krajo-
wej listy rankingowej.

ARiMR zachęca Wnioskodawców, którzy 
będą zobowiązani do aktualizacji złożo-
nych wniosków o przyznanie pomocy do 
zapoznania się z treścią rozporządzenie 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyzna-
wania pomocy w ramach działania „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013.

(Źródło: ARiMR)
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Bogdan Gołąb 
powiat bełchatowski

Małgorzata Gabryel-
czak - powiat łęczycki

Krzysztof Juszyński
powiat opoczyński

Tomasz Kowalski
powiat piotrkowski

Jan Kołodziejczyk
powiat sieradzki

Krzysztof Wróbel
powiat wieluński

Jerzy Karsznia
powiat wieruszowski

Ryszard Starek
powiat wieruszowski

Krzysztof Jan Nowak
powiat zduńskowolski

Adam Michaś
powiat zgierski

Jerzy Kuzański
powiat zgierski

Krzysztof Hubert  
Nowak 

powiat zduńskowolski

Tomasz Baliński
powiat sieradzki

Andrzej Kowara
powiat skierniewicki

Jacek Ossowicz
powiat skierniewicki

Dariusz Kowalczyk
powiat tomaszowski

Wiesław Matera
powiat tomaszowski

Józef Stępień
powiat wieluński

Ewa Bednarek
powiat poddębicki

Mariusz Gortat
powiat poddębicki

Andrzej Gruszczyński
powiat radomszczański

Andrzej Komala
powiat radomszczański

Małgorzata Rosa
powiat rawski

Mariusz Cheba
powiat rawski

Marek Sarwa
powiat opoczyński

Czesław Dzierżawski
powiat pabianicki

Maria Lubowicka
powiat pabianicki

Jacek Koziński
powiat pajęczański

Paweł Sikora
powiat pajęczański

Bogdan Pietrykowski
powiat piotrkowski

Marek Chwiałkowski
powiat łęczycki

Donata Wrona
powiat łowicki

Eugeniusz Supera
powiat brzeziński

Jan Znyk
powiat łowicki

Jan Woźniak - powiat 
łódzki - wschodni

Władysław Glubowski
powiat łódzki  - 

wschodni

Piotr Kociołek  
powiat bełchatowski

Tomasz Piechota  
powiat brzeziński

Andrzej Górczyński
powiat kutnowski

Jacek Maćczak
powiat kutnowski

Bronisław Węglewski
powiat łaski

Wojeciech Augustyniak 
powiat łaski

CZŁONKOWIE WALNEGO ZGROMADZENIA IRWŁ
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DRUK I SKŁAD: 

Inter...Test
96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go 6
tel. 46 862 96 57, 46 862 83 64,
kom. 606 26 26 70, www.it3.pl

WYDAWCA: SAM-ROL Sp. z o. o.
RADA PROGRAMOWA: Agnieszka Galanciak,
Anna Bieniawska, Stanisław Zawilski, ks. Jarosław Leśniak,
Piotr Kociołek, Jerzy Kuzański, Sylwia Skulimowska;
REKLAMA W GAZECIE: Piotr Kociołek, kom. 692-467-000
NAKŁAD: 10.000 szt.

Składniki:
- główka kapusty stożkowej,
- 0,5 kg mielonego mięsa drobiowego,
- średniej wielkości seler – starty na jarzynówce o 
drobnych oczkach,
- 2-3 jajka,
- przyprawy do smaku ( sól, pieprz),
Sos pomidorowy: 
- 2 łyżki mąki pszennej 
- 4 łyżki śmietany 18% 
- trochę ciepłej wody 
- 2 łyżki koncentratu pomidorowego 
- maggi do smaku

Sposób wykonania:
Mięso, starty seler, jajka, przyprawy dokładnie 
wymieszać. Jeśli masa jest zbyt rzadka można do-
dać tartą bułkę  (jeśli ktoś lubi -  małą pokrojoną 
cebulkę). W dużym garnku sparzyć kapustę.
Z liści kapusty ścinamy nożem główny nerw. Ma-
łymi i porwanymi liśćmi wykładamy dno garnka. 
Na każdy liść kapusty kładziemy porcję mięsa, 
spłaszczamy delikatnie. Następnie składamy do 
środka lewą i prawą stronę liścia, po czym ściśle 

zawijamy w roladkę, tak aby mięso nie wydo-
stało się w czasie duszenia. Układamy gołąbki 
w garnku, podlewamy gorącą wodą i dusimy 
ok. pół godziny. Następnie w kubku mieszamy 
mąkę ze śmietaną, koncentratem pomidorowym 
i niewielką ilością  ciepłej wody, dodajemy do 
garnka z gołąbkami, gotujemy do zgęstnienia. 
Przy dużej ilości gołąbków możemy sos zagoto-
wać osobno i połączyć. Podajemy na ciepło.
Smacznego!

Anna Janicka

Gołąbki drobiowe




