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Apel Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do
Ewy Kopacz – Prezesa Rady Ministrów
o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
Szanowna Pani Premier,

Wnioski o przyznanie pomocy w związku
ze stratami wywołanymi przez suszę od
11 września do 30 września 2015 r. - str. 2

LGD „Dolina rzeki Grabi” i Questing jako
nowy sposób na odkrywanie Łódzkiego –
str. 3, 4

Związek Wzajemności Członkowskiej
„Sołectwo” – str. 6

N

iekorzystne zjawiska atmosferyczne występujące na terenie
Polski i województwa łódzkiego, szczególnie susza, spowodowały zdecydowanie obniżenie plonów i ogromne straty
w rolnictwie. Należy z całą stanowczością stwierdzić, że susza jaka nawiedziła
nasz region, osiągnęła stan dotychczas
niewyobrażalny. Działania związane z
likwidacją jej skutków wzbudzają niezrozumienie wśród rolników dla których
stan suszy na danym terenie określają
raporty Instytutu Uprawy, Nawożenia i
Gleboznawstwa w Puławach (zawarte w
tzw. Krajowym Bilansie Wodnym), według których w województwie łódzkim
występuje tylko stan zagrożenia suszą.
Rolnicy ponoszą jednak dotkliwe straty.
Naszym zdaniem, raporty IUNG nie odzwierciedlają faktycznej sytuacji na polach i sadach, gdzie skutki są widoczne
„gołym okiem”. Zarząd Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego już na początku

lipca sygnalizował Wojewodzie Łódzkiemu stan zagrożenia suszą i problemy jakie
mogą z tego wyniknąć. Powtórzyliśmy te
wnioski w sierpniu, wnioskując o podjęcie takich działań, aby w raportach IUNG
uwzględnione zostały uprawy: nie tylko
zboża ozime i jare, ale przede wszystkim
użytki zielone i kukurydza oraz inne pastewne – stanowiące podstawową paszę
(sianokiszonki i kiszonki) w żywieniu
bydła, ale także ziarna w żywieniu trzody
chlewnej i drobiu.

latach. Anomalia pogodowe spowodowały, że rolnictwo przeżywa poważny kryzys i bez realnej pomocy państwa nie poradzi sobie z rozwiązaniem narastających
problemów.

Popierając wniosek Krajowej Rady
Izb Rolniczych oraz stanowisko Sejmiku Województwa Łódzkiego, w imieniu
Zarządu Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego zwracam się do Pani Premier z apelem o podjęcie kolejnych
działań mających na celu ogłoszenie
Teraz, z perspektywy czasu, nale- stanu klęski żywiołowej na obszarze
ży stwierdzić, że działania, które zosta- Rzeczypospolitej Polskiej, co pozwoli
ły podjęte są niewystarczające, a skutki na uzyskanie pomocy przez wszystkich
suszy zatrważające. Rolnicy oceniają rolników, w tym rolników z terenów
straty w plonach nawet na 40-80%. Zde- dla których raporty IUNG nie stwiercydowanie niższe są plony jęczmienia dziły stanu klęski suszy, jedynie zagroozimego, rzepaku, żyta, zbóż jarych, wa- żenie, a ponieśli oni dotkliwe straty.
rzyw i owoców, ziemniaków, buraków
cukrowych, innych okopowych, a także
Z poważaniem
kukurydzy. Straty, które ponoszą rolnicy
Bronisław Węglewski
i polskie rolnictwo będą miały ogromny
Prezes Izby Rolniczej
wpływ na polską gospodarkę w kolejnych
Województwa Łódzkiego
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Informacja MRiRW ws. składania wniosków o pomoc suszową

M

inisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 14
września 2015 r. przekazało do wiadomości samorządu rolniczego pismo do Wojewodów, w którym poinformowało że dniu 9 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod
pozycją 1346 zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. z 2015, poz. 1346), w którym w 5 13 c
określone zostały zasady udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej dla
producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych
lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody
spowodowane przez suszę. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września br.
Producenci rolni mogą od dnia 11 września do 30 września 2015 r. składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej
Agencji.
Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego
przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze
względu na miejsce wystąpienia szkody. Na kopiach protokołów dołączanych do wniosku o udzielenie pomocy, o
której mowa w 5 13 c ww. rozporządzenia, nie jest wymagana adnotacja wojewodów potwierdzająca wystąpienie szkód spowodowanych przez suszę.

W

Jednocześnie przypomniano, że producenci rolni, którzy będą ubiegać się o kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,
w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, do
składanego w banku wniosku o udzielenie kredytu bankowego są obowiązani dołączyć protokół oszacowania szkód
z adnotacja wojewody na tym protokole potwierdzająca wystąpienie szkody.
Komisje powołane przez wojewodę szacują straty wg ogólnych zasad określonych przez Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w dniu 29 maja 2014 r, które dostępne są na
stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w zakładce Niekorzystne zjawiska atmosferyczne - pomoc.
Poinformowano, że komisje szacujące straty mogą korzystać ze wzorów protokołów, które zamieszczone są również w ww. zakładce. W szczególności zwrócono uwagę na
uwzględnianie strat w produkcji zwierzęcej spowodowanych
przez suszę oraz w wyniku spadku cen produktów zwierzęcych w 2015 r.
Zgodnie z 5 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 Z późn. zm.) średnia roczna produkcja rolna jest ustalana na podstawie danych
rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość
prowadzonej produkcji rolnej w danym gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, a w przypadku
braku takich danych lub dokumentów - na podstawie danych

o średniej wielkości produkcji rolnej publikowanych przez
jednostki doradztwa rolniczego, urzędy statystyczne lub Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy.
Na rok 2015 przyjmowane powinny być wartości planowane. W przypadku ustalania średniej rocznej produkcji rolnej
na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w
danym gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej na rok 2015 przyjmowane są wartości planowane
przez producenta rolnego.

(Żródło: KRiR)

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, mając
na uwadze liczne sygnały od rolników i urzędów gmin,
złożył wniosek do Krajowej Rady Izb Rolniczych o
podjęcie działań mających na celu przedłużenie terminu składania wniosków o pomoc do 15 października
2015 r. przez rolników w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę. Niektórzy rolnicy
nie zdążą złożyć wniosku w terminie 11-30 września br.,
ponieważ większość urzędów gmin dopiero rozpoczęła
szacowanie strat w uprawach rolnych (na wcześniejsze
rozpoczęcie tej procedury nie pozwalały raporty IUNG
– Puławy wg których w większości gmin na terenie naszego województwa występował tylko stan zagrożenia
suszą.)

III w V kadencji posiedzenie Zarządu IRWŁ

posiedzeniu Zarządu IRWŁ 25
sierpnia 2015 roku udział wzięli:
Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ, Andrzej Komala – Wiceprezes IRWŁ, Członkowie Zarządu: Ewa Bednarek, Mariusz
Cheba, Dariusz Kowalczyk oraz Delegat
IRWŁ do KRIR – Adam Michaś.Podczas
posiedzenia omawiano sytuację w rolnictwie województwa łódzkiegospowodowaną
długotrwałą suszą oraz działania mające na
celu ograniczenie jej skutków dla poszkodowanych rolników. W tej części posiedzenia
wzięła udział Danuta Moreń – Inspektor w
Wydziale Infrastruktury Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego, która omówiła działania
podejmowane w tej sprawie przez Wojewodę Łódzkiego. Omówiła okresy raportowania wyników analizy zagrożenia suszą oraz
wartości progowe klimatyczne bilansu wodnego dla poszczególnych roślin uprawnych i
gleb oznaczające wystąpienie suszy. W województwie łódzkim skutki suszy dotknęły:
zboża jare i ozime, rzepak, rośliny strączkowe, warzywa gruntowe, łąki i pastwiska, kukurydzę na kiszonkę, krzewy owocowe oraz
sady. Brak deszczu to nie jedyny problem.
Bardzo wysokie temperatury powodowały
wręcz „gotowanie się” owoców miękkich,
np. aronii, maliny itp. Dotyczy to również
sadów jabłoniowych. Susza najdotkliwiej
dotknęła północno-zachodnią część regionu
łódzkiego. Objęła gminy wiejskie w powiecie kutnowskim, w łęczyckim, w łowickim,
w poddębickim, w zgierskim, w sieradzkim, w skierniewickim, w brzezińskim, w
rawskim, w pabianickim i w łaskim. Jednak
jej skutki odczuwalne są na terenie całego
województwa. Dlatego przedłużony został
termin sporządzenia protokołów strat przez

W czasie posiedzenia, Zarząd IRWŁ omawiał m.in. działania Izby związane z programem
„Rekultywacja gleb zakwaszonych poprzez wprowadzenie do nich wapna nawozowego”.

komisje szacujące.
Zarząd IRWŁ zwrócił uwagę, że skutki suszy odczują także rolnicy posiadający
powyżej 15 ha użytków rolnych, którzy
zobowiązani są do tak zwanego „zazieleniania”. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że zgodnie z §
8 ust. 2 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca
2015 r. w sprawie obszarów uznawanych
za obszary proekologiczne oraz warunków
wspólnej realizacji praktyki utrzymania
tych obszarów (Dz. U. z 2015 r., poz. 354)
wysianie mieszanek w międzyplonie ścierniskowym jest możliwe do dnia 20 sierpnia
br. Natomiast, jeżeli rolnik nie może wysiać
mieszanki w ww. terminie np. ze względu
na suszę, w celu realizacji praktyki zazielenienia w zakresie utrzymania obszarów proekologicznych (EFA), może:
a. dokonać zmiany elementu proekologicznego np. na międzyplon ozimy,

wysiewany od 1 lipca do 1 października i utrzymywany na gruncie do 15
lutego następnego roku;
b. możliwa jest również zmiana gatunku
roślin wysiewanych w mieszankach w
międzyplonie ścierniskowym lub ozimym oraz zamiana działki, na której będzie utrzymywany obszar EFA. Zmiany
elementów proekologicznych są możliwe przy spełnieniu następujących warunków:
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I. wyłącznie do wysokości odsetka powierzchni zadeklarowanej jako EFA
we wniosku o przyznanie płatności na
2015 r. (np. jeśli beneficjent zadeklarował 5% EFA, zmiana jest możliwa do
osiągnięcia 5%);
II. tylko w ramach działek będących w
posiadaniu rolnika, zadeklarowanych
przez niego we wnioskuo przyznanie
płatności za 2015 r.;
III. zmiana może być dokonywana w
zakresie wszystkich rodzajów elementów EFA. Rolnik, który dokonał
zmiany elementu proekologicznego,
powinien, poinformować kierownika biura powiatowego ARiMR o tej
zmianie, poprzez złożenie zmiany do
wniosku o przyznanie płatności wrazz
oświadczeniem o powierzchni obszarów proekologicznych. Złożenie ww.
dokumentów spowoduje dostosowanie wniosku o przyznanie płatności do
„faktycznej sytuacji” oraz nie będzie
skutkowało nałożeniem kar administracyjnych związanych ze złożeniem
zmiany po terminie lub brakiem realizacji praktyki utrzymania obszarów
Ciąg dalszy str. 3

proekologicznych.
c. Niezależnie od powyższego, jeżeli rolnik nie może wykonać zobowiązań
związanych z utrzymaniem obszarów
proekologicznych, w wyniku zaistnie- nia siły wyższej lub nadzwyczajnych
okoliczności, w myśl przepisów UE,
powinien powiadomić kierownika
j biura powiatowego ARiMR o zaistnieniu takich okoliczności i złożyć dowody potwierdzające ich wystąpienie, to
znaczy oświadczenie o zaistnieniu siły
wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności wraz z dowodami potwierdza)
jącymi ich wystąpienie (Informację
tą należy złożyć w terminie 15 dni od
dnia, w którym rolnik będzie miał taką możliwość). W przypadku potwierdzenia, przez kierownika BP, wystąpienia siły wyższej (każdy przypadek jest
rozpatrywany indywidualnie), nie stosuje się kar administracyjnych z tytułu zaniechania realizacji praktyki utrzymania
obszarów proekologicznych (EFA). Co
do zasady ustalenie czy dana sytuacja
jest siłą wyższą czy nie, zależy od tego
w jakich konkretnych okolicznościach
doszło do danego zdarzenia, a więc czy
w tych okolicznościach to zdarzenie było
nadzwyczajne i nieprzewidywalne i których następstw nie można było uniknąć

mimo zachowania należytej staranności.
Dowody potwierdzające działanie siły
wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności to w przypadku suszy:
I. protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez
suszę, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego
ze względu na miejsce wystąpienia
szkód, lub w przypadku braku protokołu
II. pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach
rolnych spowodowanej przez suszę,
sporządzone przez dwóch świadków,
którzy nie są domownikami rolnika
Skutki spowodowane suszą, zdaniem
samorządu rolniczego, są dla rolników katastrofalne. Dlatego Prezes Krajowej Rady
Izb Rolniczych złożył na ręce Premiera RP
wniosek o uznanie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za obszar objęty stanem
klęski żywiołowej. Tej tematyce poświęcono posiedzenie rządu w dniu 25 sierpnia
br. Z komunikatu Rządu RP wynika, że nie
ma podstaw prawnych do ogłoszenia stanu
klęski żywiołowej, jednak rolnicy będę mogli skorzystać z różnych form pomocy. (8
września Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zaapelował do Ewy Kopacz
– Prezesa Rady Ministrów o wprowadze-

nie stanu klęski żywiołowej – przy. red.)
Do końca września rolnicy będą mogli
składać wnioski, a 10 października ruszy
wypłata pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę. Łączna suma przyznanej w tej chwili rolnikom pomocy to
ok. 488 milionów złotych. W tym 450 mln
to bezpośrednia pomoc do hektara. Dodatkowo 17 mln złotych będzie przeznaczonych na dopłaty do materiału siewnego i
prawie 21,6 mln zł to pomoc dla plantatorów czarnej porzeczki. Wartość pomocy
dla sadów i krzewów owocowych to 800
złotych, a dla pozostałych upraw 400 zł
do hektara. Z zastrzeżeniem, że stawka ta
zgodnie z prawem europejskim dotyczy gospodarstw, które ubezpieczyły się od przynajmniej jednego ryzyka pogodowego. Gospodarstwa nieubezpieczone będą miały tą
pomoc pomniejszoną o połowę. Pomoc będzie udzielana dla tych gospodarstw, którem
dysponują protokołami strat wykazującymi,
że szkody spowodowane suszą obniżyły ich
dochody o 30 %. Oprócz tego gospodarstwa
rolników będą mogły liczyć na standardową
pomoc polegająca na możliwości zaciągania nowych kredytów preferencyjnych, ułatwienia w spłacie starych oraz ułatwienia w
wywiązaniu się ze zobowiązań wobec ANR
oraz KRUS.14 sierpnia br. Minister Rolnictwawystąpił do Komisji Europejskiej o

dodatkową pomoc dla producentów bydła
mięsnego i mlecznego, tak, aby mogli kontynuować swoją działalność mimo suszy.
Ostatnim punktem pomocy dla rolników
poszkodowanych przez suszę jest przyśpieszenie wypłat tegorocznych płatności obszarowych - Minister finansów zobowiązał
się, że przyśpieszy wypłatę unijnych dotacji
w systemie zaliczkowym, a to oznacza, że
jeszcze w tym roku rolnicy otrzymają na
konta 8 mld zł.
W posiedzeniu Zarządu IRWŁ wziął
udział również Bogdan Cezary Dzierżek
– Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas spotkania wyrażono obopólną
wolę podjęcia kolejnych działań mających
na celu wdrożenie programu „Rekultywacja
gleb zakwaszonych poprzez wprowadzenie
do nich wapna nawozowego”. W tej chwili
trwają prace mające na celu przygotowanie
dokumentacji dla Ministerstwa Środowiska
o potrzebie realizacji tego programu. W trakcie dyskusji wyrażono nadzieję, że projekt
uda się wdrożyć w pierwszej połowie 2016
roku, aby rolnicy mogli skorzystać z dotacji
do wapnowania gleb, których zakwaszenie
jest wywoływane również czynnikami antropogenicznymi, niezależnymi od rolników.

(Jerzy Kuzański – Dyrektor Biura IRWŁ)

Spotkanie przedstawicieli IRWŁ na LGD „Dolina rzeki Grabi” i Questing jako
Beskidzkiej i Dożynki na „Zjazdowej” nowy sposób na odkrywanie Łódzkiego
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września 2015 r., jak
co roku, przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego spotkali
się na działce IRWŁ na ulicy
Beskidzkiej nr 124. W czasie
spotkania odbyły rady powiatowe z powiatów: zgierskiego, łódzkiego-wschodniego,
brzezińskiego, łaskiego, pabianickiego. Rozmawiano o
trudnej sytuacji w rolnictwie, Spotkanie delegatów IRWŁ na działce przy ulicy Beskidzkiej
która jest spowodowana suszą
na terenie Polski. Prezes IRWŁ Bronisław
Po spotkaniu na izbowej działce, przedWęglewski oraz Dyrektor Biura IRWŁ Je- stawiciele IRWŁ wraz z zespołem „Byrzy Kuzański przedstawili działania samo- szewianie” utworzyli barwny korowód i
rządu rolniczego, mające na celu poprawę niosąc sztandar Izby Rolniczej Wojewódzsytuacji rolników w województwie łódz- twa Łódzkiego przeszli na Dożynki zorgakim. Dyskutowano na temat możliwości nizowane wspólnie z Łódzkim Rynkiem
pomocy dla rolników, których szczególnie Hurtowym „Zjazdowa” S.A. oraz Radą
dotknęła susza. Zwrócono uwagę na rapor- Osiedla „Dolina Łódki”. W czasie Dożyty IUNG, które niekonieczne oddają fak- nek Izba Rolnicza Województwa Łódzkietyczny stan, który jest na polach i w sadach. go zorganizowała stoisko wystawiennicze
Susza spowodowała, że rolnicy wojewódz- w ramach Projektu „Piknik Wieprzowy”,
twa łódzkiego ponieśli dotkliwe straty.
finansowanego ze środków Funduszu ProW czasie spotkania na Beskidzkiej mocji Mięsa Wieprzowego. Przy stoisku
omówiono również wyjazd przedstawicie- odbyły się konkursy dla dzieci i dorosłych
li IRWŁ na Targi Ekologiczne Tech&Bio. oraz degustacja produktów z mięsa wieIzba Rolnicza Województwa Łódzkiego, przowego m.in. wiejska szynka wędzona,
na wydarzeniu w Valence, zamierza pro- baleron wiejski, polędwica wieprzowa famować województwo łódzkie. Udział szerowana, pieczeń rzymska, rolada wienaszych rolników, przedstawicieli nauki i przowa itp. Część artystyczną uświetniły
doradztwa związanych z rolnictwem eko- występy zespołów ludowych „Byszewialogicznym, pozwoli na zaprezentowanie nie” z Byszew – gmina Nowosolna grający
naszych osiągnięć, a także umożliwi po- muzykę ludową, zespołów śpiewaczych
znanie nowych kierunków rozwoju w bio- „Seniorki z Kalonki”, „Retkinianie” i „Gorolnictwie.
spochy”.
(ss)

L

okalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”, to organizacja
pozarządowa skupiająca od 2008 roku
- 9 gmin członkowskich wchodzących
w skład 3 powiatów: łaskiego (Buczek,
Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady), bełchatowskiego (Zelów, Drużbice) i
pabianickiego (Dłutów, Dobroń). Swoim
zasięgiem obejmuje obszar o powierzchni
1094 km2, który zamieszkuje ok. 82 000
mieszkańców. Funkcję Przewodniczącego
Rady LGD pełni Pan Bronisław Węglewski.
LGD „Dolina rzeki Grabi” realizuje
swoje cele poprzez działania skierowane
na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, m.in. poprzez:
1. upowszechnianie i wymianę informacji
o inicjatywach i działaniach w regionie
oraz ich finansowe wsparcie w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
2. promocję regionu,
3. mobilizowanie mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w jego budowie
i tworzeniu marki „Doliny rzeki Grabi”,
4. szkolenia i doradztwo dla mieszkańców,
5. wsparcie przy zawiązywaniu nowych
organizacji pozarządowych.
Istotą działań LGD jest partnerstwo
trójsektorowe: sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego. Łączy ona
samorządy, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne
we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju.
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LGD liczy obecnie 120 członków. Warto
także nadmienić, iż LGD „Dolina rzeki
Grabi” jest członkiem Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania,
a Anna Doliwa (prezes LGD „Dolina rzeki Grabi”), jest również wiceprezesem zarządu w/w Sieci.
W okresie programowania 2007-2014
LGD, dysponowała budżetem w wysokości ponad 12 000 000 zł, który został przeznaczony na realizację trzech grup zadań
w ramach Osi 4 LEADER:
1. „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - czyli dofinansowanie różnorodnych przedsięwzięć z zakresu następujących działań: Odnowa i rozwój wsi,
Małe Projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej.
2. „funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” - szkolenia, doradztwo, prowadzenie działań promocyjnych oraz
funkcjonowanie biura.
Ciąg dalszy str. 4

W poszukiwaniu skarbu

3. „wdrażanie projektów współpracy” –
w tym przypadku środki zostały przeznaczone na realizację dwóch projektów:
- Wirtualne zwiedzanie wybranych
atrakcji turystycznych, akronim „VIRTOUR”, którego celem jest kreowanie
marki obszaru LGD poprzez promocję
wybranych atrakcji turystycznych. Partnerzy projektu: Lokalna Grupa Działania
„Beskid Gorlicki” (małopolskie), Lokalna
Grupa Działania Korzenna (małopolskie).
- Questing umożliwi innowacyjne zwiedzanie, akronim „QUIZ”, którego celem
jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i promocja obszarów działania Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”,
Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” i Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Bud-Uj Razem” poprzez utworzenie
ścieżek questingowych.
I tak w 2014 r. w województwie łódzkim oficjalnie ruszyło 35 nowych szlaków – ścieżek questingowych na obszarze 32 gmin. Co daje nam łącznie 112 km
nieoznakowanych szlaków turystycznych na terenie naszego województwa,
w tym 72 km na obszarze LGD „Dolina
rzeki Grabi” (powiat łask, pabianicki i
bełchatowski), a cały czas tworzą się nowe.
Sukcesem projektu było zaangażowanie do wspólnego działania przedstawicieli różnych grup społecznych. Bowiem
wśród jego uczestników znaleźli się zarówno przedstawiciele LGD, urzędów
gmin, instytucji kultury, kół gospodyń
wiejskich, stowarzyszeń, a także nauczyciele, dzieci i młodzież oraz pasjonaci tu-

Quest w Sędziejowicach

rystyki, historii, znawcy lokalnych legend,
łamigłówek matematycznych, rymowanek
i łamańców językowych, którzy podczas
warsztatów, przy ogromnym zaangażowaniu, pracowali nad stworzeniem tej innowacyjnej formy zwiedzania województwa
łódzkiego.
A co to są Questy? … to nieoznakowane szlaki turystyczne, którymi można
wędrować, korzystając z ulotek lub aplikacji na urządzenia mobilne w systemie
iOS oraz Android. Aplikacja jest innowacyjnym rozwiązaniem, wspierającym questing w tradycyjnej postaci. Aby przejść
trasę wybranego questu należy wydrukować ze strony projektu: www.quiz.
questing.pl, ulotkę lub pobrać bezpłatną
aplikację na telefon, na której wskazane
jest miejsce rozpoczęcia trasy, a na końcu
naszej wyprawy czeka ukryty ...skarb.
Wierszowane wskazówki wytyczają trasę, a do jej ukończenia potrzebne
jest rozwiązanie szeregu zadań i zagadek. Dzięki temu poznawanie ciekawych
miejsc jest bardziej atrakcyjne i lepiej zapada w pamięć. Wytyczone trasy pokazują mniej znane walory ziemi łódzkiej:
przyrodnicze, historyczne i kulturowe.
Na przykład w Buczku, poznamy całą jego historię w queście zamkniętą. Historię
niesamowitą, sięgająca czasów Potopu
Szwedzkiego:
Cyt. „…W 1655 podczas Potopu Szwedzkiego
Kiedy wrogie wojska dotarły już do miejsca tego,
Ludność Buczka skryła się w kościele…
Do dziś po kulach z muszkietów dojrzysz
śladów wiele.
Na południowej ścianie zobaczyć je możesz –
Popatrz, jak zraniły
owo miejsce Boże.”
Widawa zaciekawi
nas niesamowitymi
legendami, a Łask
opowie historię w
tablicach ujętą. Natomiast Drużbicki quest
prowadzi przez ostępy pełne wiekowych
drzew. W Sędziejowicach powędruje-

my „Śladami Powstania Styczniowego”,
w Dobroniu zapraszamy do poznania
legendy drewnem pisanej, a w Zelowie
pójdziemy trasą Braci Czeskich, poznając
zwyczaje, tradycje i religię społeczności
czeskich kolonistów, którzy w początkach
XIX w. osiedlili się w miasteczku.
Każda trasa jest wyjątkowa, bo pokazuje walory i atrakcje charakterystyczne
dla konkretnego miejsca. Questy to również doskonałe uzupełnienie sieci szlaków
turystycznych, które dostępne są dla każdego. Dzięki questom zdobywamy wiele
cennych informacji dotyczących danej
miejscowości lub postaci z nią związanych. Przykładem może być quest po gminie Wodzierady, który przytacza anegdoty
z życia jednej z najbardziej znanych polskich pisarek:
„Barbara i Lucjan Niemyscy, do wojny tutaj żyli,
ze znanych osób pisarkę Marię Dąbrowską gościli.
To tu Maria prace polowe w Piorunowie
poznała,
w powieści „Noce i dnie” skrzętnie je opisywała.”
(fragment questu „Śladami niejednej tajemnicy Piorunowa i Przyrownicy”)
Ponadto poprzez połączenie nauki z
zabawą, questy stanowią doskonałe narzędzie, pomocne w edukacji regionalnej oraz
podczas organizacji szkolnych wycieczek.
Warto również nadmienić, iż po raz
pierwszy w historii questingu, opracowane zostały questy transgraniczne. Praca nad nimi była nie lada wyzwaniem,
zarówno dla grupy, jak i trenerów, gdyż
dotychczas jeszcze nikt nie pokusił się o
realizację tras, które swym przebiegiem
łączyłyby obszar kilku gmin. Te wyjątkowe questy powstały na obszarze LGD

-4-

„Dolina rzeki Grabi”, gdzie utworzono
2 trasy transgraniczne rowerowe: „Szlakiem gminnych legend” oraz „Lotniczymi
historiami”.
I zupełna nowość - quest samochodowy
- „Ukryte młyny Grabi”, którego ponad
30 kilometrowa trasa (Sędziejowice –
Ldzań), łączy wyjątkowe zabytki techniki, jakimi są dawne młyny wodne wzdłuż
biegu rzeki Grabi - niektóre z nich - nawet
z końca XIX wieku. Wbrew pozorom quest nie został poprowadzony głównymi
drogami, lecz odwrotnie, dzięki czemu
ukazuje niesamowite zakątki i miejsca,
przez które biegnie.
Dla śmiałków, którzy mają w planach
przemierzyć wszystkie 35 questów, mamy ALBUM KOLEKCJONERSKI I
ODZNAKI: Poszukiwacz (5 questów),
Tropiciel (15 questów), Odkrywca (25 questów) i Zdobywca (35 questów). Odznakę zdobywa się i przyznaje kolejno w poszczególnych stopniach, rozpoczynając od
stopnia Poszukiwacza. O przyznanie odznaki może ubiegać się każdy, kto wykaże
przejście bądź przejechanie odpowiedniej
ilości questów. Podstawowym dowodem
odwiedzenia danego questu jest uzyskanie
odcisku pieczęci – skarbu na karcie (ulotce) danej wyprawy lub dyplomu (aplikacja
mobilna). Szczegóły znajdują się w Regulaminie Przyznawania Odznaki Odkrywcy
na stronie: www.dolinagrabi.questing.pl
oraz na FB/LGD Dolina Rzeki Grabi.
Zapraszamy na ścieżki questingowe
– odkryjmy wspólnie walory turystyczne woj. łódzkiego i nasze dziedzictwo
kulturowe. Do zobaczenia na szlaku…!

LGD „Dolina rzeki Grabi”
www.dolinagrabi.pl

Rolniku pamiętaj!
Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2015 r.
Uchwałą nr 10 Rady
Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 29 lipca 2015 r., miesięczna
składka na ubezpieczenie
wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV
kwartale 2015 r. została
ustalona w wysokości
42,00 zł za każdą osobę
podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte
wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w
ograniczonym zakresie
opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.
Podstawowa miesięczna
składka na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe (stanowiąca 10% emerytury
podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu
poprzedniego kwartału)
w IV kwartale 2015 r. sta-

nowić będzie 10% obowiązującej w czerwcu br.
emerytury podstawowej
(880,45 zł)., tj. 88 zł.
Osoby ubezpieczone w
gospodarstwie rolnym
o powierzchni powyżej
50 ha przeliczeniowych
użytków rolnych opłacają składkę podstawową
i dodatkową miesięczną
składkę na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe, o
której mowa w art. 17 ust.
4 pkt. 1-4, wynoszącą w
IV kw. 2015 r.:
• 12% emerytury podstawowej, tj. 106,00 zł
dla gospodarstw rolnych
obejmujących obszar
użytków rolnych do 100
ha przeliczeniowych
• 24% emerytury podstawowej, tj. 211,00 zł
dla gospodarstw rolnych

obejmujących obszar
użytków rolnych powyżej
100 ha przeliczeniowych
do 150 ha przeliczeniowych
• 36% emerytury podstawowej, tj. 317,00 zł
dla gospodarstw rolnych
obejmujących obszar
użytków rolnych powyżej
150 ha przeliczeniowych
do 300 ha przeliczeniowych
• 48% emerytury podstawowej, tj. 423,00 zł
dla gospodarstw rolnych
obejmujących obszar
użytków rolnych powyżej
300 ha przeliczeniowych.
Ustawowy termin uregulowania należnych składek za IV kwartał upływa
31 października 2015 r.
Źródło: KRUS

Szkolenie rolników z województwa łódzkiego w Ministerstwie Rolnictwa
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Uczestnicy szkolenia w Sejmie RP
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września 2015 roku rolnicy z powiatów: łaskiego i bełchatowskiego uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym
nowego PROW 2014 – 2020 roku w Mie
nisterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
j
Warszawie. Szkolenie zostało przygotom
wane przez ministerstwo rolnictwa przy
e
współpracy z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego. W czasie szkolenia rolnicy zapoznali się ze szczegółami nowego
okresu programowania PROW 2014 –
y
2020, a także mieli możliwość uzyskania
l

odpowiedzi na sprawy, które wiązały się
z tematyką dotyczącą ich gospodarstw. Z
dużym zainteresowaniem oglądano również prezentacje Centrum Praktycznego
Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa przy Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Przetwórstwo
na poziomie gospodarstwa to szansa na
podniesienie dochodu gospodarstw rolnych, poprzez przejęcie części dodanej
powstającej w łańcuchu dostaw żywności.
Na szkolenia można było dowiedzieć się

jakie warunki sanitarne i higieniczne powinien spełnić rolnik aby móc przetwarzać
swoje produkty, a także jak zarejestrować
działalność Marginalną, Lokalna i Ograniczoną (MLO). Jak wygląda działalność
dotycząca Małego Przetwórstwa pokazują
filmy: Mała mleczarnia, Mała masarnia,
Mała tłocznia owoców , Mały młyn, które
są dostępne na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - oddział w
Radomiu. Mała mleczarnia to rozwiązanie
dla rolników zajmujących się produkcją
mleka. Utworzona linia produkcyjna pozwala na produkcję masła, jogurtów, serów
twarogowych i dojrzewających. Na szkoleniu zostały omówione etapy produkcji
sera dojrzewającego od momentu dostarczenia mleka do przetwórni, aż do próżniowego pakowania w zakładzie. W filmie
pokazano również przykład gospodarstwa
ekologicznego zajmującego się przetwórstwem mleka na poziomie własnego gospodarstwa. Produkcja naturalnych soków
to doskonały pomysł dla dużych producentów jabłek lub grup producenckich.
Uruchomienie przetwórstwa w gospodarstwach pozwala na uzyskanie wyższej
dochodowości oraz umożliwia zagospodarowanie owoców i warzyw, które nie

spełniają kryteriów świeżego rynku. Przetwórstwo zbóż na poziomie gospodarstwa
to przede wszystkim doskonały pomysł
dla gospodarstw zajmujących się ekologiczną uprawą zbóż. Produkty zbożowe
pochodzące z upraw ekologicznych cieszą
się bardzo dużym zainteresowaniem. Na
szkoleniu zaprezentowano poszczególne
etapy czyszczenia ziaren zbóż i przemiału
w małym młynie przystosowanym do wykorzystania w gospodarstwie rolnym. W
MRiRW pokazano również jak wygląda
linia technologiczna do przetwórstwa mięsa i jakie produkty można wyprodukować
w małej masarni. Przedstawiono koszty
jakie muszą ponieść ci, którzy zdecydują
się na działalność Marginalną, Lokalna i
Ograniczoną.
Z uczestnikami szkolenia spotkała się
Zofia Szalczyk – Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
która zapewniła rolników, że ministerstwo
pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą
na jak najlepszą pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy.
Uczestnicy wyjazdu mieli również
możliwość zwiedzenia z przewodnikiem
Sejmu RP.
(ss)

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze środowisk wiejskich
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rogram badań przesiewowych słuchu u dzieci ze środowisk wiejskich
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia
Społecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek Człowiekowi” zrealizują w roku szkolnym 2015/2016 ogólnopolski program
badań przesiewowych słuchu.
Honorowy patronat nad programem
sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Marek Sawicki, patronat naukowy
- Komitet Nauk Klinicznych Polskiej
Akademii Nauk.
Program z udziałem Kasy i Funduszu
Składkowegozainicjowałw 2008 r.dyrektor Instytutu, prof.dr hab. med. Henryk Skarżyński.Za jego kontynuacją w
br. opowiedziała się Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Uchwale
nr 6 z 26 maja 2015 r.

Inauguracji programu na lata 2015/2016
dokonano podczas konferencji prasowej 19 sierpnia br. w siedzibie Polskiej
Agencji Prasowej, zorganizowanej
przez IFiPS w Kajetanach z udziałem
patronów i współorganizatorów. Podczas konferencji omówiono wyniki programów z lat poprzednich, zaprezentowano program badań w roku szkolnym
2015/2016 i przeprowadzono telekonsultacje dzieci z badań przesiewowych
słuchu przebywające na pókoloniach
Kosowie Lackim.
Celem kontynuowanego obecnie, czwartegoprogramu badań przesiewowych
słuchu jest:
• wczesne wykrycie zaburzeń komunikacyjnych u dzieci przystępujących
do obowiązku szkolnego.W programie
wykorzystywane są audiometry przesiewowe z możliwością przesyłania
wyników do centralnej bazy danych i
ich analizy w rzeczywistym czasie ich
wykonywania;
• objęcie opieką diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu;
• wyłonienie ośrodków pilotażowych
badań przesiewowych;
• zwrócenie uwagi rodziców tych dzieci,
pedagogów i społeczeństwa na znaczną skalę problemu zaburzeń słuchu
wśród uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Również w obecnej edycji
uczestnikami programu będą przede.
Wstępnie szacowany jest udział ok. 140
tys. dzieci(przede wszystkim uczniów

I klas) i niespełna 6000 szkół. W latach szkolnych 2008/2009, 2009/2010 i
2010/2011badania słuchu łącznie przeprowadzono u ponad 350 tys. uczniów
szkół podstawowych w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich w całej Polsce.
Udział w programie jest bezpłatny,
ale uwarunkowany pisemną zgodą
rodziców każdego dziecka. Kilkuminutowe badanie obejmuje ankietę audiologiczną i audiometryczne badanie
słuchu w zakresie częstotliwości 5008000 Hz. Wyniki badań są zastrzeżone
do wyłącznej wiadomości rodziców.
Dzieci z wykrytymizaburzeniami komunikacyjnymiotrzymują wskazaniado dalszej diagnostyki, leczenia i
rehabilitacji w ramach świadczeń refundowanych przez NFZ.
Program na lata 2015/2016 podzielono
na dwa etapy. W pierwszym (od września do grudnia 2015 r.) badania słuchu
będą wykonywane w 8 województwach
Polski wschodniej, w drugim (od marca do czerwca 2016) w 8 województwach Polski zachodniej.Stowarzyszenie
„Człowiek Człowiekowi” udostępni wykaz szkół uczestniczących wprogramie i
harmonogram badań z początkiem września br. na stronie www.sponin.org.pl.
Informacje o programie już otrzymały
Wojewódzkie Kuratoria Oświaty, Oddziały WojewódzkieNFZ, jednostki samorządu terytorialnego na obszarach
wiejskich, dyrekcje szkół. Rodzice zainteresowani badaniami u swoich dzieci
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mogą zapoznać się z załączonym poniżejinformatorem o słuchu.
Organizatorzy programu ze strony IFiPS
oraz Stowarzyszenia „Człowiek człowiekowi” zaznaczają, że badania u dzieci wykonywać będą wyznaczeni badacze, na terenie szkół i tylko w godzinach
zajęć lekcyjnych.
Wyniki trzech poprzednichprogramów
badań przeanalizowanych przez lekarzy
specjalistów z IFiPSpotwierdziły niepokojąco dużą skalę zaburzeń słuchuu
dzieci mieszkających na ternach wiejskich. Równie niepokojące było to, że
większość ich rodzicówi pedagogów nie
była świadoma takich zdrowotnych problemów u ich podopiecznych.
Kontynuowany w latach 2015/2016 program badań przesiewowych słuchu u
dzieci z terenów wiejskich służy wyrównywaniu szans rozwojowych i edukacyjnych dzieciu proguich edukacji szkolnej.
O globalnym znaczeniu badań przesiewowych słuchu dla prawidłowego rozwoju i edukacji dzieci debatowano m.in.
podczas polskiej prezydencji w Radzie
Unii Europejskiej w 2011 r. W efekcie,
Rada UE przyjęła w grudniu 2011 r.
„Konkluzję w sprawie wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem
zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań” (D. U. Unii Europejskiej z 10.12.2011 r.).
oprac. KRUS

Związek Wzajemności Członkowskiej „Sołectwo”
Osoby działające w Związku Wzajemności
Członkowskiej „SOŁECTWO” mają znaczący wpływ na kreowanie potrzeb ubezpieczeniowych swoich członków, a także
decydują o sposobie wykorzystania nadwyżki.

U

tworzenie Związku Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO” na mocy umowy zawartej 7 lipca 2010 roku w Warszawie pomiędzy
Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” i Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów umożliwia sołtysom,
byłym sołtysom, członkom rad sołeckich i członkom Stowarzyszeń sfederowanych w KSS korzystanie z ochrony
ubezpieczeniowej opartej na zasadzie
wzajemności.

Kto może zostać członkiem Związku
Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO”?
Członkami Związku mogą być:
- Sołtysi
- byli Sołtysi
- członkowie Rad Sołeckich
- członkowie Stowarzyszeń sfederowanych w Krajowym Stowarzyszeniu Sołtysów

Co to jest Związek Wzajemności
Członkowskiej „SOŁECTWO”?

Jak zostać członkiem Związku Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO”?

Związek Wzajemności Członkowskiej
„SOŁECTWO” stanowi wyodrębnioną
z ogólnej rzeszy członków grupę, której
istotną cechą jest wspólnota interesów jej
członków. Członkowie takiej grupy mają
na celu dbanie o poprawność i realizację
kontraktów ubezpieczeniowych tak, aby
końcowy wynik był korzystny dla związku.

I
Jeżeli jesteś jednym z wymienionych
podmiotów wejdź na stronę www.tuw.
pl, www.kss.org.pl lub pobierz w Stowarzyszeniu OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU. Wypełnij i zgłoś się do najbliższego przedstawiciela Towarzystwa
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

II
• wypełnij deklarację członkowską
Jeżeli jesteś już członkiem Towarzystwa i
• wpłać wpisowe i udziały
masz w Towarzystwie zawarte określone
• zawrzyj określoną umowę ubezpieumowy ubezpieczenia, to wystarczy tylko
czenia.
złożyć OŚWIADCZENIE. Najlepiej zrób
to przy wznawianiu ubezpieczenia
Aby zostać członkiem Związku Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO” muIII
sisz mieć zawarte z Towarzystwem jedno
Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem To- z 3 następujących ubezpieczeń ( określowarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych nych w UMOWIE O UTWORZENIU
„TUW” a podjąłeś decyzję o uczestnicze- ZWIĄZKU WZAJEMNOŚCI CZŁONniu w budowie Związku Wzajemności KOWSKIEJ „SOŁECTWO”):
Członkowskiej „SOŁECTWO” pamię• obowiązkowe ubezpieczenie budyntaj - najpierw musisz zostać członkiem
ków,
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
• Bezpieczna Zagroda,
„TUW”:
• Bezpieczna Rodzina.
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, 42/640-68-54

Oddział Piotrków Tryb.

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

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

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, 46/832-36-49

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, 44/683-21-27

Sposób przygotowania:

Wodę zagotować z masłem, odstawić,
wsypać mąkę, wymieszać, ostudzić. Masę
miksować, dodając kolejno po jednym jajku. Ciasto rozsmarować na wyłożonej pergaminem blasze, nadając mu kształt węży.
Piec 30 minut w temp. 180 stopni C. Ostudzić, przekroić, przełożyć truskawkami
przesmażonymi z cukrem. Wierzch węży
posmarować ubitą śmietaną zmieszaną z
rozpuszczoną żelatyną. Udekorować truskawkami.
Smacznego!

Ptysiowe węże
Składniki:
- 1 szklanka mąki
- 1 szklanka wody
- 5 jajek
- 5 dkg masła

- 2 szklanki ubitej śmietany
- cukier do smaku
- 1 łyżka żelatyny
- truskawki

KGW w Bachorzynie
Reklama

27 sierpnia 2015 r. Prezydent RP podpisał
ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego
Najistotniejsze zmiany wprowadzane opiniowaną ustawą sprowadzają się do:
• wprowadzenia zasad reglamentacji obrotu nieruchomościami
rolnymi, jeżeli na skutek przeniesienia własności nieruchomości
rolnej albo jej części miałby nastąpić podział gospodarstwa rolnego. Podział w takim przypadku będzie możliwy jedynie za zgodą dyrektora oddziału ANR SP, wydawanej w drodze decyzji, po
stwierdzeniu, że zaistniała jedna z wymienionych przesłanek ustawowych (art. 6),
• zmiany zasad prawa pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej (art. 9 ustawy). Wprowadzono nowy, poza
dzierżawcą, podmiot uprawnionych do skorzystania z prawa pierwokupu, którym jest rolnik indywidualny będący właścicielem
nieruchomości rolnej graniczącej ze sprzedawaną nieruchomością. Ponadto, co istotne, zmniejszono normę obszarowa z 5 ha. do
1 ha. uprawniającą ANR SP do skorzystania z prawa pierwokupu.
Prawo pierwokupu nie będzie miało zastosowania, jeżeli nieruchomość rolną albo jej część nabywa.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

OPAKOWANIA
NA OWOCE

OPAKOWANIA
NA WARZYWA

KARTONY

kamil antosiewicz, 600 895 724, kamil.kartex@apo.pl
żanetta jarosz, 728 976 624, zanetta.kartex@apo.pl

ŁUSZCZKI

jacek kowalczyk, 604 973 845, jacek.kartex@gmail.com
arek woźnica, 667 068 063, arek.kartex@gmail.com

Możliwy transport naszych opakowań na terenie całego kraju

(ss)

Reklama
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SKRZYNKI PLASTIKOWE

kamil antosiewicz, 600 895 724, kamil.kartex@apo.pl

www.kartex.apo.pl

Koło Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie

N

a początek trochę historii…W
dniu 07 marca 2010 r w przeddzień Dnia Kobiet, kobiety z Bachorzynapostanowiły reaktywować Koło Gospodyń
Wiejskich w Bachorzynie, któregodziałalność została zawieszona w 1983r. KGW
zostało reaktywowane przede wszystkim
z myślą o kultywowaniu polskiej kultury i
tradycji. Z kolei tradycja była i jest największą wartością polskiej wsi, której ostoją od
zawsze były, są i będą kobiety. W dniu 18
maja 2010 r. Stowarzyszenie Gospodyń
Wiejskich w Bachorzynie, uzyskało wpis
w KRS.
W logo stowarzyszenia został umieszczony symbol gospodyni i truskawki.
Gospodyni, bo gospodynie na wsi swoją
działalnością odgrywają wielką rolę. Dlaczego truskawki? Ponieważ Bachorzyn
położony jest w gminie Buczek - zagłębiu
truskawkowym. Można więc stwierdzić, że
5-letnia historia Stowarzyszenia Gospodyń
Wiejskichw Bachorzynie, które skupia 22
członkinie, to TRUSKAWKOWA HISTORIA. Ponadto Stowarzyszenie Gospodyń
Wiejskich w Bachorzynie jest członkiem
Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki
Grabi” w Łasku, zaś przewodnicząca Stowarzyszenia - Jadwiga Ratajczyk w LGD
pełni funkcję skarbnika.
Stowarzyszenie jest jedną z bardziej
aktywnych organizacji na terenie Gminy
Buczek. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pani Jadwigi Ratajczyk i wsparciu
członkiń, stowarzyszenie z powodzeniem

sięga po środki unijne. W okresie 5 lat
działalności, zrealizowało 3 projekty na
ogólną kwotę 40.115,00 zł. Projekty dot.
m.in.: warsztatów rękodzieła artystycznego poprzez haft krzyżykowy i wyjazdu do
Władysławowa na spotkanie integracyjne
z Miejskim Kołem Gospodyń Władysławowo („Obrazy sercem haftowane”- Działanie 7.3 EFS). Kolejne dwa projekty zostały dofinansowane przez Lokalną Grupę
Działania „Dolina rzeki Grabi” z Łasku, w
ramach małych projektów z PROW 20072013. Projekty, które otrzymały dofinansowanie to: „Promocja i organizacja lokalnej
twórczości kulturalnej poprzez zakup strojów i laptopa dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie” oraz „Promocja i organizacja lokalnej twórczości
kulturalnej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzieła artystycznego techniką orgiami, w tym wyjazdu”. Celem projektów
było poznawanie kultury, tradycji regionu,
nauk i heklowania koronek, oraz spotkanie
integracyjne z Kołem Gospodyń Wiejskich
Wisła Głębce.
Koło Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie
poza realizacją projektów, aktywnie uczestniczy w wielu wydarzeniach i targach, tj.
np.:
- Międzynarodowych Tragach Turystyki
„Na styku kultur” w Łodzi
- Międzynarodowych Targach Łódzkich
„NATURA FOOD”
- Międzynarodowych Targach Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej w Kielcach

- prezentacji stołów wielkanocnych i
bożonarodzeniowych w Warszawiei
Kościerzynie (w ramach działania
„Wzmacnianie regionalnej tożsamości
poprzez promowanie produktów lokalnych”)
- Kiermaszu Przedsiębiorczości w Łasku
- Dożynkach Centralnych w Spale, Wojewódzkich Biała Rawska, Powiatowych
w Widawie, Gminnych w Suchcicach
(Gmina Drużbice) oraz kościelnych w
Buczku.
Na ww. imprezach członkinie promują
Gminę Buczek, wystawiając na stoisku
własne wyroby, z truskawką w roli głównej
(nalewka truskawkowa, konfitura bachorzyńskich babek
- udoskonalona agrestem i liściem mięty z
przydomowych ogródków oraz ciasta).
Na Międzynarodowych Targach Łódzkich
„NATURA FOOD” Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich przystępowało do konkursów ze swoimi produktami takimi jak
„Roladą Boczuś”, „Konfiturą Bachorzyńskich Babek” i „Nalewką truskawkową”.
Warto również nadmienić, iż Stowarzyszenie na ww. produkty otrzymało certyfikaty
przyznane przez Instytut Biotechnologii
Przemysłu Rolno – Spożywczego Oddziału Chłodnictwa i Jakości Żywienia
w Łodzi. Ponadto za „Nalewkę Truskawkową” Stowarzyszenia otrzymało nagrodę
Marszałka Województwa Łódzkiego „Tygielek Smaków”. Nalewka Truskawkowa
z Bachorzyna została również wpisana w
dniu 17 kwietnia 2013 roku na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Jest to pierwszy i jedyny zarejestrowany produkt tradycyjny w gminie Buczek.
Członkinie stowarzyszenie czynnie
współpracują również z Lokalną Grupą
Działania „Dolina rzeki Grabi”, aktywnie
uczestniczą w realizowanych przedsięwzięciach i projektach tj. np. „Questing”.
Począwszy od spotkań informacyjnych,
połączonych z wyjazdem do Bałtowa,
poprzez spotkania edukacyjne i warsztaty - na których opracowywano quest w
Buczku pt. „Historia Buczku w queście

zamknięta”. Rozwija się również współpraca z Fundacją Rozwoju Gminy Zelów,
która zaprosiła Panie do udziału w warsztatach pn. „Uczymy się przez całe życie”,
na których mogły zgłębić wiedzę z zakresu
wykonywania różnego rodzaju stroików,
dekoracji przedmiotów, ozdób, kart okolicznościowych techniką między innymi
qulling, decupage, wikliną papierową, czy
techniką karczochową, które zostały zaprezentowane na licznych wystawach.
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
w Bachorzynie jest nierozłącznie związane z organizacja największego święta w
Gminie Buczek, jakim jest Wojewódzkie
Święto Truskawki obecnie pn. „Buczkowska Truskawka” marką województwa
łódzkiego. Do święta członkinie stowarzyszenia przygotowują się bardzo staranie,
a w prace jakie wykonują wkładają dużo
serca. Na ich stoisku nie może zabraknąć
truskawek i jej przetworzonych form (ciast,
nalewki, konfitury bachorzyńskich babek)
oraz materiałów promujące gminę Buczek
jako zagłębia truskawkowego i broszury
wydanej przez stowarzyszenie pt. „Słodkie
pyszności z truskawką w roli głównej”.
Właśnie z tej broszury pochodzi przepis na
„Ptysiowe węże” – polecamy i życzymy
smacznego!
Anna Doliwa

Zarząd Stowarzyszenia
(kadencja 2015-2019) :
Jadwiga Ratajczyk – prezes, Zdzisława Zelmozer – zastępca prezesa,
Aneta Siekierska – sekretarz, Teresa
Grabarz – skarbnik, Wiesława Cieleban – księgowa, Czesława Malinowska - kronikarz
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