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Szanowni Państwo,
Członkowie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Reklama

Reklama

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego dziękuję za współpracę 
w IV kadencji Samorządu Rolniczego w latach 2011-2015.

Z wielu naszych wspólnych inicjatyw, udało nam się również zrealizować projekt: Promocja marki „ Rolnictwo energią regionu 
łódzkiego”, który pokazał oryginalność i różnorodność rolnictwa województwa łódzkiego na tle Polski i Europy. Jednocześnie pra-
gnę wyrazić moje uznanie i wdzięczność za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwiązywania problemów rolników i polskiej wsi oraz 

troskę o wysoką rangę zawodu rolnika i uszanowanie jego pracy.
Składam również życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Prezes
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Andrzej Górczyński

Ostatnie w IV kadencji Walne Zgromadzenie 
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

D elegaci Izby Rol-
niczej Wojewódz-

twa Łódzkiego 27 marca 
2015 r. spotkali się na X 
w IV kadencji Walnym 
Zgromadzeniu. Ostatnie 
posiedzenie zostało po-
dzielone na dwie części. 
W pierwszej uczestni-
czyli przedstawiciele 
instytucji związanych z 
rolnictwem. Wicewo-
jewoda łódzki Jarosław 
Klimas przedstawił in-

formację na temat trwają-
cych prac legislacyjnych 
dotyczących możliwości 
sprzedaży bezpośred-
niej produktów rolnych i 
produktów przetworzo-
nych przez rolników na 
rynkach i targowiskach 
miejskich. Skróciłby się 
tym samym obieg pro-
dukcji od producenta do 
konsumenta.  Marek Ka-
nicki - zastępca dyrektora 
ARiMR OR w Łodzi, 

przedstawił informacjęna 
temat działań w ramach 
PROW 2014-2020 i od-
powiedział na szereg 
pytań, które zadawali 
delegaci IRWŁ. Następ-
nie Krzysztof Ochnicki 
- kierownik ANR OT w 
Warszawie – filia w Ło-
dzi przedstawił informa-
cję dotyczącą sprzedaży i 
dzierżawy nieruchomości 
rolnych w województwie 
łódzkim. Zakres czasowy 

sprawozdania obejmo-
wał styczeń, luty i marzec 
2015 r. Kierownik ANR 
poinformował Walne 
Zgromadzenie również o 
ilości gruntów, które po-
zostają w zasobie Agen-
cji i przeznaczone będą 
do sprzedaży i dzierżaw. 
Julian Ambroziak, przed-
stawiciel Wojewódzkie-
go Inspektoratu Wete-
rynarii omówił bieżące 
działania realizowane na 

terenie województwa 
łódzkiego. Przedstawił 
również informację na 
temat afrykańskiego po-
moru świń (ASF). An-
drzej Janik - ARR OT 
w Łodzi omówił zasady 
przyznania dopłat z tytułu 
zużytego do siewu lub sa-
dzenia materiału siewne-
go kategorii elitarny lub 
kwalifikowany mającej 

Ciąg dalszy str. 2
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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

- Wiceprezes

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
- Członek Zarządu

Wiesław Matera
powiat tomaszowski

Józef Stępień
powiat wieluński

Ewa Bednarek
powiat poddębicki

Mariusz Gortat
powiat poddębicki

Andrzej Gruszczyński
powiat radomszczański

Andrzej Komala
powiat radomszczański

- Członek Zarządu

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

- Członek Zarządu

Jan Woźniak - powiat 
łódzki - wschodni

Władysław Glubowski
powiat łódzki  - 

wschodni

Piotr Kociołek  
powiat bełchatowski

Tomasz Piechota  
powiat brzeziński

Andrzej Górczyński
powiat kutnowski

- Prezes

Jacek Maćczak
powiat kutnowski

Bronisław Węglewski
powiat łaski

- Delegat do KRIR

Wojeciech Augustyniak 
powiat łaski

Członkowie Walnego Zgromadzenia IRWŁ – IV kadencja 

charakter pomocy de minimis w 
rolnictwie. Z-ca Inspektora Woje-
wódzkiego Ochrony Roślin i Na-
siennictwa - Włodzimierz Małecki 
przedstawił najważniejsze działania 
Inspektoratu realizowane na terenie 
województwa łódzkiego, dotyczą-
ce również walki z bakteriozą pier-
ścieniową ziemniaka. W pierwszej 
części swoje propozycje współpra-
cy dla rolników przedstawiła rów-
nież Anna Bieniawska – dyrektor 
Biura Regionalnego Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych TUW 
oraz Agnieszka Galanciak – ekspert 
ds. Agrobiznesu Centrum Regionu 
BGŻ S.A. Wśród zaproszonych 
gości byli również: Sławomir Gra-
natowski – dyrektor Departamentu 
Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
w Łodzi, Andrzej Guzowski - na-
czelnik Departamentu Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska Urzędu Mar-
szałkowskiego, Izabela Sieroń - p.o. 

dyrektor Centrum Bankowości dla 
Firm Bank Pekao (oddział w Łodzi)

W trakcie ostatniego, w tej ka-
dencji, Walnego Zgromadzenia 
prezes Izby Rolniczej Wojewódz-
twa Łódzkiego – Andrzej Gór-
czyński omówił działania Krajowej 
Rady Izb Rolniczych w minionym 
roku, natomiast wiceprezes IRWŁ 
– Krzysztof Nowak przedstawił in-
formację z działalności statutowej 
za rok 2014 Zarządu Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego  oraz  od  

IX  do X w IV kadencji Walnego 
Zgromadzenia Izby Rolniczej Wo-
jewództwa Łódzkiego. Piotr Ko-
ciołek prezes spółki SAM-ROL, 
przedstawił szczegółowo, zgroma-
dzonym delegatom, zakres działal-
ności spółki oraz plany dotyczące 
kolejnych zamierzeń w tym roku. 

W II części członkowie Wal-
nego Zgromadzenia IRWŁ pod-
jęli uchwałę powołującą skład 
osobowy Komisji Wojewódzkiej 
przeprowadzającej wybory do rad 

powiatowych IRWŁ, które zostały 
wyznaczone przez KRIR na dzień 
31 maja 2015r. Członkowie Wal-
nego Zgromadzenia przyjęli bu-
dżet na rok 2015 oraz udzielili ab-
solutorium Zarządowi IRWŁ. Na 
zakończenie podjęli wnioski, które 
zostały przekazane odpowiednim 
instytucjom  w celu rozpatrzenia i 
dalszej realizacji. 

Wnioski z X w IV kadencji Wal-
nego Zgromadzenia Izby Rolni-
czej Województwa Łódzkiego

1.  Podjąć działania mające na 
celu wydłużenie terminu – do 
14 dni, zgłaszania zmian w sys-
temie identyfikacji i rejestracji 
bydła.

2.  Podjęcie działań  w celu reduk-
cji stada dzików na terenie woje-
wództwa łódzkiego.

3. Podjęcie działań w sprawie nie-

stosowania sankcji w płatności 
zwierzęcej dla bydła i krów nie-
terminowo zarejestrowanych do 
roku 2015. Zasady płatności do 
zwierząt w tym bydła i krów zo-
stały wprowadzone w ostatniej 
chwili. Rolnicy nie zostali poin-
formowani, że płatność będzie 
przysługiwała do zwierząt zare-
jestrowanych terminowo.

4. Zorganizować wspólne spotkanie 
z  Ministerstwem  Rolnictwa i 
Rozwoju Wsiw celu uznania po-
wiatu sieradzkiego za strefę wol-
ną od bakteriozy pierścieniowej 
ziemniaka.

5.  Podjęcie działań mających na 
celu przesunięcie terminu od-
strzału dzikich gęsi z 21 XII do 
21 I.  Brak okrywy śnieżnej po-
większa straty w uprawach.

Beata Rzewuska

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

W dniach  27-29 marca w Kielcach, odbyły się targi AGROTECH, 
które odwiedzili również rolnicy z powiatów bełchatowskiego i 
piotrkowskiego. Wyjazd na targi zorganizowali: przewodniczący 
Rady Powiatowej IRWŁ w Bełchatowie, Piotr Kociołek i 
przewodniczący Rady Powiatowej w Piotrkowie Trybunalskim, 
Tomasz Kowalski. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję obejrzeć setki 
zaawansowanych technologicznie ciągników, kombajnów i maszyn 
oraz uzyskać porady w specjalnych punktach konsultacyjnych 
przygotowanych przez najważniejsze branżowe instytucje.Warto 
wspomnieć, że wśród targowych ciekawostek znalazła się między 
innymi premiera nowego Ursusa. Na kieleckich targachrównież 
można było zobaczyć ciągnik Magnum 380 CVX, który uzyskał 
prestiżowy tytuł Tractor of The Year 2015.

(ss)

XXI Międzynarodowe Targi 
Techniki Rolniczej AGROTECH

Dopłaty bezpośrednie w 2015 rok (część 3)
– płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją 
Dobrowolne wsparcie związane z produk-
cją obejmie szereg rocznych płatności i 
będzie przyznawane w granicach określo-
nych limitów ilościowych oraz oparte na 
ustalonych obszarach i plonach lub na usta-
lonej liczbie zwierząt. 
Głównym celem tej płatności jest wsparcie 
sektorów, które mają szczególne znaczenie 
gospodarcze, środowiskowe lub społeczne 
oraz znajdują się w trudnej sytuacji. 
Płatności w ramach dobrowolnego wspar-
cia związanego z produkcją przysługiwać 
będą rolnikom, którzy spełnią minimalne 
wymagania oraz kryteria rolnika aktywne-
go zawodowo. 
W roku 2015 wsparciem zostaną objęte na-
stępujące sektory, w ramach których prze-
widuje się następujące kryteria udzielania 
wsparcia, w podziale na: 
Płatności związane do zwierząt 

» płatność do bydła 

Płatność przysługuje do zwierząt gatunku 
bydło domowe (Bos taurus), na terenie ca-
łego kraju, niezależnie od płci i kierunku 
produkcji, które: 
● w dniu 15 maja roku, w którym został 
złożony wniosek o przyznanie tej płatności 
nie przekroczy wieku 24 miesięcy, 
● będą w posiadaniu rolnika, przez okres 
od dnia złożenia wniosku do dnia 30 
czerwca roku złożenia wniosku i nie kró-
cej niż do dnia, w którym zwierzę osiągnie 
wiek 6 miesięcy. 
Posiadanie zwierząt potwierdzane będzie 
w systemie identyfikacji i rejestracji zwie-
rząt. Minimalna liczba zwierząt będących 

w posiadaniu rolnika wynosi 3 sztuki w 
wieku do 24 miesięcy; a płatność przy-
znawana będzie maksymalnie do 30 sztuk 
zwierząt. Do wniosku należy dołączyć in-
formację o numerach identyfikacyjnych 
bydła deklarowanego do tej płatności. 
Płatność przysługuje do samic lub samców 
z gatunku bydło domowe (Bos taurus), 
których wiek w dniu 15 maja 2015 r. nie 
przekracza 24 miesięcy tj. urodzonych w 
okresie od dnia 16 maja 2013 r. do dnia 15 
maja 2015 r. włącznie. 
Szacowana stawka rocznej płatności wy-
niesie ok. 69,0 euro/szt. 

» płatność do krów 

Płatność przysługuje do samic gatunku by-
dło domowe (Bos taurus), na terenie całego 
kraju, niezależnie od kierunku produkcji: 
● których wiek w dniu 15 maja roku zło-
żenia wniosku o przyznanie tej płatności, 
przekracza 24 miesiące, 

● będących w posiadaniu rolnika, przez 
okres od dnia złożenia wniosku do dnia 30 
czerwca roku złożenia wniosku. 

Posiadanie zwierząt potwierdzane będzie 
w systemie identyfikacji i rejestracji zwie-
rząt. Minimalna liczba zwierząt będących 
w posiadaniu rolnika wynosi 3 sztuki w 
wieku powyżej 24 miesięcy; a płatność 
przyznawana będzie maksymalnie do 30 
sztuk zwierząt. Do wniosku należy dołą-
czyć informację o numerach identyfikacyj-
nych krów deklarowanych do tej płatności. 
Płatność przysługuje do krów z gatunku 

bydło domowe (Bos taurus), których wiek 
w dniu 15 maja 2015 r. przekracza 24 mie-
siące, tj. urodzonych do dnia 15 maja 2013 r. 
Szacowana stawka rocznej płatności wy-
niesie ok. 69,2 euro/szt. 

» płatność do owiec 

Płatność do owiec przysługuje rolnikowi: 
● który posiada co najmniej 10 sztuk samic 
gatunku owca domowa (Ovisaries), któ-
rych wiek w dniu 15 maja, roku w którym 
został złożony wniosek o przyznanie tej 
płatności wynosi co najmniej 12 miesięcy, 

● do zwierząt będących w posiadaniu rol-
nika w dniu złożenia wniosku oraz przez 
okres od dnia 1 do dnia 31 października 
roku złożenia wniosku. 

Posiadanie zwierząt potwierdzane będzie 
w systemie identyfikacji i rejestracji zwie-
rząt. Do wniosku należy dołączyć informa-
cję o numerach identyfikacyjnych owiec 
deklarowanych do tej płatności. 
Płatność przysługuje do samic z gatunku 
owca domowa (Ovisaries), których wiek w 
dniu 15 maja 2015 r. wynosi co najmniej 
12 miesięcy, tj. urodzonych do dnia 15 
maja 2014 r. włącznie. 
Szacowana stawka rocznej płatności wy-
niesie ok. 25,0 euro/szt. 

» płatność do kóz 

Płatność do kóz przysługuje: rolnikowi, 
który posiada co najmniej 5 samic gatunku 
koza domowa (Caprahircus): 

● których wiek w dniu 15 maja roku, w 
którym został złożony wniosek o przy-
znanie tej płatności wynosi co najmniej 12 
miesięcy, 
● do zwierząt będących w posiadaniu rol-
nika, przez okres od dnia złożenia wniosku 
do dnia 30 czerwca roku złożenia wniosku. 

Posiadanie zwierząt potwierdzane będzie 
w systemie identyfikacji i rejestracji zwie-
rząt. Do wniosku należy dołączyć infor-
mację o numerach identyfikacyjnych kóz 
deklarowanych do tej płatności. 
Płatność przysługuje do samic kóz z gatun-
ku koza domowa (Caprahircus), których 
wiek w dniu 15 maja 2015 r. wynosi co 
najmniej 12 miesięcy, tj. urodzonych do 
dnia 15 maja 2014 r. włącznie. 
Szacowana stawka rocznej płatności wy-
niesie ok. 15,0 euro/szt. 
Wszystkie zwierzęta deklarowane do płat-
ności związanych z produkcją w okresie 
przetrzymywania mogą być zastępowane 
bez utraty prawa do wypłaty pomocy lub 
wsparcia, chyba że rolnik wcześniej został 
poinformowany przez ARiMR o niezgod-
nościach we wniosku o przyznanie pomo-
cy lub wniosku o płatność lub o zamiarze 
przeprowadzenia kontroli na miejscu w 
gospodarstwie. Informacje o zastąpieniu 
zwierząt należy składać do kierownika biu-
ra powiatowego ARiMR właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania, a zgła-
szane zwierzęta muszą spełniać warunki 
określone dla poszczególnych płatności. 

Uczestnicy wyjazdu przed halą targów AGROTECH

Ciąg dalszy w kolejnym numerze...
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działalności rolniczej. 
Kolejna zmiana, która wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom rolników 
związana jest z dzierżawą państwo-
wych gruntów. 9 lutego br. Prezes 
ANR zmienił Zarządzenie dotyczą-
ce zasad dzierżawy. Wprowadzo-
ne zmiany dają możliwość przedłu-
żenia okresu trwania dzierżawy do 
10 lat w przypadkach, kiedy nieru-
chomość nie może być sprzedana, 
bądź przemawiają za tym względy 
przedstawione przez rolnika.  Dzier-
żawa może być przedłużona jeśli: 
dzierżawca poniósł znaczne nakła-
dy finansowe, w ramach prowadzo-
nej działalności rolniczej, natomiast 
przedłużenie umowy dzierżawy za-
pewni mu stabilność gospodarowania 
i zachowanie płynności finansowej 
gospodarstwa; wykupił ośrodek go-
spodarczy i prowadzi na nim dzia-
łalność gospodarczą; przedmiotem 
dzierżawy są grunty, na których znaj-
dują się plantacje kultur wieloletnich 

lub jest to nieruchomość stawowa, 
której dzierżawca nie może nabyć ze 
względu na limit 500 ha UR i nieru-
chomości tej nie można podzielić ze 
względów gospodarczych; przema-
wiają za tym względy społeczno-go-
spodarcze (np. wysokość zatrudnie-
nia, profil produkcji).
Agencja Nieruchomości Rolnych Od-
dział Terenowy w Warszawie Filia w 
Łodzi zaprasza wszystkich zaintere-
sowanych współpracą, kupnem ziemi 
do przeglądania aktualnych infor-
macji na stronie internetowej www.
anr.gov.pl oraz do bezpośredniego 
kontaktu w siedzibie Filii w Łodzi, 
ul. Północna 27/29, tel. 42/6361239, 
42/6365326, faks nr 42/ 6329133, ad-
res e-mail:lodz@anr.gov.pl.

Rolniku pamiętaj!

A gencja Nieruchomości Rol-
nych Oddział Terenowy w 

Warszawie Filia w Łodzi działalność 
statutową prowadzi na terenie wo-
jewództwa łódzkiego oraz w części 
województwa mazowieckiego, która 
obejmuje powiaty: sierpecki, płoc-
ki, sochaczewski, gostyniński i ży-
rardowski. Filia w Łodzi wykonuje 
zadania w zakresie gospodarowania 
mieniem Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa określone w ustawie 
o gospodarowaniu nieruchomościa-
mi rolnymi Skarbu Państwa, a także 
w innych przepisach i dokumentach 
określających kierunki i zakres dzia-
łania Agencji na rzecz prywatyzacji 
i zagospodarowania mienia rolnego 
Skarbu Państwa oraz realizacji zadań 
z zakresu polityki społeczno-gospo-
darczej Państwa, zwłaszcza na rzecz 
wsi i rolnictwa.
Według stanu na 31-12-2014r do 
Zasobu Filii w Łodzi z obszaru wo-
jewództwa łódzkiego przejęto nieru-
chomości o ogólnej powierzchni 73 
428 ha (64 194 działek).
Podstawowym sposobem sprzedaży 
wolnych gruntów z Zasobu jest tryb 
przetargowy. Przetargi na sprzedaż 
mogą odbywać się w formie ustnej 
lub ofert pisemnych. Dodatkowo 
dzielą się na przetargi nieograniczone 
(w których może wziąć udział każdy) 
oraz ograniczone – w Filii ANR w 
Łodzi w przetargach ograniczonych 
brali udział wyłącznie rolnicy indy-
widualni zamierzający powiększyć 
gospodarstwa rodzinne. 
W 2014 r. Filia w Łodzi sprzeda-
ła 1 398 ha gruntów. Z ogólnej po-
wierzchni sprzedanych gruntów na 
zasadzie pierwszeństwa nabycia wie-
loletnim dzierżawcom i spadkobier-
com byłych właścicieli sprzedano 
nieruchomości o powierzchni 707 ha, 
natomiast w przetargach publicznych 
691 ha, średnia cena ukształtowała 
się w wysokości 28 400 zł za 1 ha. 
W 2014 r. w Filii w Łodzi przepro-
wadzono 52 przetargi  ograniczone 
na sprzedaż dla rolników powięk-
szających gospodarstwa rodzinne, na 
których zaoferowano 308,77 ha. 
Według stanu na 31-12-2014r w Za-
sobie Filii w Łodzi pozostało do roz-
dysponowania 5 923 ha gruntów rol-
nych (w zdecydowanej większości są 
to działki o powierzchni poniżej 1 ha 
pochodzące z byłego pfz) oraz 7 775 
ha gruntów w dzierżawie.  
Aktualnie w Sejmie RP trwają prace 
nad stosownymi projektami ustaw 

(m.in.: druk sejmowy nr 3109), które 
rozwiążą problem uwolnienia rynku 
ziemi przed 2016 r. Projekty wpro-
wadzają szereg zasad mających na 
celu ułatwienie rolnikom indywidual-
nym nabycie nieruchomości rolnych 
na rynku prywatnym i państwowym. 
Agencja Nieruchomości Rolnych 
apeluje do wszystkich organizacji 
rolniczych do aktywnego udziału w 
pracach legislacyjnych oraz zgłasza-
nie uwag i poprawek, które przyczy-
nią się powstania dobrego prawa. 
Rolnicy nadal mają możliwość zaku-
pu państwowych gruntów na zasa-
dach preferencyjnych. Od 1 stycz-
nia 2015 r. polegają one na tym, że 
rolnicy indywidualni, którzy kupują 
państwową ziemię w celu utworzenia 
lub powiększenia gospodarstwa ro-
dzinnego (do 300 ha) mogą korzystać 
m.in. z możliwości rozłożenia przez 
ANR płatności na roczne lub pół-
roczne raty z rocznym oprocentowa-
niem w wysokości 3,16% (poziom 
stopy bazowej ogłaszanej przez KE 
powiększonej o 1 punkt procentowy), 
na okres do 15 lat, pod warunkiem, 
że jeszcze przed zawarciem umowy 
wpłacą co najmniej 10% ceny nie-
ruchomości. W ubiegłym roku opro-
centowanie wynosiło 3,75%. 
Przy sprzedaży państwowych grun-
tów brany jest  pod uwagę tzw. 
czynnik społeczny – przedstawi-
ciele rolników wskazani przez Izbę 
Rolniczą wchodzą w skład komisji 
przetargowych. To między innymi 
na ich wniosek Agencja może od-
stąpić od przeprowadzania przetar-
gów w związku z uzasadnionymi 
wątpliwościami odnośnie osób ma-
jących uczestniczyć w tej procedu-
rze sprzedaży. Również na wniosek 
Izby Rolniczej oddziały terenowe 
Agencji przeprowadzają ograniczo-
ne przetargi ofertowe (pisemne). W 
tych przetargach przy wyłanianiu 
potencjalnych nabywców wśród rol-
ników indywidualnych, poza ceną i 
warunkami płatności, bierze się pod 
uwagę również inne kryteria, w tym 
m.in. powierzchnię gospodarstwa po-
tencjalnego nabywcy oraz odległość 
jego gospodarstwa od sprzedawanej 
nieruchomości. 
Ponadto do umów sprzedaży grun-
tów zbywanych w trybie przetargów 
ograniczonych wprowadzono posta-
nowienia mające na celu zapobieże-
nie odsprzedaży tych gruntów oraz 
wykorzystywaniu ich na cele nie-
związane z osobistym prowadzeniem 

Wojciech Pomajda
Zastępca Dyrektora
ANR OT Warszawa

Filia w Łodzi

Reklama

Reklama
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Rolniku pamiętaj!

Panie prezesie, dlaczego warto 
kupować żywność bezpośred-
nio od rolników?

- Moim zdaniem warto kupo-
wać żywność bezpośrednio od 
rolników z małych i średnich 
gospodarstw, ponieważ ta żyw-
ność produkowana metodami 
ekologicznymi jest najzdrowsza. 
Ponadto kupując bezpośrednio u 
rolnika wiemy, jakiego jest po-
chodzenia.  Nasi rolnicy chcą tę 
żywność wytwarzać i sprzeda-
wać, ale obecnie nie ma takich 
możliwości prawnych. Natomiast 
rolnicy w innych krajach unij-
nych mogą pojechać do miasta 
i wyznaczonych miejscach – na 
osiedlowych ryneczkach przez 
kilka godzin sprzedawać wytwo-
rzone w swoich gospodarstwach 
produkty. U nas za to samo rol-
nicy  są karani  mandatami, a 
pośrednicy korzystają na  braku 
odpowiednich przepisów.

Choć Polska przoduje w Euro-
pie w produkcji zdrowej żyw-
ności czy możemy powiedzieć, 
że mieszkańców naszego kraju 
żywi rolnik, a nie hipermarket?

- Rolnik żywi całe społeczeń-
stwo tylko nie ma możliwości 
bezpośredniej sprzedaży wy-
tworzonych w swoich gospodar-
stwie produktów spożywczych. 
Korzystają na tym wszelkiego 
rodzaju pośrednicy na czele z 
sieciami handlowymi.   Dobrze 
byłoby, aby w sklepach wielko-
powierzchniowych można było 
dostać towary tylko od naszych 
producentów rolnych nie jest to 
jednak możliwe, ponieważ sieci 
najczęściej reprezentują kapitał 
międzynarodowy i sprowadzają 
towary z całego świata często nie 
najlepszej jakości. Wielkie kor-
poracje hasłowe nastawione są 
przede wszystkim na zysk i nie 
martwią się zbytnio zdrowiem 
konsumentów.  Żywność kupio-

na bezpośrednio od rolnika może 
być nawet nieco droższa od tej w 
sklepie, ale mamy pewność, że 
jest zdrowa i po jej spożyciu na 
pewno w przyszłości nie będzie-
my chorować. Im krótsza droga 
żywności z pola na stół, tym jest 
ona zdrowsza.

No właśnie. Mamy z jednej 
strony żywność wysokoprze-
tworzoną w sieciach handlo-
wych, a z drugiej żywność 
produkowana lokalnie opartą 
na produktach z naszych pól 
tylko nieco droższą. Co trzeba 
zrobić, aby żywność wytwarza-
na bezpośrednio w gospodar-
stwach rolnych była ogólnie 
dostępna i promowana?

- Trzeba przede wszystkim 
stworzyć rolnikom możliwość 
sprzedaży i pokazania tej żyw-
ności w takich miastach jak np. 
Warszawa czy Łódź. Konieczne 
jest, zatem wprowadzenie takich 
zmian w legislacji, aby żywność 
od rolnika trafiała bezpośrednio 
do dużych miast i żeby produ-
cenci rolni mogli ją sprzedawać 
bezpośrednio w swoich gospo-
darstwach.

W naszym kraju oprócz du-
żych gospodarstw rolnych, 
działających już na zasadzie 
przedsiębiorstwa, mamy nadal 
jeszcze wiele małych i średnich, 
w których właśnie produkcja 
i sprzedaż własnych wyrobów 

spożywczych przynosi dodat-
kowy zysk i daje im możliwość 
dalszego funkcjonowania.

- W pełni się z panem redakto-
rem zgadzam. Bardzo ważne jest 
przecież dawanie możliwości 
dodatkowego zysku rolnikom.  
Szczególnie rolnikom z małych 
i średnich gospodarstw, którym 
w każdej postaci należy pomóc.  
Nam w łódzkim (jestem też rad-
nym i przewodniczącym komisji 
rolnictwa w sejmiku wojewódz-
twa łódzkiego) udało się zwięk-
szyć do 2 milionów dotacje do 
spółek wodnych. Tak samo bo-
wiem jak żywność wytwarzana 
lokalnie są ważne spółki wodne, 
ponieważ jak pole będzie odpo-
wiednio przygotowane do upra-
wy,to uda się wyhodować zdro-
we rośliny, które później trafią na 
nasze stoły.

Jesteśmy w Unii Europejskiej 
już ponad 10 lat, a nadal jesz-
cze nie dostosowaliśmy naszego 
prawodawstwa do unijnego. W 
innych krajach te wymagania 
wobec rolników są znacznie 
mniejsze niż u nas. Często wy-
starczy czyste pomieszczenie i 
zgoda służ weterynaryjnych, 
aby prowadzić sprzedaż bez-
pośrednią. Natomiast u nas jest 
bardzo rozbudowana biurokra-
cja i aby uzyskać pozwolenie na 
jakakolwiek działalność trzeba 
zgromadzić mnóstwo zaświad-
czeń. Ponadto rolnik narażony 
jest na liczne kontrole, co ha-
muje przedsiębiorczość.

- Nadmierna biurokracja i częste 
kontrole hamują na wsi chęć do 
jakiegokolwiek działania. Jeśli 
więc nie udrożnimy tych prze-
pisów w przyswajalny sposób, 
aby chłopi mogli w przyszłości 
prowadzić sprzedaż bezpośrednią 
to będziemy spożywać żywność 
niewiadomego pochodzenia. 
Dlatego trzeba zrobić wszystko, 
aby właściciele małych i śred-
nich gospodarstw mogli nie tylko 
produkować żywność, ale mieć 
możliwość jej dystrybucji. Sami 
mieszkańcy miast to docenią ma-
jąc możliwość zakupu świeżych, 
zdrowych produktów spożyw-
czych. Żywi cię przecież rolnik a 
nie hipermarket.

Dziękuję za rozmowę 
(Obi oba)

Żywi cię rolnik a nie hipermarket 

Wielkanocne i tradycyjne przysmaki na Regionalnym Turniej Sołectw w Szadku 

Rozmowa z Andrzejem Górczyńskim prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

Regionalny Turniej Sołectw Województwa 
Łódzkiego odbył się w Szadku, w powiecie 
zduńskowolskim, 28 marca 2015 roku. Organiza-
torem była Gmina i Miasto Szadek. Na imprezie 
zaprezentowały się 23 sołectwa z regionu: Stare 
Byliny, Szadkowice-Ogrodzim, Wróblew, Szadek, 
Wilkowice, Chojne, Wielka Wieś, Chąśno, Karc-

zówek, Paprotnia, Bogudzice, Wilamów, Prusino-
wice, Ożarów, Dziadkowice, Sikucin, Górna Wola, 
Czaplinek, Krokocice, Szczawno, Grzybów, Zy-
gry, Choszczewo. W czasie turnieju można było 
skosztować regionalnych i wielkanocnych po-
traw, m.in. szynki pieczonej w piecu chlebowym, 
wyśmienitych pasztetów, kotletów ziemniaczanych 
z kapustą zakwaszaną po wróblewsku. Sołectwa 
zaprezentowały również przedstawienia ukazujące 
tradycje, folklor i zwyczaje regionalne ciągle żywe 
na terenie województwa łódzkiego. W domkach 
wystawowych każde sołectwo pokazało to, z czego 
może być dumne. Zwiedzający mogli podziwiać 
przedmioty sztuki ludowej, piękne obrusy i serwety, 
jaja wielkanocne, baranki, a nawet rzadko już spo-
tykanego pająka ludowego. Na turnieju sołectwa 
rywalizowały w trzech kategoriach: prezentacja ar-
tystyczna, potrawa regionalna, wystawa rękodzieła. 
W programie był również występ Folk Kapeli 
Góralska Hora. Imprezę zakończył koncert legend-
arnej już grupy Czerwone Gitary.

Gmina i Miasto Szadek serdecznie za-
prasza na kolejny Regionalny Turniej 
Sołectw Województwa Łódzkiego -  
31 maja 2015 r. – stadion  LKS „Victoria” 
w Szadku.

(ss)

Andrzej Górczyński - Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Żywność kupiona bezpośrednio 
od rolnika może być nawet nieco 

droższa od tej w sklepie, ale mamy 
pewność, że jest zdrowa i po jej 

spożyciu na pewno w przyszłości 
nie będziemy chorować.

Wielkanocne tradycje na turnieju sołectw
Regionalne potrawy serwowane przez reprezentacje sołectw 

cieszyły się ogromnym powodzeniem
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T o w a r z y s t w o 
U b e z p i e c z e ń 

Wzajemnych „TUW” wy-
chodząc naprzeciw potrze-
bom i oczekiwaniom ryn-
ku wprowadziło z dniem 
1 września 2012 r. do swo-
jej oferty ubezpieczenio-
wej produkt „Bezpieczny 
Agrobiznes”. Ubezpie-
czenie  skierowane jest 
do osób lub podmiotów 
prowadzących działalność 
wytwórczą i usługową 
w rolnictwie w zakresie 
upraw rolnych oraz chowu 
i hodowli zwierząt, ogrod-
nictwa, warzywnictwa, 
leśnictwa i rybactwa śród-
lądowego, prowadzących 
ewidencję księgową lub 
wykaz ubezpieczonego 
mienia.
Przedmiotem ubezpiecze-
nia może być:

1) mienie:
a) będące własno-
ścią Ubezpieczające-
go, bądź znajdujące 
się w jego posiada-
niu na podstawie od-
powiedniego tytułu 
prawnego i użytko-
wane do prowadze-
nia działalności rol-
niczej,
b) nie będące wła-
snością Ubezpiecza-
jącego, przeznaczo-
ne do sprzedaży lub 
w celu wykonania 
usługi, na podstawie 
właściwych dowo-
dów przyjęcia, 

2) odpowiedzialność 
cywilna z tytułu pro-
wadzonej działalności i 
posiadanego mienia,
3) następstwa nieszczę-
śliwych wypadków.

Warunkiem ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywil-
nej lub następstw nieszczę-
śliwych wypadków jest 
ubezpieczenie mienia od 
wszystkich ryzyk. 
Umowa ubezpieczenia 
może być zawarta w za-
kresie standardowym ( 
ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk ALL RI-
SKS) oraz  w zakresie roz-
szerzonym.
Ubezpieczenie mienia od 
wszystkich ryzyk – za-
kres standardowy 
W zakresie standardowym 
ochrona ubezpieczenio-

wa obejmuje określone w 
umowie:

1) wykorzystywane w 
związku z prowadzoną 
działalnością  rolniczą 
i ewidencjonowane ro-
dzaje mienia:

a) środki trwałe:
- budynki, budowle,
- urządzenia, maszyny, wy-
posażenie,
- stacjonarny sprzęt elek-
troniczny,

b) środki obrotowe,
2) przedmioty i środki 
nietrwałe
3) mienie osób trzecich,
4) nakłady inwestycyj-
ne,
5) mienie pracowni-
ków.

Ubezpieczenie mienia w 
zakresie standardowym 
umożliwia rozszerzenie 
zakresu ubezpieczenia o 
ryzyka dodatkowe::

1. ubezpieczenie szyb, 
kolektorów słonecz-
nych i innych przed-
miotów szklanych od 
stłuczenia,
2. ubezpieczenie mienia 
od dewastacji,
3. ubezpieczenie mie-
nia od kradzieży z wła-
maniem i rabunku oraz 
stałych elementów wy-
kończeniowych budyn-
ków od kradzieży,
4. ubezpieczenie mienia 
od rozmrożenia,
5. ubezpieczenie sprzę-
tu rolniczego ruchu,
6. ubezpieczenie sprzę-
tu rolniczego od kra-
dzieży poza siedli-
skiem,
7. ubezpieczenie zwie-
rząt gospodarskich od 
padnięcia i uboju z 
konieczności wskutek 
choroby,
8. ubezpieczenie mie-
nia w transporcie krajo-
wym (cargo),

Ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej – za-
kres standardowy 

Przedmiotem ubezpie-
czenia jest odpowiedzial-
ność cywilna Ubezpiecza-
jącego oraz pracowników 
zatrudnionych w jego go-
spodarstwie rolnym a tak-
że członków spółdzielni, 
za szkody w mieniu i na 
osobie wyrządzone oso-
bom trzecim w następstwie 
czynu niedozwolonego 
powstałe w okresie ubez-
pieczenia, w związku z 

prowadzoną działalnością 
rolniczą i posiadanym mie-
niem, wykorzystywanym 
w tej działalności (odpo-
wiedzialność cywilna de-
liktowa). 

Po opłaceniu dodatko-
wej składki możliwe jest 
rozszerzenie zakresu ubez-
pieczenia o:

1) odpowiedzialność 
cywilną pracodawcy,
2) odpowiedzialność 
cywilną najemcy nieru-
chomości, 
3) odpowiedzialność 
cywilną najemcy rucho-
mości,

4) odpowiedzialność 
cywilną z tytułu posia-
dania i użytkowania po-
jazdów mechanicznych 
nie podlegających obo-
wiązkowemu ubezpie-
czeniu, w tym wózków 
widłowych,
5) odpowiedzialność 
cywilną za podwyko-
nawców,
6) odpowiedzialność 
cywilną kontraktową,
7) odpowiedzialność 
cywilną za produkt rol-
no-spożywczy,
8) odpowiedzialność 
cywilną z tytułu prze-
niesienia chorób zakaź-
nych zwierząt.

Ubezpieczenie następstw 
nieszczęśliwych wypad-
ków 

Przedmiotem ubezpie-
czenia są następstwa nie-
szczęśliwych wypadków 
zaistniałych w okresie 
ubezpieczenia, przy czym 
za nieszczęśliwy wypadek 
uważa się nagłe zdarzenie 
wywołane przyczyną ze-
wnętrzną, w następstwie 
którego Ubezpieczony 
niezależnie od swej woli, 
doznał obrażeń ciała lub 
zmarł.
Towarzystwo udziela 
ochrony ubezpieczeniowej 
za wypadki, w jednym z 
poniższych zakresów:

1) pełnym – przez który 
rozumie się odpowie-

dzialność ubezpiecze-
niową za wypadki, któ-
re mogą mieć miejsce 
podczas pracy zawo-
dowej lub wykonywa-
nia innych czynności 
określonych w umowie 
ubezpieczenia, w dro-
dze do i z pracy oraz w 
życiu prywatnym,
2) ograniczonym – 
przez który rozumie 
się odpowiedzialność 
ubezpieczeniową za 
wypadki, które mogą 
mieć miejsce podczas 
pracy zawodowej lub 
wykonywania innych 

czynności określonych 
w umowie ubezpiecze-
nia oraz w drodze do i 
z pracy. 

Towarzystwo udziela 
ochrony ubezpieczeniowej 
w zakresie, który obejmu-
je:

1) śmierć Ubezpieczo-
nego,
2) uraz, przez który 
rozumie się obrażenia 
ciała,
3) naprawę lub naby-
cie protez i środków 
pomocniczych takich 
jak stabilizatory, orte-
zy, opaski, kule, laski, 
wkładki ortopedyczne, 
kołnierze ortopedyczne, 
itp.,
4) pobyt w szpitalu 
(dzienna dieta szpital-

na).
Na wniosek Ubezpiecza-
jącego do umów ubez-
pieczenia zawieranych na 
podstawie postanowień  
Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia „Bezpiecz-
ny Agrobiznes” mogą być 
wprowadzone poszczegól-
ne, niżej podane klauzule: 

1. Klauzula – Automa-
tyczne pokrycie no-
wonabytych środków 
trwałych
2. Klauzula – Dodatko-
we koszty działalności 
3. Klauzula – Gotówka 
w lokalu 
4. Klauzula – Przeno-
śny sprzęt elektroniczny 
5. Klauzula – Przepię-
cia 
6. Klauzula – OC z ty-
tułu prowadzania usług 
agroturystycznych 
7. Klauzula – OC z ty-
tułu uczestnictwa w 
wystawach 
8. Klauzula – OC wza-
jemne  
9. Klauzula – Stempel 
bankowy i pocztowy 
10. Klauzula – Akty ter-
rorystyczne 
11. Klauzula – Repre-
zentanci  
12. Klauzula – Kata-
strofa budowlana 
13. Klauzula – OC z 
tytułu zanieczyszczenia 
środowiska 
14. Klauzula – Ubez-
pieczenie słomy i siana 
złożonego w stogi na 
terenie gospodarstwa 
rolnego
15. Klauzula – Przenie-
sienie mienia

Dla poszczególnych przed-
miotów ochrona ubezpie-
czeniowa obejmuje zdarze-
nia powstałe: 

1) mienia od wszyst-
kich ryzyk w zakresie 
standardowym – w 
siedlisku a także zwie-
rzęta na terenie gospo-
darstwa rolnego i mie-
nie pracowników w 
każdym miejscu pracy 
wykonywanej na pole-
cenie Ubezpieczające-
go, 
2) szyby, kolektory 
słoneczne i inne ele-
menty stałe od stłucze-
nia –  w siedlisku, 
3) mienia od dewasta-
cji – w siedlisku, 
4) mienia od kradzie-
ży z włamaniem, ra-
bunku oraz stałych 
elementów wykończe-
niowych budynku od 
kradzieży – w siedli-
sku, 
5) sprzętu rolniczego 
w ruchu – w siedlisku 
i poza siedliskiem na te-
rytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej,
6) sprzętu rolniczego 
od kradzieży – poza 
siedliskiem, 
7) zwierząt gospodar-
skich od padnięcia i 
uboju z konieczności 
wskutek choroby – w 
gospodarstwie, 
8) mienia w transpor-
cie krajowym – na te-
rytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej,
9) odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie 
standardowym i roz-
szerzonym – na teryto-
rium Rzeczypospolitej 
Polskiej,
10) następstw nie-
szczęśliwych wypad-
ków – na terytorium i 
poza terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.

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

Ubezpieczajmy się u siebie
BEZPIECZNY 
AGROBIZNES
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1) mienia od wszyst-
kich ryzyk w zakresie 
standardowym – w 
siedlisku a także zwie-
rzęta na terenie gospo-
darstwa rolnego i mie-
nie pracowników w 
każdym miejscu pracy 
wykonywanej na pole-
cenie Ubezpieczające-
go, 
2) szyby, kolektory 
słoneczne i inne ele-
menty stałe od stłucze-
nia –  w siedlisku, 
3) mienia od dewasta-
cji – w siedlisku, 
4) mienia od kradzie-
ży z włamaniem, ra-
bunku oraz stałych 
elementów wykończe-
niowych budynku od 
kradzieży – w siedli-
sku, 
5) sprzętu rolniczego 
w ruchu – w siedlisku 
i poza siedliskiem na te-
rytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej,
6) sprzętu rolniczego 
od kradzieży – poza 
siedliskiem, 
7) zwierząt gospodar-
skich od padnięcia i 
uboju z konieczności 
wskutek choroby – w 
gospodarstwie, 
8) mienia w transpor-
cie krajowym – na te-
rytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej,
9) odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie 
standardowym i roz-
szerzonym – na teryto-
rium Rzeczypospolitej 
Polskiej,
10) następstw nie-
szczęśliwych wypad-
ków – na terytorium i 
poza terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.

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.

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

Stowarzyszenie Kobiet Ogrodzimia i Szadkowic „KOS”

W ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014-
2020, Polska będzie miała  do wykorzystania w sumie 42,4 mld euro, z czego  budżet
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 13,5 mld euro
(środki unijne i krajowe). 

Priorytetem Wspólnoty na najbliższe lata jest zwiększenie konkurencyjności sektora
rolnego, z uwzględnieniem ochrony środowiska. Nowy PROW ma wspierać rentow-
ność i modernizację gospodarstw rolnych oraz rozwój przetwórstwa rolno-spożyw-
czego. Celem dopłat w tym zakresie będzie wzmocnienie współpracy pomiędzy
rolnikami, firmami przetwórczymi i strefą handlu, by razem kształtowały rynek żywnoś-
ciowy w Polsce i Europie. Pieniądze mają trafić także do gospodarstw prowadzących
działalność rolniczą, która nie szkodzi  środowisku naturalnemu oraz klimatowi. 

Zadaniem nowego programu jest również wspomaganie rozwoju terenów wiejskich i podniesienie atrakcyjności
gospodarczej tych obszarów. Mają temu służyć m.in. pieniądze na rozwój usług - nie tylko rolniczych, ale także
produkcji. 

Zmienione zostały zasady przyznawania wsparcia na modernizację gospodarstw rolnych. Wysokość pomocy
będzie uzależniona od rodzaju inwestycji. Najwięcej pieniędzy będzie można uzyskać na rozwój produkcji prosiąt
– do 900 tys. zł. Na inne inwestycje związane z produkcją zwierzęcą - wsparcie wyniesie do 500 tys. zł., a  na
pozostałe przedsięwzięcia czy zakupy w gospodarstwie, będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości
do 200 tys. zł. 

Nadal będą promowani młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, będą  mogli liczyć na
"premie" na start - wynoszące 100 tys. zł. 

Zupełnie nowym wsparciem w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospo-
darstw. Będą one mogły otrzymać 60 tys. zł na inwestycje związane z poprawą swojej dochodowości.  Jeśli
jednak właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, będzie mu przysługiwać rekompensata
w wysokości 120 proc. podstawowych płatności obszarowych, które otrzymywałby do 2020 r. 

Mam nadzieję, że PROW 2014-2020, zapewni zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, wesprze również pro-
ces restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Dodatkowe informacje dotyczące nowych możliwości uzyskania
wsparcia, możecie Państwo uzyskać korzystając ze strony internetowej www.arimr.gov.pl. Polecam również
bezpośredni kontakt się z pracownikami biur powiatowych Agencji oraz bezpłatną infolinię 0800 38 00 84.

Szanowni Państwo! Drodzy Rolnicy!

Licząc na owocną współpracę,

Andrzej Gross
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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S towarzyszenie zarejestrowało się 
w KRS w lipcu 2010r. Obecnie li-

czymy 40 członków (32 kobiety i 8 męż-
czyzn). Od czerwca 2012 roku posiada-
my własną świetlicę, na którą lokal, za 
zgodą Burmistrza Gminy i Miasta Sza-
dek, użyczył Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury w Szadkowicach. W roku 2013 
składany był wniosek o dofinansowanie 
ze środków UE „Odnowa i rozwój wsi”, 
na sumę ok. 28 tys. złotych. Dzięki tym 
środkom świetlica została wyposażona 
w artykuły gospodarstwa domowego, 
mikrofalówkę, wyciąg, szafki, maszy-

nę do szycia, hafciarkę, materiał na su-
kienki, bluzki, materiały pasmanteryjne. 
Zakupiono również nagłośnienie wraz z 
osprzętem dla kapeli „Szadkowiacy”. 
Od początku istnienia naszego Stowa-
rzyszenia wszyscy bardzo aktywnie 
działamy po to, by promować tradycję, 
kulturę i produkty regionalne. Integru-
jemy środowisko lokalne. Promujemy 
gminę i miasto na imprezach o zasięgu 
gminnym, powiatowym i wojewódzkim. 
Uczestniczymy w licznych szkoleniach, 
targach. Występami naszego zespo-
łu taneczno-wokalnego wraz z kapelą 

Szadkowiacy podbijamy serca publicz-
ności m.in. na AgroTravel w Kielcach, 
Nocy Świętojańskiej w Gajewnikach, 
Smakach Ziemi Łódzkiej. „Sianokosy”, 
„Marciny” i „Wieszanie śledzia” to na-
sze sztandarowe widowiska. Zostaliśmy 
wielokrotnie nagrodzeni za potrawy re-
gionalne m.in. nagroda za chleb Marka, 
udziec pieczony z kością. Ostatnio zosta-
liśmy laureatami Regionalnego Turnie-
ju Sołectw Województwa Łódzkiego w 
trzech kategoriach: wystawa rękodzieła 
i przedmiotów użytkowych związanych 
ze wsią – 1 miejsce, prezentacja arty-

styczna – wieszanie śledzia – 2 miejsce, 
potrawa regionalna – królik po polsku w 
śmietanie – 3 miejsce. 

Składniki:
- comber i uda królicze
- słonina
- tłuszcz 
- mąka
- śmietana
- sól
- karmel

Bajc (marynata): 
½ l wody, 100 ml octu, 2 duże cebule, ziele an-
gielskie, liść laurowy, pieprz, jałowiec.

Mięso marynujemy w bajcu kilka godzin. 
Potem opłukane i osuszone obkładamy plas-
trami słoniny, solimy, podlewamy wodą i 
pieczemy na brytfannie do miękkości, często 
podlewając sosem. Następnie mięso wyjmuje-
my z sosu. W oddzielnym naczyniu prużymy 
drobno pokrojoną cebulę na tłuszczu, dodaje-
my sos z pieczenia mięsa, mąkę, zagotowuje-
my to ciągle mieszając.  Na koniec dodajemy 
śmietanę zabarwioną karmelem (2-3 gramy 
cukru z wodą - skarmelizować). Dosmaczyć 
według uznania. 
Mięso z królika ułożyć na półmisku, polać 
sosem. Podawać z ziemniakami i buraczkami.

Smacznego życzy Stowarzyszenie Kobiet 
Ogrodzimia i Szadkowic “KOS”

Królik po polsku w śmietanie

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

Królik po polsku w śmietanie

Wystawa wielkanocna
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