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W związku z dramatycznie pogar-
szającą się sytuacją na rynkach rol-
nych, Izba Rolnicza Województwa 
Łódzkiego wnioskuje o podjęcie na-
tychmiastowych działań.

I. Działania interwencyjne
- wprowadzenie rekompensat dla rolni-
ków, którzy ponieśli straty na rynkach 
rolnych;
- rozwiązanie problemu kar za prze-
kroczenie limitów kwot mlecznych 
(w związku z ich likwidacją z dniem 1 
kwietnia 2015 roku);
- znaczne zmniejszenie populacji dzi-
ków, które są głównymi nosicielami 
wirusa ASF oraz zwiększenie środków 
na skuteczne przeprowadzenie progra-
mu bioasekuracji w Polsce;
- wprowadzenie obowiązku znakowa-
nia i etykietowania mięsa z podaniem 
producenta oraz wprowadzenie pełnej 
kontroli sprowadzanej na rynek polski 
wieprzowiny, wołowiny oraz innych 
gatunków mięsa oraz jego przetworów;
- zdecydowana ochrona polskiej ziemi 

przed wykupem przez obcokrajowców 
(od maja 2016 r.).

II. Działania zapewniające opłacal-
ność produkcji na wszystkich ryn-
kach rolnych.
- wnosimy o zwiększenie dopłat do 
materiału siewnego i wyrażamy sta-
nowczy sprzeciw w związku z propo-
zycją nowego rozporządzenia MRiRW 
obniżającego wysokość tych dopłat;
- umożliwienie rolnikom sprzedaży 
bezpośredniej produktów przetworzo-
nych, pochodzących z ich gospodarstw 
oraz uruchomienie w PROW 2014-
2020 środków na inwestycje związane 
z małym przetwórstwem i odbudową 
lokalnych rzeźni;
- racjonalne wykorzystanie funduszy 
promocji artykułów rolno – spożyw-
czych na działania promocyjne pol-
skiej żywności na rynkach UE i krajów 
trzecich.

III. Działania zapewniające racjo-
nalne wykorzystanie środków unij-

nych skierowanych do sektora rol-
nego.
- dostosowanie wielkości opłat obsza-
rowych do poziomu obowiązującego 
w krajach starej Unii Europejskiej;
- wprowadzenie w dopłatach bezpo-
średnich do produkcji – dopłaty do 
każdej lochy.
       
     Izba Rolnicza Województwa 
Łódzkiego, mając na uwadze skalę 
problemu i coraz bardziej napiętą 
sytuację apeluje o szybkie wprowa-
dzenie w/w wniosków. Jednocześnie 
oczekujemy od Pani Ewy Kopacz – 
Premier Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz Marka Sawickiego – Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęcia 
stosownych działań mających na 
celu jak najszybsze rozwiązanie tej 
trudnej sytuacji na rynkach rolnych.

Andrzej Górczyński
Prezes Izby Rolniczej

Województwa Łódzkiego

Z martwychwstanie 
Chrystusa jest dla 

nas ludzi wiary faktem, co do 
którego nie trzeba nas przeko-
nywać, ani nam udowadniać. 
Jest podstawą naszej wiary, 
bo jak mówi  św. Paweł: „Je-
śli nie ma zmartwychwstania, 
to i Chrystus nie zmartwych-
wstał. A jeśli Chrystus nie 
zmartwychwstał, daremne 
jest nasze nauczanie, próżna 
jest także wasza wiara.” (1Kor 
15:13-14) Co do tego nie 

mamy na pewno wątpliwości, 
chociaż Zmartwychwstanie 
Chrystusa jest faktem, którego 
rozumem nie jesteśmy w sta-
nie udowodnić.

Zastanawiającym jest jed-
nak to, że nie wszyscy zdajemy 
sobie sprawę z innego, o wiele 
bardziej oczywistego faktu, a 
mianowicie, że nie ma zmar-
twychwstania bez uprzed-
niej śmierci. Oczywistym jest, 
że każdy z nas kiedyś umrze. 
To jest od nas niezależne i na 

to nie mamy wpływu. Chodzi 
jednak o inną śmierć i o inne 
zmartwychwstanie. Chrystus 
przez dzisiejsze święto powo-
łuje nas do ustawicznego pro-
cesu zmartwychwstawania, 
powstawania na nowo, a to 
wymaga uprzedniej śmierci. 
Muszę umrzeć sobie, umierać 
swoim drobnym i większym 
grzechom, słabościom, za-
chciankom, egoizmowi, pra-
gnieniu posiadania, urządzania 
się, „zabezpieczania” sobie 

wygodnego gniazdka na tej 
ziemi.

Radykalizm ewangeliczny 
jest tutaj bardzo daleko po-
sunięty: „Jeżeli ziarno psze-
nicy wpadłszy w ziemię nie 
obumrze, ... Ten, kto kocha 
swoje życie, Straci je ... .” (J 
12:24-25)

W naszym życiu przeżywa-
my kolejny wielki post chcąc 
się przygotować na spotka-

Wielki Post Wielkanoc 2015
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nie z Chrystusem Zmartwychwstałym, 
Chrystusem, który jest naszą największą 
nadzieją w zmierzaniu ku wieczności.  To 
podążanie za Chrystusem to cały wielki 
proces, który nazywamy metanoją, prze-
mianą odbywającą się na wielu płaszczy-
znach naszego życia. Chodzi tu o trwalsze 
przylgnięcie do Boga, o nawrócenie na-
szych serc ku Niemu, ale przede wszyst-
kim o pojednanie z bliźnimi, które powin-
no być wyrażone naszymi wytrwałymi 
ćwiczeniami duszy i ciała. Od wieków 
zostały wypracowane pewne działania, 
które mają nam w tym pomóc;  
-pewna  wstrzemięźliwość w tym czasie 
w jedzeniu i piciu,
-większym zasłuchaniu się w Słowie Bo-
żym rekolekcje parafialne, lektura Pisma 
Świętego, 
-unikaniu zbytecznego rozproszenia w 
postaci hucznych zabaw, 
-większym skupieniu się na modlitwie, 
zarówno tej prywatnej jak i wspólnoto-
wej,
-wykazaniu większej wrażliwości na po-
trzeby innych,
-korzystaniu z sakramentu pokuty i pojed-
nania,
-uczestnictwie w różnych ćwiczeniach 
wielkopostnych, na przykład w nabo-
żeństwach wielkopostnych (gorzkie żale, 
droga krzyżowa), lub podejmowaniu 
pewnych szczególnych postanowień ma-
jących wykazać bezinteresowność, szla-
chetność serca, uśmiech i życzliwość w 
stosunku do innych.

Papież Franciszek w swoim liście do 
wiernych na Wielki Post 2015 zachęca 
nas do podjęcia pewnych inicjatyw w 
naszym życiu, mówi, że jako pojedyncze 
osoby mamy pokusę obojętności. Mamy 
przesyt wstrząsających wiadomości i ob-
razów, które nam opowiadają o ludzkim 
cierpieniu i zarazem czujemy całą naszą 
niemożność działania. Co zrobić, aby nie 
dać się wciągnąć w tę spiralę przerażenia 
i bezsilności?

Wskazuje nam na potrzebę modlitwy na 
jej siłę w naszym codziennym życiu-na 
niesienie pomocy przez gesty miłosierdzia 
wobec naszych bliskich-na cierpienie dru-
giego człowieka, które stanowi wezwanie 
do nawrócenia, bowiem potrzeba, w jakiej 
znajduje się brat, przypomina mi o słabo-
ści mojego życia, o mojej zależności od 
Boga i od braci. Jeżeli pokornie będzie-
my prosić o łaskę Bożą i pogodzimy się z 
tym, że nasze możliwości są ograniczone, 
wówczas zaufamy w nieskończone moż-
liwości, jakie kryją się w miłości Bożej. I 
będziemy mogli oprzeć się diabelskiej po-
kusie, która skłania nas do wierzenia, że 
sami możemy się zbawić i zbawić świat. 

„A my jesteśmy świadkami wszystkiego, 
co Jezus zdziałał ...” mówi do nas święty 
Piotr. Nie zapominajmy o tym, że mamy 
być świadkami Jezusa Zmartwychwsta-
łego w naszym codziennym życiu i we 
współczesnym coraz bardziej bezbożnym 

świecie, świecie, który tak bardzo potrze-
buje miłości Zmartwychwstałego Chry-
stusa.

Niech radość Wielkanocnego poran-
ka, zwiastującego Zmartwychwstanie 
Chrystusa będzie trwała, a pogłębiona 
przez uczestnictwo w Paschalnym Tri-
duum niech umacnia nas w codzien-
nym dawaniu świadectwa.

Chrystus pokazał nam na czym polega 
prawdziwa Miłość i jak mamy Go na-
śladować.

Obyśmy umieli ukazywać to światu, 
tak bardzo spragnionemu prawdziwej 
Miłości.

Ks. Jarosław Leśniak

Ks. Jarosław Leśniak urodził się w Sie-
radzu, jednak większa część jego dzieciń-
stwa związana jest z Łaskiem i małą po-

bliską miejscowością, z Bałuczem. Przez 
Rodziców od samego początku związany 
jest z wsią. Naukę w szkole średniej pod-
jął w Zespole Szkół Rolniczych w Sędzie-
jowicach, gdzie w 1988 r. ukończył Tech-
nikum Hodowlane. 

Wyższe Seminarium Duchowne ukoń-
czył w Łodzi, gdzie po sześciu latach 
otrzymał święcenia kapłańskie. Jego dro-
ga kapłańska toczyła się jako wikariusza 
przez parafie w: Widawie, Sulejowie, To-
maszowie Mazowieckim, Łasku,  /2002-
2003 urlop naukowy/ i najdłużej, bo przez 
siedem lat, Łodzi-Rudzie. W 2010 r. zo-
staje proboszczem w parafii Bełdów, a od 
lipca 2014 pełni posługę proboszcza w 
parafii Widawa będąc zarazem dziekanem 
dekanatu widawskiego.

W 1998 r. Ksiądz Arcybiskup powo-
łał go na Duszpasterza Rolników Archi-
diecezji Łódzkiej, a w 2008 r. przydzielił 
funkcję także Duszpasterza Ogrodników. 
Jako duszpasterz rolników w 2000 r. ks. 
Leśniak przyczynił się do powstania Ko-
ścielnego Uniwersytetu Ludowego Archi-
diecezji Łódzkiej ówcześnie z siedzibą w 
Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowi-
cach. 

W swoim życiu stara się kierować my-
ślą, którą usłyszał jeszcze w seminarium - 
Najpierw trzeba być człowiekiem, później 
chrześcijaninem, a później księdzem.

 Żeby być człowiekiem, nie można 
rezygnować ze swoich pasji - mówi ks. 
Jarosław, a jego pasja to natura, wieś, rol-
nictwo, a także sporty wodne, motocykle. 

W dniach 20-22 lutego 2015 r. 
odbyły się XV Międzynaro-

dowe Targi FERMA BYDŁA i XVIII 
Międzynarodowe Targi FERMA ŚWIN 
I DROBIU. Tegoroczna edycja zmieniła 
miejsce wystawy (Hala EXPO i MO-
SIR) co chyba wyszło na dobre wystaw-
com, a przede wszystkim zwiedzającym 
bo na ponad 10 tys. m2 powierzchni 235 
wystawców z kraju i z zagranicy (wy-
stawcy z 9 krajów) miało okazję zapre-
zentować się 29500 hodowcom bydła, 
trzody i drobiu. Na targach pojawiły się 
wszystkie akcesoria które są niezbędne 
w produkcji zwierzęcej m.in. produk-
ty genetyki, pasze i systemy ich zada-
wania, leki i preparaty weterynaryjne, 
roboty udojowe, maszyny do zbioru i 
konserwacji pasz, ciągniki rolnicze, a 
także maszyny do obsługi gospodarstw, 
które były prezentowane w hali EXPO 
i MOSIR. Targi Ferma słyną również 
z interesujących wykładów i dyskusji, 
które są organizowane w ramach kon-
ferencji.  I w tym roku można było li-
czyć na ciekawą tematykę prelekcji, 
które wygłaszali znakomici specjali-
ści w swoich dziedzinach m.in. prof. 
Z. Kowalski, prof. Z. Pejsak, prof. J. 
Twardoń, prof. A. Rutkowski, czy dr Z. 
Lach. Wykłady były poświęcone istot-
nym i aktualnym tematom, ważnym dla 
każdego hodowcy m.in. „Inne spojrze-

nie na wskaźniki rozrodu krów”, „Dla-
czego okres okołoporodowy decyduje o 
dalszej płodności krowy?”, „Pastwisko 
podstawą żywienia krów mlecznych, 
na świecie i w Polsce” czy „Afrykański 
pomór świń-zasady ochrony stada przed 
wirusem”. Podczas konferencji swymi 
doświadczeniami dzielili się również 
rolnicy z Niemiec. Juergen Winkelmann 
przedstawił gospodarstwo, które oprócz 
hodowli świń postawiło na agroturysty-
kę i biogazownie. Głos zabrał również 

hodowca, reprezentant zarządu Europe-
anDairyFarmers (Europejskie Stowa-
rzyszenie Producentów Mleka), Hen-
ningHelms.

W czasie konferencji naukowo-tech-
nicznej zostały zorganizowane trzy 
debaty. Dla hodowców bydła „Rynek 
mleka po uwolnieniu kwot mlecznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem sy-
tuacji hodowców bydła i producentów 
mleka w Polsce”. Dla hodowców trzo-
dy chlewnej: „Dramatyczna sytuacji 
na rynku świń! Jak przetrwać trudny 
okres?”.
Kolejną debatą, która cieszyła się du-
żym zainteresowaniem była ta zorga-

nizowana przez Izbę Rolniczą Woje-
wództwa Łódzkiego z udziałem radcy 
generalnego Ministerstwa Rolnictw i 
Rozwoju Wsi dr Zofii Krzyżanowskiej 

oraz Stanisława Kalemby, posła RP, 
byłego ministra rolnictwa. Na temat 
Wspólnej Polityki Rolnej 2015-2020 
dyskutowali również prezes Izby Rol-
niczej Województwa Łódzkiego An-
drzej Górczyński, wiceprezes IRWŁ 
Krzysztof Nowak oraz licznie zgroma-
dzeni rolnicy. Na debacie byli obecni 
przedstawiciele ARiMR – z-ca dyrek-
tora Marek Kanicki, ANR filia w Łodzi 
– dyrektor Wojciech Pomajda, KRUS 
– Przemysław Kraska, TUW – dyrek-
tor Anna Bieniawska, a także Polskiej 
Federacji Hodowców Bydła i Produ-
centów Mleka, Związku Hodowców i 
Producentów Bydła Mięsnego, Polskie-
go Związku Hodowców i Producentów 
Trzody Chlewnej „Polsus”. W czasie 
debaty pani minister Zofia Krzyżanow-
ska przedstawiła najważniejsze założe-
nia mechanizmów Wspólnej Polityki 
Rolnej dotyczącej wsparcia polskiego 
rolnictwa i obszarów wiejskich na lata 
2014-2020, w tym najbardziej istotne 
elementy programu działań dotyczą-
cych płatności bezpośrednich (szcze-
gółowe informacje na str. 3). Pani mi-
nister m.in. zachęcała do inwestowania 
w gospodarstwa rodzinne. Wspominała 
o ułatwieniach dla młodych rolników, 
którzy dostaną większe płatności niż 

Targi Ferma 2015 i debata „Jaka wspólna polityka rolna w latach 2014-2020?”

Krzysztof Nowak (wiceprezes IRWŁ), Andrzej Górczyński (prezes IRWŁ) Zofia Krzyżanowska 
(radca generalny MRiRW, Stanisław Kalemba (były minister rolnictwa, poseł RP)

Ciąg dalszy str. 3
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pozostali rolnicy. Mówiła o większym 
wsparciu dla produkcji zwierzęcej, 
zwłaszcza bydła i owiec. Minister Stani-
sław Kalemba omówił proces tworzenia 
PROW 2015-2020, jak również kulisy 
europejskich negocjacji. W czasie dys-
kusji prezes IRWŁ Andrzej Górczyński 
wspomniał o potrzebie wypracowa-
nia jasnych zasad, a przede wszystkim 
umożliwienia rolnikom przetwarzania 
własnych produktów i sprzedaży bez-
pośredniej produktów z gospodarstwa 
na terenie miast (m.in. Łodzi). Zazna-
czył konieczność ciągłego wsparcia 
małych i średnich gospodarstw. Przy-
pomniał również o zobowiązaniach ze 
wcześniejszego PROW 2007-2013, o 
których należy pamiętać, decydując się 
na zobowiązania w PROW 2015 -2020. 
Zaznaczył również, że producenci, prze-
twórnie otrzymywały wsparcie od Unii 
Europejskiej, ale niestety nie wymaga-
no od nich zaangażowania w tworzenie 
grup producenckich, rolnicy zostali z 
tym sami. Wiceprezes IRWŁ Krzysz-
tof Nowak m.in. krytycznie odniósł się 

do zmiany (obniżenia) 
stawek dopłat do mate-
riału siewnego. Mówił, 
że producenci owoców i 
warzyw otrzymali wspar-
cie, natomiast producenci 
ziemniaka nie uzyska-
li żadnej rekompensaty, 
mało tego z 500 na 400 zł 
została obniżona dopłata 
do materiału siewnego. 
Wspomniał o szkodach 
wyrządzanych na polach 
przez dziki i inną zwie-
rzynę łowną i le-

śną. Zaproponował powrót do 
dawnych rozwiązań, kiedy to 
Lasy Państwowe jako przed-
stawiciel Skarbu Państwa brały 
odpowiedzialność za szkody 
łowieckie i wypłacały odszko-
dowania. Zagubiony jestem 
– powiedział Krzysztof No-
wak – jak widzę stan polskiego 
rolnictwa, a nasze dopłaty nie 
są na takim poziomie jak do-
płaty np. w Niemczech. W tej 
chwili wsparcie dla rolnictwa 
spadło do 40 % budżetu UE z 
tendencją dalszego zmniejsza-
nia się. Czy odnajdziemy się 
w tej sytuacji, czy sprostamy 
wymogom konkurencyjności? 
– pytał wiceprezes IRWŁ. Licznie zgro-
madzeni rolnicy podnosili również brak 
rozwiązań dotyczących produkcji żyw-
ności, a przede wszystkim uboju na wła-
sne potrzeby. – Inspekcja weterynaryjna 
i sanepid zamknęli możliwość drobnej 
produkcji. Co z tego, że umożliwimy 

sprzedaż naszych produktów w mia-
stach, jak nie możemy ich produkować? 
– mówił rozgoryczony rolnik. Pani mi-
nister Zofia Krzyżanowska zapewniła, 
że ustawa regulująca znalazła się już w 
Sejmie. Ale tutaj chodzi bardziej o roz-
wiązania podatkowe, żeby nie było limi-
tu, a produkcja nie była opodatkowana. 
To od posłów zależy teraz jaki końcowy 
kształt będzie ona miała. W kwestiach 
sanepidu na pewno nic się nie zmieni bo 
przepisy są jasne i jednolite dla wszyst-
kich. Trzeba jednak koniecznie wypra-
cować jak najlepsze rozwiązanie, które 

służyłoby i konsumentom, i producen-
tom – zaznaczyła pani minister. Jeden z 
rolników zaapelował do ministerstwa o 
tworzenie prostego i klarownego prawa, 
bez zbędnej biurokracji. Na końcu deba-
ty z-ca dyrektora ARiMR Marek Kanic-
ki zachęcił rolników do zadawania py-

tań na spotkaniach dotyczących dopłat 
bezpośrednich, które są organizowane 
wspólnie z Izbą Rolniczą Województwa 
Łódzkiego we wszystkich powiatach i 
gminach.

Podczas tegorocznych targów FER-
MA 2015 wszyscy odwiedzający mogli 
spróbować doskonałych polskich serów 
oraz wędlin na specjalnie w tym celu 
przygotowanych stoiskach degustacyj-
nych wspieranych przez Fundusze Pro-
mocji Mleka i Wieprzowiny. Szeroko 
promowane były również małe zakłady 
przetwórstwa rolno-spożywczego z wo-

jewództwa łódzkiego.
Tradycyjnie już Ka-

pituła Konkursowa pod 
przewodnictwem Jerzego 
Kuzańskiego dyrektora 
biura Izby Rolniczej Wo-
jewództwa Łódzkiego 
oraz Beaty Pach – kie-
rownika biura IRWŁ na-
grodziła produkty wy-
stawców. Wręczono 23 
Złote Medale m.in. za 
EVO COMFORT nowy 
rozdrabniacz do słomy 
siana i sianokiszonki, 
Hala magazynowa 2 w 1 
do przechowywania zbóż 
i maszyn rolniczych z 
innowacyjną ściana opo-

rową, linia pasz treściwych dla krów 
mlecznych i 19 Znaków Nowość, m.in. 
za: Dolcell SEICO preparat o zwiększo-
nej zawartości selenu, jodu i kobaltu, 
najnowszej generacji eliminator miko-
toksy.

(ss)

Płatności bezpośrednie w roku 2015 - cz. 2

Na targach Ferma 2015 zaprezentowano wiele nowych rozwiązań mogą-
cych ułatwić pracę rolnikom

Rolnicy pytali o rozwiązania dotyczące produkcji żywności, a 
przede wszystkim uboju na własne potrzeby.

Płatność za zazielenienie w roku 2015 - 
podstawowe informacje

Co do zasady, wszyscy rolnicy ubiegający się o jed-
nolitą płatność obszarową otrzymają płatność z tytułu 
realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska, czyli tzw. płatność za zazielenienie.

!  Praktyki te nie są jednakże bezwzględnie obowiąz-
kowe dla wszystkich rolników, ponieważ obowiązek 
ich stosowania oraz szczegółowy zakres ich realizacji 
zależeć będzie od kilku podstawowych czynników, tj.:

•  od powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie,
•  od tego, czy rolnik posiada trwałe użytki zielone,
•  od tego, czy rolnik przystąpi do systemu dla ma-

łych gospodarstw,
•  od tego, czy rolnik prowadzi gospodarstwo ekolo-

giczne.

!  Można generalnie przyjąć, że w przypadku rolni-
ków, którzy:

•  prowadzą działalność rolniczą na powierzchni 
gruntów ornych mniejszej niż 10 ha i nie posiadają 
trwałych użytków zielonych, lub

•  planują przystąpić w 2015 r. do systemu dla małych 

gospodarstw, lub
•  prowadzą gospodarstwo ekologiczne,
 otrzymanie płatności na zazielenienie nie będzie 

wiązało się z koniecznością dokonania jakichkol-
wiek zmian w sposobie gospodarowania.

Natomiast pozostali rolnicy będą co do zasady zobo-
wiązani do przestrzegania, na wszystkich hektarach 
kwalifikujących się do jednolitej płatności obszaro-
wej, praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i śro-
dowiska lub tzw. praktyk równoważnych.

! Wspomniane praktyki obowiązkowe obejmują:

•  dywersyfikację upraw
•  utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ)
•  utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA).

! Gospodarstwa ekologiczne będą automatycznie ob-
jęte płatnością za zazielenienie, a rolnicy gospoda-
rujący na obszarach Natura 2000 oraz objętych tzw. 
ramową dyrektywą wodną będą otrzymywać płatność 
za zazielenienie pod warunkiem realizacji praktyk za-
zielenienia zgodnie z celami dyrektywy ptasiej, siedli-
skowej oraz ramowej dyrektywy wodnej.

! Z zastrzeżeniem ewentualnych zmniejszeń (np. z ty-
tułu przekroczenia maksymalnych progów powierzch-
ni dla upraw głównych, zaorania części powierzchni 

trwałych użytków zielonych, czy też utrzymywania 
obszarów ekologicznych na niewystarczającej po-
wierzchni gruntów ornych), w latach 2015 i 2016 nie 
będą stosowane kary administracyjne za niedochowa-
nie obowiązku realizacji obowiązkowych praktyk za-
zielenienia.
 
Szacunkowa stawka płatności za zazielenienie wynie-
sie ok. 71,8 EUR na każdy hektar kwalifikujący się do 
jednolitej płatności obszarowej.

Płatność dla młodych rolników 

Płatność dla młodych rolników stanowić będzie do-
datkową płatność przeznaczoną dla określonej grupy 
beneficjentów. Głównym celem płatności jest ułatwie-
nie zakładania działalności rolniczej przez młodych 
rolników i wsparcie dostosowań strukturalnych ich 
gospodarstw rolnych po rozpoczęciu działalności rol-
niczej. 
Płatność przysługiwać będzie rolnikowi aktywnemu 
zawodowo, uprawnionemu do jednolitej płatności ob-
szarowej, który: 
jest osobą fizyczną, która po raz pierwszy zakłada 
gospodarstwo rolne jako kierująca gospodarstwem 

Ciąg dalszy str. 4
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rolnym, lub która założyła już takie go-
spodarstwo rolne w ciągu 5 lat przed 
pierwszym złożeniem wniosku o przy-
znanie jednolitej płatności obszarowej 
w okresie 2015–2020 oraz której wiek 
w pierwszym roku składania tego wnio-
sku nie przekracza 40 lat (tj. nie ukoń-
czyła 41 roku życia w pierwszym roku 
składania wniosku o przyznanie jed-
nolitej płatności obszarowej w okresie 
2015–2020), 
jest osobą prawną, pod warunkiem, że 
przynajmniej jedna osoba fizyczna, któ-
ra w pierwszym roku składania przez 
osobę prawną wniosku o przyznanie 
płatności dla młodego rolnika nie prze-
kracza 40 lat oraz która rozpoczęła 
sprawowanie kontroli nad osobą praw-
ną w ciągu 5 lat przed dniem złożenia 
przez osobę prawną pierwszego wnio-
sku o przyznanie płatności dla młode-
go rolnika. Ponadto, osoba ta sprawuje 
efektywną i długoterminową kontrolę 
(ponosi ryzyko finansowe, pobiera ko-
rzyści, zarządza) nad osobą prawną (sa-
modzielnie lub z innymi osobami) w 
pierwszym roku składania przez osobę 
prawną wniosku o przyznanie płatności 
dla młodego rolnika. 

Za datę rozpoczęcia działalności rol-
niczej przez danego rolnika można np. 
uznać najwcześniejszą z następujących 
dat: 

datę rozpoczęcia działalności rolniczej 
ustaloną na podstawie informacji za-
wartych w krajowym rejestrze urzędo-
wym podmiotów gospodarki narodowej 
prowadzonym na podstawie przepisów 
o statystyce publicznej (REGON), 

datę rozpoczęcia działalności rolniczej 
ustaloną na podstawie informacji zawar-
tych w centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej (CEIDG), 

datę złożenia wniosku o: 
• przyznanie płatności na podstawie 

przepisów o płatnościach bezpośred-
nich do gruntów rolnych i oddzielnej 
płatności z tytułu cukru lub przepi-
sów o płatnościach w ramach syste-
mów wsparcia bezpośredniego, 

•  pomoc finansową dla rolników w ra-
mach programu SAPARD, 

• dofinansowanie realizacji projektu 
w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowe-
go oraz rozwój obszarów wiejskich 
2004–2006” przeznaczone dla osób 
prowadzących działalność rolniczą 
lub rolników, 

•  udzielenie pomocy finansowej na 
działania objęte Planem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2004–
2006 przeznaczonej dla osób pro-
wadzących działalność rolniczą lub 
rolników, 

•  przyznanie pomocy finansowej w 
ramach działań objętych Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 20072013 przeznaczonej dla 

osób prowadzących działalność rol-
niczą lub rolników, 

•  przyznanie pomocy finansowej w 
ramach działań lub poddziałań obję-
tych Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 20142020 przezna-
czonej dla osób prowadzących dzia-
łalność rolniczą lub rolników, 

•  datę objęcia w posiadanie zwierząt 
gospodarskich objętych obowiąz-
kiem zgłoszenia do rejestru zwierząt 
gospodarskich oznakowanych i sie-
dzib stad tych zwierząt, 

•  datę objęcia ubezpieczeniem spo-
łecznym rolników na podstawie 
przepisów o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników lub z tytułu prowadze-
nia działów specjalnych produkcji 
rolnej. 

Można np. uznać, że młody rolnik spra-
wuje faktyczną i trwałą kontrolę nad 
daną osobą prawną w zakresie decyzji 
dotyczących zarządzania, korzyści i ry-
zyka finansowego, jeżeli: 
- jest członkiem zarządu spółki kapitało-
wej lub spółdzielni, a sposób reprezen-
tacji wymaga jego udziału w składaniu 
oświadczeń woli w imieniu tej spółki 
lub spółdzielni lub 
- dysponuje bezpośrednio lub pośrednio 
większością głosów na zgromadzeniu 
wspólników albo na walnym zgroma-
dzeniu, także jako zastawnik albo użyt-
kownik, bądź w zarządzie spółki kapita-
łowej, także na podstawie porozumień z 
innymi osobami, lub 
- jest uprawniony do powoływania lub 
odwoływania większości członków za-
rządu spółki kapitałowej albo spółdziel-
ni, także na podstawie porozumień z in-
nymi osobami, lub 
- jest uprawniony do powoływania lub 
odwoływania większości członków 
rady nadzorczej spółki kapitałowej albo 
spółdzielni, także na podstawie porozu-
mień z innymi osobami, lub 
- dysponuje bezpośrednio lub pośrednio 
większością głosów w spółce osobowej 
albo na walnym zgromadzeniu spół-
dzielni, także na podstawie porozumień 
z innymi osobami, lub 
- jest członkiem zarządu osoby praw-
nej lub innego organu osoby prawnej 
uprawnionego do jej reprezentowania, 
a sposób reprezentacji wymaga jego 
udziału w składaniu oświadczeń woli 
w imieniu tej osoby prawnej, lub pełni 
funkcję takiego organu – w przypadku 
osób prawnych innych niż spółki kapi-
tałowe i spółdzielnie, lub 
- na podstawie przepisów szczególnych 
jest uprawniony do kierowania osobą 
prawną i reprezentowania jej na ze-
wnątrz. 

Płatność przyznawana będzie na okres 
maksymalnie pięciu lat, przy czym 
okres ten skracany będzie o liczbę lat, 
które upłynęły między rozpoczęciem 
działalności przez młodego rolnika, a 
pierwszym złożeniem wniosku o płat-
ność dla młodych rolników. 
W przypadku osób prawnych, okres pię-

Dzień Kobiet w Filharmonii Łódzkiej
W Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, 5 marca br. z okazji Dnia Kobiet 

odbył się „Koncert Trzech Polskich Tenorów”. Na wydarzenie przygotowane 
przez Bank BGŻ we współpracy z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego zostały 
zaproszone panie z obszarów wiejskich z całego województwa łódzkiego. Koncert uro-
czyście otworzyli, witając znakomite uczestniczki: Agnieszka Galanciak-ekspert ds. 
Finansowania Agrobiznesu w Banku BGŻ oraz Andrzej Górczyński-prezes Izby Rol-
niczej Województwa Łódzkiego, który życzył wszystkim paniom wiele radości, szczę-
ścia i niezapomnianych, wzruszających chwil z muzyką. Zgromadzone panie powitał 
również Dariusz Klimczak-wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz wiceprezes 
zarządu Banku BGŻ Monika Nachyla, która wspominając o ogromnym zaangażowa-

niu kobiet w życie 
rodzinne i zawo-
dowe, zapropono-
wała  paniom, aby 
ten wieczór był 
tą chwilą, kiedy 
to one są najważ-
niejsze. I tak też 
się stało. Zespół 
Kameralny im. 
Jana Kiepury pod 
dyrekcją Micha-
ła Kocimskiego 
i trzej znakomici 

polscy tenorzy: Adam Sobierajski, Dariusz Stachura, Adam Zdunikowski oraz prowa-
dząca koncert Agnieszka Białek stworzyli niezapomnianą i serdeczną atmosferę. W 
czasie koncertu artyści zaprezentowali m.in. słynne arie tenorowe z oper i operetek, 
pieśni neapolitańskie i latynoamerykańskie, a także najpiękniejsze przeboje Jana Kie-
pury. Panie usłyszały znakomite kompozycje m.in.: Uwertura z Cyrulika Sewilskiego 
G.Rossiniego, Wielka sława to żart J.Straussa, La donna è mobile G. Verdiego, jak rów-
nież słynne „Brunetki, blondynki”. Publiczność nagrodziła artystów owacjami na sto-
jąco. Ukoronowaniem wieczoru z piękną muzyką były róże, które otrzymały wszystkie 
panie, które odwiedziły łódzką filharmonię.

Publiczność nagrodziła owacjami na stojąco występ Adama Sobie-
rajskiego, Dariusza Stachury i Adama Zdunikowskiego

ciu lat skracany będzie o liczbę lat, któ-
re upłynęły między przejęciem kontroli 
nad daną osobą prawną przez młodego 
rolnika, a pierwszym złożeniem wnio-
sku o płatność dla młodych rolników 
przez tą osobę prawną. 

Płatność przysługuje do maksymalnie 
50 ha gruntów kwalifikujących się do 
jednolitej płatności obszarowej. 

Jeżeli obszar zgłoszony w ramach sys-
temu jednolitej płatności obszarowej 
przekraczał będzie limit 50 ha, obszar 
zgłoszony w ramach płatności dla mło-
dych rolników zmniejszony zostanie do 
tego limitu. 

W przypadku stwierdzenia, że rolnik 
dostarczył fałszywe dowody w celu 
udowodnienia zgodności z kryteriami 
młodego rolnika, stosowana będzie kara 
odpowiadająca 20% kwoty, którą otrzy-
mał lub mógłby otrzymać, jako płatność 
dla młodych rolników (poza odmową 
przyznania płatności). 

Szacowana stawka płatności dla mło-
dych rolników wyniesie ok. 59,8 EUR/
ha

Płatność dodatkowa (redystry-
bucyjna) i zmniejszenie jednoli-

tej płatności obszarowej 

Płatność dodatkowa (redystrybucyjna) 
stanowić będzie płatność o charakterze 
pomocniczego uzupełnienia poziomu 
wsparcia finansowego dla określonej 
grupy rolników aktywnych zawodowo 
uprawnionych jednocześnie do otrzy-
mania jednolitej płatności obszarowej. 

Płatność ta przysługiwać będzie 
jednakże tylko tym rolnikom, któ-
rzy nie podzielili (w sposób sztucz-
ny) gospodarstwa po 18.10.2011 r. 
w celu uzyskania tej płatności. 

Płatność dodatkowa (redystrybucyjna), 
przysługiwać będzie wszystkim rolni-
kom do powierzchni gruntów kwalifiku-
jących się do jednolitej płatności obsza-
rowej, mieszczących się w przedziale 
od 3,01 ha do 30 ha (maksymalnie do 
27 ha na gospodarstwo). Do pozostałej 
powierzchni kwalifikowanych hektarów 
spoza wskazanego przedziału będzie 
przysługiwała jednolita płatność obsza-
rowa (JPO). Płatność polega bowiem je-
dynie na podniesieniu wysokości stawki 
jednolitej płatności obszarowej w okre-
ślonym przedziale powierzchniowym. 
Szacowana stawka rocznej płatności do-
datkowej wyniesie ok. 40,4 euro/ha. 
Dodatkowo stosowana będzie 100% re-
dukcja jednolitej płatności obszarowej 
w odniesieniu do części kwoty płatności 
przekraczającej poziom 150 tys. euro. 

Ciąg dalszy w następnym numerze...

(ss)
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nikacyjne dla pojazdów należących do 
„dużej rodziny” oraz do 30% zniżki w 
zakresie ubezpieczeń: mieszkań, domów, 
gospodarstw rolnych i następstw nieszczę-
śliwych wypadków.

Zniżki w ubezpieczeniach majątko-
wych i komunikacyjnych, oferowane w 
programie ogólnopolskiej Karty Dużej 
Rodziny, nie są bez znaczenia w skrom-
nych zazwyczaj budżetach rodzin wielo-
dzietnych, które mimo wielu codziennych 
domowych wydatków, starają się jak naj-
lepiej dbać o bezpieczeństwo i zdrowie 
swoich dzieci, jak również o wartość ma-
jątku, który w przyszłości potomkowie 
będą dziedziczyć.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 
przysługuje rodzinom z co najmniej trójką 
dzieci (rodzina 3+), niezależnie od docho-
du. Upoważnia ona do korzystania ze zni-
żek, ulg i rabatów na komunikację, wstęp 
do placówek kultury, parków narodowych, 
ośrodków sportu i rekreacji, a także na za-
kupy oraz usługi w placówkach handlo-
wych i usługowych na obszarze całego 

kraju, jeżeli są 
one partnera-
mi programu 
KDR. Aby 
o t r z y m a ć 
Kartę Dużej 
Rodziny na-
leży złożyć 
wniosek o jej 
wydanie w 

gminie odpowiadającej miejscu zamiesz-
kania. Karta wydawana jest bezpłatnie 
każdemu członkowi rodziny 3+. Rodzice 
mogą korzystać z kart dożywotnio, dzieci 
do 18 roku życia lub do ukończenia na-
uki, maksymalnie do 25 roku życia. Jeśli 
w rodzinie są dzieci niepełnosprawne, 
wówczas ogólnopolska Karta Dużej Ro-
dziny wydawana jest na czas orzeczenia 
o niepełnosprawności. Karta przysługuje 
również rodzinom zastępczym oraz ro-
dzinnym domom dziecka.

Ogólnopolski program Karta Dużej 
Rodziny przyczynia się do poprawy sytu-
acji ekonomicznej rodzin 3+, doceniając 
w ten sposób znaczenie rodzin wielodziet-
nych w naszym społeczeństwie. Karta Du-
żej Rodziny to jeden z instrumentów poli-
tyki prorodzinnej funkcjonujący w każdej 
gminie, mieście i całym kraju. Program 
promuje model rodziny wielodzietnej, co 

ma niemałe znaczenie wobec spadającej 
dzietności polskich rodzin tak w miastach, 
jak i na wsi. Jest również dowodem uzna-
nia dla codziennej, nieraz trudnej pracy 
wychowawczej z dziećmi, wykonywanej 
przez rodziców bądź opiekunów, jak rów-
nież wysiłku finansowego, jaki muszą po-
nieść, aby dzieci mogły w pełni korzystać 
z możliwości rozwoju intelektualnego i 
fizycznego uczestnicząc w zajęciach edu-
kacyjnych, kulturalnych czy sportowych. 
Często zajęcia te są odpłatne i odbywają 
się poza miejscem zamieszkania dziecka, 
na które musi ono dojechać. Zniżki ofe-
rowane przez partnerów ogólnopolskiej 
Karty Dużej Rodziny umożliwiają więc 
nie tylko atrakcyjniejsze i bezpieczniejsze 
życie najmłodszego pokolenia w rodzinie 
wielodzietnej, interesujące spędzenie wol-
nego czasu i wakacji, lecz także zwięk-
szają szanse życiowe i edukacyjne dzieci 
wychowywanych w rodzinach wielodziet-
nych miejskich i wiejskich.

Z dniem 1 stycznia 2015 roku program 
ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny prze-
kształcił się w Ustawę o Karcie Dużej Ro-
dziny. Ustawa pozwala na łączenie karty 
ogólnopolskiej z lokalnymi (samorządo-
wymi) programami wsparcia dla rodzin 
wielodzietnych, dla których już wcześniej 
partnerem w niektórych jednostkach sa-
morządowych było Towarzystwo Ubez-
pieczeń Wzajemnych „TUW”.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej szacuje, że do tej pory ze zniżek ogól-
nopolskiej Karty Dużej Rodziny skorzy-
stało ponad półtora miliona osób w trzech 
tysiącach miejsc w kraju honorujących 
Kartę, a liczba partnerów Karty powoli 
zbliża się do pięciuset.

-Wzajemność ubezpieczeniowa, która 
w swoim założeniu nie jest nastawiona 
na zysk, lecz na zaspokojenie potrzeb 
osób ubezpieczonych, wpisuje się w 
pełni w program pomocy rodzinom 
wielodzietnym – powiedziała Prezes 
Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych  „TUW” Ewa Stachura-
-Kruszewska.

Jest to również wyraz prospołecznej i 
prorodzinnej działalności TUW „TUW”, 
najstarszego towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych w Polsce, założonego w 
pierwszych latach transformacji, w 1991 
roku.  A wszystko w myśl zasady: „Ubez-
pieczajmy się u siebie”.

T owarzystwo Ubezpieczeń Wza-
jemnych „TUW” jest instytucją 

partnerską w ogólnopolskim programie 
Karta Dużej Rodziny wspierającym 
rodziny z co najmniej trójką dzieci. Na 
podstawie imiennej ogólnopolskiej Kar-
ty Dużej Rodziny TUW „TUW” udziela 
ubezpieczającym się rodzinom wielo-
dzietnym zniżek w ubezpieczeniach ko-
munikacyjnych i majątkowych.

W dniu 15 października 2014 roku w 
Warszawie Minister Pracy i Polityki Spo-
łecznej Władysław Kosiniak-Kamysz 
podpisał umowy z kolejnymi partnerami 
ogólnopolskiego programu Karty Dużej 
Rodziny. Wśród nich było Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, re-
prezentowane przez Prezesa Zarządu Ewę 
Stachurę-Kruszewską.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem-
nych „TUW” jako partner programu ogól-
nopolskiej Karty Dużej Rodziny oferuje 
zniżki do 15% na ubezpieczenia komu-

Wykaz placówek TUW w województwie łódzkim

Nazwa Placówki Adres Telefon

Biuro Regionalne Łódź 91-342 Łódź, ul. Swojska 4, 
lodz@tuw.pl

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

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

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

Oddział Bełchatów 97-400 Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 27A, belchatow@tuw.pl 44/633-01-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bezpieczna Duża Rodzina
Zdrowych, Pogodnych
Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”

życzą

Dyrekcja i pracownicy TUW „TUW”
Biura Regionalnego w Łodzi.

Rolniku pamiętaj!
Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego w Łodzi informuje:

Szczegółowe informacje na temat rehabilitacji leczniczej można uzyskać w naj-
bliższej placówce KRUS, na stronie internetowej www.krus.gov.pl lub pod nu-
merem telefonu (42) 665 07 29.

Piotr Majchrowski
p.o. Dyrektor

OR KRUS w Łodzi

Rolniku, pracujesz w oparciu o umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną 
umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia? 
Twój przychód z tego tytułu nie przekracza połowy minimalnego wynagrodze-
nia za pracę!  Od 1 stycznia 2015 roku możesz nadal podlegać ubezpieczeniu w 
KRUS. Jeżeli zostałeś z tego powodu wyłączony z ubezpieczenia w KRUS przed 
2015 rokiem masz czas do 30 czerwca 2015 roku, aby złożyć wniosek o objęcie 
ubezpieczeniem w KRUS z okresem wstecznym! 

Rolniku, jesteś ubezpieczony w KRUS, doznałeś wypadku przy pracy rolniczej? 
Zgłoś ten fakt do KRUS niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od 
daty zdarzenia! 

Rolniku, jeżeli podlegasz ubezpieczeniu w ZUS, możesz objąć się dobrowolnym 
ubezpieczeniem od wypadków w KRUS z tytułu prowadzonej działalności rolni-
czej! To tylko 14 zł miesięcznie!

Rolniku skorzystaj z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej w jednym z 7 Centrów 
Rehabilitacji KRUS. Podstawę skierowania na rehabilitację stanowi wniosek wy-
stawiony przez lekarza leczącego wraz z kompletem badań. 

Płatność dodatkowa (redystrybucyjna) 
stanowić będzie płatność o charakterze 
pomocniczego uzupełnienia poziomu 
wsparcia finansowego dla określonej 
grupy rolników aktywnych zawodowo 
uprawnionych jednocześnie do otrzy-
mania jednolitej płatności obszarowej. 

Płatność ta przysługiwać będzie 
jednakże tylko tym rolnikom, któ-
rzy nie podzielili (w sposób sztucz-
ny) gospodarstwa po 18.10.2011 r. 
w celu uzyskania tej płatności. 

Płatność dodatkowa (redystrybucyjna), 
przysługiwać będzie wszystkim rolni-
kom do powierzchni gruntów kwalifiku-
jących się do jednolitej płatności obsza-
rowej, mieszczących się w przedziale 
od 3,01 ha do 30 ha (maksymalnie do 
27 ha na gospodarstwo). Do pozostałej 
powierzchni kwalifikowanych hektarów 
spoza wskazanego przedziału będzie 
przysługiwała jednolita płatność obsza-
rowa (JPO). Płatność polega bowiem je-
dynie na podniesieniu wysokości stawki 
jednolitej płatności obszarowej w okre-
ślonym przedziale powierzchniowym. 
Szacowana stawka rocznej płatności do-
datkowej wyniesie ok. 40,4 euro/ha. 
Dodatkowo stosowana będzie 100% re-
dukcja jednolitej płatności obszarowej 
w odniesieniu do części kwoty płatności 
przekraczającej poziom 150 tys. euro. 

UMOWY ZLECENIA

DOZNAŁEŚ WYPADKU

PODREPERUJ ZDROWIE



- 6 -

Rolniku pamiętaj!

B adania Ankietowe 
przeprowadzono w 

1542 zamieszkałych nieru-
chomościach. Ta znaczna 
ilość ankietowanych pozwo-
liła na oszacowanie wskaź-
nika nagromadzenia odpa-

dów w różnych środowiskach, ocenę świadczenia usług 
komunalnych w gospodarce odpadami w każdej z gmin 
oraz opinii mieszkańców na temat wybranych przez gmi-
nę rozwiązań.
Zarówno poglądy mieszkańców gmin oraz władz ewaluują 
w tej materii. Badania wskazały również słabe oraz mocne 
punkty rozwiązań w poszczególnych gminach.

Badania morfologiczne
W ramach projektu pn. „Razem dla ekologii” realizowane-
go przez Gminę i Miasto Szadek w partnerstwie z Gminą 
Burzenin, Gminą Wodzierady, Gminą Zapolice i Gminą 
Zduńska Wola, w tym na podstawie umowy, przeprowa-
dzono badania morfologii odpadów w 5 gminach: Szadek, 
Wodzierady, Zapolice, Burzenin, Zduńska Wola.

Badania wykonano dla I etapu tj. okresu niegrzewczego i 
II etapu w okresie grzewczym.
Badania morfologiczne prowadzono na wydzielonym 
terenie RIPOKu (wiata zadaszona) w Dylowie po uzgod-
nieniu z Prezesem Zarządu Eko - Region Bełchatów i kie-
rownictwem RIPOKu w Dylowie. Szczegóły poboru prób 
z poszczególnych tras zostały ustalone z firmami odbiera-
jącymi zmieszane odpady komunalne:
- EKO-REGION Bełchatów-Burzenin,
- A.S.AZduńska Wola - Szadek,
- SANATOR, Aleksandrów Łódzki - Wodzierady,
- REMONDIS, Zduńska Wola-Zapolice, Zduńska Wola,
- oraz kierownictwem składowiska - Wola Kruszyńska.
Badania morfologii odpadów obejmowały badania ilo-
ściowe i jakościowe odpadów z pięciu tras uwzględniające 
specyfikę gmin tj. zakres środowisk wynikający z charak-
terystyki gmin objętych projektem: s Gmina o charakterze 
typowo wiejskim - trasa B.l Burzenin, trasa W.l Wodzie-
rady-trasa Z. I Zapolice, s Gmina o charakterze miejsko 
- wiejskim - trasa SZ.I Szadek, s Gmina o charakterze pod-
miejskim -trasa ZW.I -Zduńska Wola.
W trakcie badań rozszerzono zakres badań dla Gminy 
i Miasta Szadek tj. pobrano i przebadano dodatkowo 
dwie, a badaniami objęto trzy trasy tj.:
- trasa dla centrum miasta SZ.I,
- trasa dla zabudowy wielorodzinnej SZ.II,
- trasy dla zabudowy jednorodzinnej na terenie gminy 
SZ.III.

Zakres badań morfologicznych:
- określenie udziałów masowych następujących frakcji 
granulometrycznych w każdej pobranej próbie odpadów.

W związku z przygotowywaną przez Ministerstwo Śro-
dowiska metodyką badań morfologicznych odpadów 
komunalnych zmieszanych wprowadzono dodatkowe 
badania obejmujące sito 40 mm.
Określenie udziałów masowych następujących składni-
ków we frakcjach granulometrycznych 20-80 mm, 80-
100 mm, >100 mm(oraz dodatkowo we frakcjach gra-
nulometrycznych 40 -80 mm, 20-40 mm)
- odpady organiczne biodegradowalne (łącznie odpady 
kuchenne, odpady z
ogrodów i parków, inne odpady ulegające biodegrada-
cji);
- drewno (łącznie drewno nie poddane obróbce i podda-
ne obróbce);
- papier i tektura (z wyszczególnieniem oddzielnie odpa-
dów opakowaniowych i nie opakowaniowych);
- tworzywa sztuczne (z wyszczególnieniem oddzielnie 
odpadów opakowaniowych i nie opakowaniowych);
- szkło (z wyszczególnieniem oddzielnie odpadów opa-
kowaniowych i nie opakowaniowych);
- tekstylia (łącznie odzież i tekstylia inne niż odzież);
- metale (z wyszczególnieniem oddzielnie odpadów 
opakowaniowych i nie opakowaniowych);
- odpady niebezpieczne (z wyszczególnieniem oddziel-
nie baterii/akumulatorów i pozostałych odpadów nie-
bezpiecznych);
- odpady wielomateriałowe (z wyszczególnieniem od-
dzielnie odpadów opakowaniowych i nie opakowanio-
wych);
- odpady obojętne (łącznie gleba, kamienie i pozostałe 
obojętne);
- inne kategorie (łącznie pieluchy, odpady z ochrony 
zdrowia/biologiczne, pozostałe kategorie).

Prace z zakresie opracowania ankiet, konsultacji spo-

łecznych, udziału ekspertów, danych statystycznych, 
opracowanie końcowych raportów przeprowadziła fun-
dacja promocji gmin polskich, badanie morfologiczne 
ROT Recycling Odpady Technologie S.C.
Projekt „Razem dla ekologii” powstał w jednostkach 
samorządu będących jego beneficjentami, w celu pod-
noszenia dostępności i jakości usług publicznych. Doty-
czył w szczególności jakości usług komunalnych świad-
czonych przez pracowników gmin biorących udział w 
projekcie.

Przeprowadzone badania pozwoliły na:
- Oszacowanie wskaźnika nagromadzenia odpadów w 
różnych środowiskach oraz zbadaniu ich składu morfo-
logicznego.
- Wstępną ocenę efektywności segregacji
- Analizę ilości i składu odpadów zmieszanych, w kon-
tekście ich właściwości i oceny możliwości wydzielenia 
z nich jeszcze surowców wtórnych i zmniejszenia wiel-
kości strumienia odpadów zmieszanych, które są naj-
mniej pożądane ze względu na koszty gospodarowania 
nimi (w tym koszty środowiskowe). Na bazie zebranych 
doświadczeń i opinii oraz opracowanego równolegle ba-
dania morfologicznego odpadów powstał lokalny model 
świadczenia usług w zakresie gospodarowania odpada-
mi oraz strategia edukacji ekologicznej.
Realizacja projektu to okres od 01.01.2013 r. do 
31.12.2014 r.
Koszt realizacji projektu wynosi 730800 zł z czego 
657200 zł stanowi dofinansowanie, pozostałe środki - 
73600 zł to wkład własny gmin realizujących projekt.
Uzyskane korzyści oprócz zacieśnienia współpracy mie-
dzy jednostkami przy rozwiązywaniu jednakowych dla 
wszystkich problemów związanych z obsługą potrzeb 
mieszkańców to także:
konsultacje społeczne, dyżury ekspertów dla wyjaśnie-
nia wątpliwości,
- zakup oprogramowania komputerowego umożliwiają-
cego wdrożenie opracowanego modelu,
- organizacja imprez i wydarzeń promocyjnych dla 
mieszkańców gmin, konkursy z nagrodami związane z 
segregacją i wiedzą ekologiczną, prezentacje, zbiórka 
odpadów, porady ekspertów,
- akcje promocyjno-informacyjne w szkołach (konkursy, 
lekcje proekologiczne),
- spotkania informacyjne w sołectwach, gdzie prezento-
wany będzie wybrany model i korzyści z niego płynące, 
na spotkania zaproszeni zostaną przedstawiciele dużych 
organizacji proekologicznych.

Materiał został przygotowany przez Miasto i Gminę Szadek

Razem dla ekologii - cz. 2

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2015
Z dniem 4 kwietnia 2015 r. kończy się IV kadencja samorządu rolniczego. Krajowa Rada 
Izb Rolniczych w dniu 25 listopada 2014 roku podjęła uchwałę Nr 9/2014 w której okre-
śliła termin wyborów do rad powiatowych izb rolniczych na dzień 31 maja 2015 roku. 
Przypominamy, że czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnych do sa-
morządu rolniczego mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy 
podatku z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie 
rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w tych 
spółdzielniach wkłady gruntowe. 
Szczegółowe informacje na temat wyborów, a także po-
trzebne dokumenty można znaleźć na stronie internetowej  
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
www.izbarolnicza.lodz.pl

Reklama

Reklama
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Rolniku pamiętaj!

Stowarzyszenie „Koło Gospodyń w Sikucinie” 

Placuszki
S towarzyszenie „Koło Gospodyń w 

Sikucinie” zostało zarejestrowane w 
KRS 18 marca  2013 roku. Aktywnie uczest-
niczymy w imprezach kulturalnych na terenie 
całego województwa łódzkiego. Od kilku lat 
prężnie bierzemy udział w dożynkach gmin-
nych, powiatowych, jeździmy po wystawach 
tematycznych. W skład stowarzyszenia wcho-
dzą głównie kobiety, ale jest też kilku męż-
czyzn. 

W roku 2013 zawiązaliśmy Stowarzysze-
nie chcąc zaistnieć i działać na rzecz lokalnej 
społeczności promując na terenie całego wo-
jewództwa Gminę i Miasto Szadek oraz Lo-
kalną Grupę Działania  „PODKOWA”. Swoją 
siedzibę mamy w budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sikucinie. Prowadzimy wyłącznie 
działalność statutową, której celem jest podnie-
sienie jakości życia oraz aktywizacja mieszkań-
ców wsi. Specjalizujemy się w carvingu (rzeźba 
w owocach i warzywach), pracach szydełko-
wych, papierowej wiklinie, kwiatach z krepiny 
oraz ozdobach świątecznych. Stowarzyszenie 
własnym sumptem zrealizowało w 2013 roku, 
w ramach działania małych projektów, operację 
pn. „Wyposażenie pomieszczenia Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Sikucinie”, dzięki któremu 

udało nam się pozyskać środki w kwocie 7 200 
złotych na zakup 15 stołów i  60 krzeseł. Dzięki 
zaangażowaniu wszystkich  członków KGW w 
2014 roku  udało nam się rozpisać drugi wnio-
sek w ramach działania 413 - Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju w zakresie małych pro-
jektów pn. „Zakup sprzętu gastronomicznego 
dla Koła Gospodyń w Sikucinie”, dzięki które-
mu pozyskaliśmy kwotę 9507,99 i zakupiliśmy 
namioty, termosy, podgrzewacze, ladę chłodni-
czą, garnki, grill gazowy, piec konwekcyjny. 

W 2014 roku w ramach projektu granto-
wego realizowanego przez Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich - „Grant na lepszy start” re-
alizowanego przez Lokalną Grupę Działania 
„POLCENTRUM”  ze Strykowa,  zyskaliśmy 
dofinansowanie w kwocie 4900 złotych do 
uszycia 6 damskich strojów sieradzkich. 

 Składniki:
- 2 szklanki mąki pszennej
- 2 szklanki zsiadłego mleka lub kefiru
- 1 jajko (jeśli jest małe, to można dać 2 sztuki)
- 1.5 łyżeczki sody
- 1 łyżeczka soli
- 2 łyżki cukru
- olej do smażenia

Sposób przygotowa-
nia:
Do miski wsypać 
mąkę, dodać jaja, 
wlać zsiadłe mleko 
lub kefir, dodać sodę 
oczyszczoną, sól i cu-
kier. Wyrobić ciasto (powinno mieć dość luźną konsystencję) Na patel-
ni rozgrzać olej. Łyżką wylewać porcję ciasta i smażyć na złoty kolor 
z obu stron. Placuszki są dość małe, na patelni mieszczą się 3 sztuki. 
Gotowe placki odsączyć z nadmiaru tłuszczu na kuchennym ręczniku. 
Można posypać je cukrem pudrem z cynamonem, posmarować powi-
dłami, lub podawać z gęstą śmietaną 18%. Placki można podać  z  mle-
kiem, kakao lub kawą zbożową z mlekiem. 

Smacznego! Koło Gospodyń Wiejskich w Sikucinie

(Żródło: ARiMR)

Od 15 marca do 15 maja br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
przyjmuje wnioski od rolników o unijne dopłaty bezpośrednie, dopłaty z tytułu gospo-
darowania na terenach ONW oraz tzw. płatności rolnośrodowiskowe za 2015 r. 

UWAGA: W 2015 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

ARiMR unowocześniła także system składania wniosków o dopłaty przez Internet. 
Nowa  aplikacja „e-wniosek” zostanie udostępniona na stronie Agencji 15 marca 2015 r. 
Złożenie wniosku o przyznanie wszystkich płatności obszarowych i powiązanych z nimi 
dopłat z PROW 2014-2020, wraz  ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym z wy-
maganymi materiałami graficznymi, będzie w tym roku łatwiejsze.
Warunkiem dostępu do aplikacji „e-wniosek” jest posiadanie loginu i kodu dostepu, które są 
nadawane przez właściwego Kierownika Biura Powiatowego ARiMR na wniosek rolnika. 
Jeżeli rolnik nie posiada loginu i kodu dostępu powinien jak najszybciej złożyć wniosek o ich 
nadanie, żeby mógł zdążyć skorzystać z tej aplikacji w tegorocznej kampanii.
Rolnik składający wniosek przez Internet będzie miał udostępnione wszystkie informacje 
posiadane przez Agencję, np. o maksymalnych powierzchniach kwalifikujących się do płat-
ności w odniesieniu do każdej działki ewidencyjnej, dane o elementach proekologicznych, o 
trwałych użytkach zielonych i trwałych użytkach zielonych cennych przyrodniczo, informa-
cje z systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, o zwierzętach potencjalnie kwalifikujących 
się do płatności związanych z hodowlą zwierząt. Aplikacja sprawdzi też czy rolnik spełnia 
wymogi w zakresie utrzymywania obszarów proekologicznych. Pomoże na także rolnikom 
w uniknięciu błędów przy wypełnianiu wniosków, bo będzie automatycznie sprawdzała, 
czy nie występują w nich np. jakieś braki formalne. Po przesłaniu do Agencji wypełnione-
go wniosku, rolnik otrzyma zwrotnie potwierdzenie przyjęcia tego wniosku. W przypadku, 
gdyby okazało się, że wniosek jest niekompletny lub zawiera błędy, na potwierdzeniu iż 
dotarł on do ARiMR, będzie też podana informacja o terminie na dokonanie poprawek czy 
uzupełnień.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca wszystkich rolników do udzia-
łu w organizowanych szkoleniach i zapoznania się z udostępnionymi  materiałami. Dobra 
znajomość nowych zasad udzielania wsparcia bezpośredniego pozwoli skutecznie rolnikowi 
wykorzystywać potencjał gospodarstwa i ubiegać się o skorzystania ze wszystkich możli-
wych środków finansowych w optymalnej wysokości.
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