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ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w konsorcjum z Uniwersytetem Łódzkim oraz Łódzką Izbą
Przemysłowo – Handlową na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizuje projekt pn.
„Kompleksowa organizacja spotkań, seminariów, konferencji
wspierających proces wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030”. W ramach
projektu w dniach 9 - 10 listopada 2015 r. w hali EXPO w
Łodzi została zorganizowana konferencja i seminarium „Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze”. Izba
Rolnicza Województwa Łódzkiego była jednym z patronów
tego wydarzenia. Wśród prelegentów wydarzenia byli m.in.prof.
dr hab. Eugeniusz Chyłek, MRiRW, Komitet ds. Badań Naukowych w Rolnictwie (SCAR) przy DG R&I Komisji Europejskiej;
prof. dr hab. Mieczysław Grzesik Instytut Ogrodnictwa Skierniewice; inż. Roman Jagieliński, Wicepremier i Minister Rolnictwa
(1995-1997); prof. nadzw. dr hab. Zdzisława Romanowska-Duda
Uniwersytet Łódzki; mgr inż. Katarzyna Nowak, ŁODR w Bratoszewicach; mgr inż. Wojciech Piasecki - Przedsiębiorstwo BIOFLUID; mgr inż. Hubert Jagieliński, Dyrektor Handlowy Grupy
Producentów Owoców ROJA Dyrektor Zarządzający ROBOROTOR.
Na konferencji rozmawiano m.in. o znakowaniu żywności,
znaczeniu gospodarczemu produkcji, przetwórstwa, eksportu i
sprzedaży owoców na obszarach wiejskich, produkcji suplementów diety i zdrowej żywności, które są szansą rozwoju obszarów
wiejskich, o wykorzystaniu nowych technologii w rolnictwie
(drony), o polskim jabłku jako polskiej marce. Pojawiły się również tematy związane z wykorzystaniem glonów do produkcji
energii elektrycznej i biopaliw w rolnictwie. Dyskutowano o
uwarunkowaniach rozwoju polskiego rolnictwa i sektora rolno-spożywczego. Rolnictwo to obecnie czwarty największy sektor
gospodarki w Polsce. Eksport produktów rolno-spożywczych
- to ponad 12% całkowitej wartości polskiego eksportu. W latach 2003 – 2014 wartość polskiego eksporturolno - spożywczego zwiększyła się z 4 010 mln do 21 000 mln euro.Polska
zajmuje ósme miejsce wśród najważniejszych eksporterów
żywności w UE. Jesteśmy największym producentem jabłek,
wiśni, porzeczek, agrestu, malin, kapusty, marchwi, buraków
oraz pieczarek. Trzecim w Europie producentem cukru i zbóż,
jednym z największych producentów, przetwórców i eksporterów rzepaku. W skali świata to właśnie Polska produkuje
najwięcej porzeczek, agrestu i malin. Polska jest również największym eksporterem mrożonych owoców i zagęszczonych
soków. O takim rozwoju decyduje m.in. poprawa konkurencyjności, spójność polityki naukowej z polityką gospodarczą sektora rolno-spożywczego, jakość produkcji i promocja polskiej
żywności. W trakcie konferencji i seminarium zwracano uwagę
na ogromne znaczenie w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym wsparcia wzrostu gospodarczego poprzez innowacje.
Innowacje można wiązać z nowymi i ulepszonymi produktami,
procesami, techniką i technologiami, usługami. Innowacją staje
się pomysł - idea, który jest powszechnie zastosowany w danej
dziedzinie i przynosi konkretne rezultaty. Niezbędnym czynnikiem napędzającym udane innowacje we współczesnym świecie
są interakcje między rolnikami, pracownikami nauki i doradcami.
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Jest wiele źródeł finansowania i sposobów pozyskiwania środków
na innowacyjne rozwiązania w rolnictwie i przetwórstwie rolno –
spożywczym. NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
www.ncbr.gov.pl, które wspiera tworzenie nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność, a tym samym
konkurencyjność polskiej gospodarki. Ułatwia współpracę między
polskim biznesem, a także z innymi podmiotami tworząc wspólne
przedsięwzięcia i programy sektorowe. PARP – Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl, która zarządza
funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój
zasobów ludzkich. Tworzy korzystne warunki dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw. Promuje
również przyjazne środowisku formy produkcji i konsumpcji.

Niezbędnym czynnikiem napędzającym udane innowacje we
współczesnym świecie są interakcje między rolnikami,
pracownikami nauki i doradcami.

PARP realizuje programy rozwoju gospodarki, które wspierają
działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii. WRPO
– Wojewódzkie Regionalne Programy Operacyjne w ramach
których zaplanowane są różne przedsięwzięcia w poszczególnych
województwach, których celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i wsparcia dla programów innowacji (Edukacja dla
innowacji; Partnerstwo dla innowacji; Brandy; Skuteczne instytucje otoczenia biznesu; Innowacyjne przedsiębiorstwa; Klastry;
Innowacyjny Urząd.) PO WER 2014-2020 – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (www.power.gov.pl), oś IV –
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Zadaniem
mikro-innowacji jest inkubacja pomysłów pozwalających rozwiązać skuteczniej problemy będące przedmiotem interwencji EFS.
W ramach tego typu projektów istotne jest dotarcie, a następnie
wsparcie, sprawdzenie i upowszechnienie gotowych rozwiązań
potencjalnych innowatorów społecznych. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (www.poir.gov.pl). O wsparcie z tego
programu występować mogą przede wszystkim:przedsiębiorstwa
(w szczególności MŚP), jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych i instytucji otoczenia biznesu.

Opracowanie na podstawie materiałów z konferencji: Sylwia Skulimowska
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Rada do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich

dniu 9 października 2015 roku w gmachu
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
Warszawie odbyło się pierwsze w obecnej
kadencji Izb Rolniczych posiedzenie Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich. Rada do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich składa się z przedstawicielek wojewódzkich Izb Rolniczych z całego kraju i
jest organem opiniodawczo – doradczym Krajowej Rady
Izb Rolniczych.
Podczas posiedzenia uzupełniony został skład Prezydium w związku ze zmianami w składzie Komisji
po wyborach do izb rolniczych. Przewodniczącą po
raz kolejny została Pani Danuta Lebioda z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, I zastępczynią została
Pani Zofia Stankiewicz z Warmińsko – Mazurskiej
Izby Rolniczej, II zastępczynią wybrano Panią Ewę
Bednarek z Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.
W skład Prezydium weszły także: Pani Wanda Krause
z Pomorskiej Izby Rolniczej, Pani Krystyna Stępniak
z Lubuskiej Izby Rolniczej, Pani Maria Tatarczyk ze
Śląskiej Izby Rolniczej oraz Pani Jolanta Nawrocka z
Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Możliwości korzystania ze środków Unii Europejskiej
przez Kobiety w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 oraz RPO omówiła Pani Katarzyna Laskowska – przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podkreśliła, że z dostępnych środków
można korzystać niezależnie od płci, a następnie przedstawiła procentowy udział projektów realizowanych przez
kobiety w ramach niektórych działań PROW 2007-2013.
Sylwia Kowalczyk z Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego mówiła o wsparciu kobiet ze
środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020.
Zasada równości szans płci, jedna z naczelnych polityk
horyzontalnych UE, gwarantująca kobietom i mężczyznom równy dostęp do możliwości wsparcia z EFS, z których chcieliby skorzystać. Realizacja tej zasady odbywa
się przekrojowo tzn. nie ma w perspektywie 2014-2020
wydzielonych działań wyłącznie dla kobiet. Całe wsparcie bezpośrednie jest kierowane zarówno do kobiet jak i
mężczyzn z zachowaniem zasady równości szans płci. W
spotkaniu wzięła również udział Pani Elżbieta Karnafel
– Wyka - Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Społecznego i Aktywizacji Zawodowej, która wygłosiła referat na

Rada do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich.

temat równego traktowania.
W czasie posiedzenia toczyła się bardzo ożywiona
dyskusja, padało wiele pytań do przedstawicieli MRiRW
dotyczące m. in. projektów grantowych, z których mogą
korzystać również sformalizowane grupy nieposiadające
osobowości prawnej np. KGW, edukacji przedszkolnej i
kształcenia ogólnego, kształcenia zawodowego w RPO,
tworzenia warunków dla wyrównywania szans płci na
rynku pracy.

(Źródło: KRIR)

Rady Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

II w V kadencji Posiedzenie Rady Powiatowej
IRWŁ w Piotrkowie Trybunalskim

ku przetwórstwa, samorząd zaplanował również uruchomienie targowiska zlokalizowanego w centrum Piotrkowa
Trybunalskiego, w którym pod wspólną marką „Smaki
II w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rol- Ziemi Piotrkowskiej” rolnicy mogliby sprzedawać swoje
niczej Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wyroby. Powyższe działania ułatwią producentom rolnym
odbyło się, przy okazji trwającego I Forum Rolniczego ziemi dotarcie do konsumentów bez pośredników.
piotrkowskiej, dnia 16 października 2015 roku w Wolborzu.
Monika Pawłowska – Mastalerz
Posiedzenie poprowadził Tomasz Kowalski – Przewodniczący
Rady Powiatowej IRWŁ.
Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej
Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat możliwości
Województwa Łódzkiego powiatu łowickiego
wsparcia rozwoju gospodarstw rolnych w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
nowelizacji ustawy o sprzedaży bezpośredniej produk- W dniu 16 października 2015 w w siedzibie Rady Powiatowej
tów rolnych, a także ubezpieczeniu rolników w świetle IRWŁ w Łowiczu odbyło się IV w V kadencji Posiedzenie
przepisów KRUS związanych z uprawami i kwestiami Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
podatkowymi, dotyczącymi nowej ustawy o sprzedaży powiatu łowickiego. Obrady zostały otwarte przez Przewodbezpośredniej i zmieniających się przepisach weterynaryj- niczącego Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa
no-sanitarnych w tym zakresie. Zaproszonymi gośćmi byli: Łódzkiego w Łowiczu – Jana Znyka. Następnie Mariusz CheSławomir Ogrodnik – kierownik BP ARiMR w Piotrkowie ba – Członek Zarządu IRWŁ przedstawił informacje z pracy
Trybunalskim, Katarzyna Białek – Traut – dyrektor TUW w Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.
W czasie posiedzenia zaopiniowano wniosek Koła ŁoPiotrkowie Trybunalskim oraz Mariusz Stobiecki – Dyrektor
wieckiego nr 6 „Orzeł” w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego nr 10. Przewodniczący poprosił
delegatów IRWŁ z terenu Gminy Kiernozia na terenie której
działa Koło Łowieckie Orzeł w obwodzie łowieckim nr 10,
Kordiana Żurek oraz Janusza Wasilewskiego o wypowiedzenie się na temat działań Koła Łowieckiego. Delegaci wyrazili
pozytywną opinię z działań Koła Łowieckiego „Orzeł”. Rada
wydała pozytywną opinię.
Roman Wodzyński, delegat IRWŁ z powiatu łowickiego przedstawił informacje dotyczącą oszustw w obrocie paliwami. Na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie
I Forum Rolnicze w Piotrkowie
oszustw w obrocie paliwami, nabywcami nielegalnego
paliwa mogą być nieświadomi oszustwa rolnicy. KonseŁODR z siedzibą w Bratoszewicach, Oddział w Piotrkowie kwencje z nielegalnie nabytego paliwa to: brak prawa do
odliczenia podatku VAT, zapłata podatku VAT za sprzeTrybunalskim.
Po posiedzeniu wszyscy członkowie izby udali się na dawcę, opłata akcyzy nałożona na rolnika za sprzedawcę,
I Forum Rolnicze ziemi piotrkowskiej, którego jednym nałożenie zapłaty opłaty paliwowej. W związku z tym naze współorganizatorów była Rada Powiatowa Izby Rol- leży wystrzegać się zakupu paliwa z podejrzanych źródeł.
niczej Województwa Łódzkiegow Piotrkowie Trybu- W czasie posiedzenia rozmawiano również o wystąpieniu
nalskim. Przewodnim tematem Forum, było stworzenie KRIR do Premier Kopacz o dodatkowe 200 mln zł dla poprzy dwóch szkołach rolniczych powiatu piotrkowskiego szkodowanych rolników. Rada Ministrów przyjęła program
inkubatorów przetwórczych w których producenci rolni pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty suszowe w 2015.
mieliby możliwość przygotowywać produkty do sprzedaży Łączna kwota zabezpieczona w budżecie na te cele to 450
bezpośredniej. W związku ze stworzeniem lokalnego ryn- mln zł. Ze złożonych wniosków przez rolników do ARiMR
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o pomoc wynika, że pomoc będzie potrzebna w wysokości
ok 650 mln zł.
Rada Powiatowa IRWŁ powiatu łowickiego na posiedzeniu przyjęła wniosek o zwiększenie stawki dopłat do
materiału siewnego do 150 zł/ha. Wniosek do realizacji
przez Zarząd IRWŁ.

Roman Wodzyński

III w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej
IRWŁ powiatu skierniewickiego

W dniu 15.10.2015 roku odbyło się III /V kadencji Posiedzenia Rady Powiatu Skierniewickiego Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci powiatowi oraz goście: Marianna Rolczyk i Monika Sałkowska przedstawicielki PSSE Skierniewice, Dorota
Laska – Dyrektor TUW Skierniewic, Grzegorz Nitera z-ca
Kierownika ARiMR oddział Skierniewice, Jerzy Czerwiński
- wójt gminy Lipce Reymontowskie. Rada Powiatowa IRWŁ
w Skierniewicach zapoznała się z przedłożonym wnioskiem
wójta gminy Lipce Reymontowskie Jerzego Czerwińskiego
o zaopiniowaniewniosku dotyczącego wyrażenia zgody na
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Wniosek uzyskał pozytywną opinię, ponieważ ta decyzja ma
służyć ogólnemu dobru całego społeczeństwa i pozwoli na
ogólny rozwój gospodarczy i społeczny tego terenu. Przedstawicielki PSSE w Skierniewicach przedstawiły szeroką informację dotyczącą przepisów i bezpieczeństwa zdrowotności
produktów pochodzenia roślinnego – produkcji pierwotnej w
gospodarstwach rolnych i podmiotach gospodarczych na tere-W
nie naszego powiatu. Przedstawione zostały sprawy związanes
z obowiązkiem zapewnienia odpowiednich warunków sanitar-p
no- higienicznych na wszystkich etapach produkcji żywności:d
uprawy, skupu, transportu, przechowalnictwa i przetwórstwa,l
przestrzegania zasad bezpieczeństwa żywności ”od pola dor
stołu”. Dyrektor TUW w Skierniewicach Dorota Laskaz
zwróciła uwagę na mające wkrótce nastąpić zmiany ws
ubezpieczeniach. Będą one mniej korzystne dla rolników
jeżeli chodzi o dopłaty do producentów rolnych. Doku-D
ment dotyczący tych zmian ma być podpisany 31 listopada
br. Informację ARiMR przedstawił Grzegorz Nitera. W swo-W
jej wypowiedzi miedzy innymi zaznaczył, że ogółem wpłynę-c
ło 6 tys. wniosków dotyczących dopłat bezpośrednich oraz 4,5e
p
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tys. dotyczących ONW, 19 wniosków dotyczących „Młody
Rolnik”. Ponadto wpływały wnioski dotyczące niskich cen porzeczek oraz „wnioski suszowe”. Agencja wystawiała również
zaświadczenia rolnikom składającym „wnioski suszowe” w
gminach. Wpłynęło ok. 3 tys. wniosków o wystawienie takich zaświadczeń. Rolnicy, którzy ubiegali się o pomoc w
związku z suszą złożyli w tym czasie w ARiMR ok. 174 tys.
wniosków o pomoc. Wynikająca z nich kwota jest wyższa od
450 mln zł zaplanowanych na ten cel w tegorocznym budżecie krajowym. W celu złagodzenia niekorzystnych skutków
suszy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania
umożliwiające przekazanie w 2015 r. zaliczek na poczet
płatności bezpośrednich. Ich wypłata rozpoczęła się 19
października i potrwa do 30 listopada 2015 r.
Rada zdecydowała o przekazaniu kwoty do 500 zł na ufundowanie nagrody dla zwycięzców konkursu orki w zakresie
„Bezpieczeństwo w rolnictwie”, organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie. Środki będą
pochodzić z funduszu na działalność statutową Rady Powiatowej. Według Rady, konieczny jest stały kontakt z Zarządem
w celu bezpośredniego wypracowywania i przedstawienia
wniosków formalnych. Zasugerowano również, aby na następnym posiedzeniu Rady Zarząd przedstawił informację o
realizacji budżetu finansowego w bieżącym roku /cząstkowa/
jak również założenia na rok następny.

Wnioski przyjmowane były w terminie od 16 sierpnia do 20
września 2015r. Ważną zmianą z tym działaniu w stosunku do
tego co było w poprzednim PROW jest to, że wsparcie będą
mogli uzyskać tylko ci wnioskodawcy, którzy już rozpoczęli
urządzanie gospodarstwa i prowadzenie gospodarstwa rolnego. Jako kierujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię.
W powiecie wieruszowskim zostało złożonych 9 wniosków.
Od 19 października do 17 listopada 2015r. ruszył nabór na
kolejne działanie, którym jest „Modernizacja gospodarstw
rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Wsparcie będzie można otrzymać na
inwestycje związane z:
• rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
• rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
• rozwojem produkcji bydła mięsnego – wypłacona pomoc
nie może przekroczyć 500 tys. zł

Grażyna Olszewska

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ
w Wieruszowie
Dnia 22 października 2015r. w Wieruszowie odbyło się II
/V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieruszowie. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Izby
Rolniczej Województwa Łódzkiego w Wieruszowie – Jerzy
Karsznia. Przywitał delegatów oraz zaproszonych gości: Andrzeja Komalę – Wiceprezesa Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz Henryka Niedźwieckiego – Zastępca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Wieruszowie.
Henryk Niedźwiecki rozpoczął od przekazania informacji, iż od dnia 16 października 2015 r. decyzją Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiona została wypłata
zaliczek na poczet płatności obszarowych za 2015 r. Pozostała część płatności będzie wypłacana od 1 grudnia 2015r.
Zakończyła się weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy
rolnikom, którym tegoroczna susza zniszczyła w znacznym
stopniu plony. Rozpoczęła się już wypłata należnego im
wsparcia. W powiecie wieruszowskim zostało złożonych 138
wniosków.Jeśli chodzi o wdrażane działań w ramach PROW
2014 – 2020 na chwilę obecną zostało uruchomionych już kilka działań. Jednym z nich jest „Premia dla młodych rolników”.

WSPARCIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
W Polsce rolnictwo ekologiczne po raz pierwszy uzyskało wsparcie finansowe z budżetu
państwa w 1998 roku, kiedy to wprowadzono
dotacje do kosztów kontroli gospodarstw ekologicznych. Obecnie wsparcie finansowe dla
rolnictwa ekologicznego w Polsce pochodzi
z budżetu krajowego i budżetu Unii Europejskiej.
Dotacje z budżetu krajowego
W Polsce od 2004 r. realizowane jest wsparcie w zakresie badań dotyczących rolnictwa
ekologicznego. Badania są prowadzone
przez państwowe instytuty badawcze, wyższe uczelnie rolnicze oraz placówki Polskiej

Rada Powiatowa IRWŁ w Wieruszowie

Kolejnym działaniem, które zostanie uruchomione od 1 do
30 grudnia 2015 r. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie
produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”. W naborze
o pomoc finansową mogą się starać tylko zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze
– czyli podmioty, które mogły ubiegać o takie wsparcie w
poprzedniej perspektywie finansowej. Na początek 2016 r.
zaplanowany jest nabór wniosków w ramach „Małych gospodarstw”. Na chwilę obecną nie są jeszcze znane wytyczne
przyjmowania tych wniosków. Mamy tylko ogólne dane. W
dalszej części Henryk Niedźwiecki podał szczegółowe dane o
ilości złożonych wniosków obszarowych w powiecie wieruszowskim w 2015 r.
Kolejnym punktem posiedzenia była susza. Andrzej
Komala – Wiceprezes IRWŁ udzielił informacji o działaniach podjętych przez Zarząd IRWŁ w tej kwestii. Pism
dotyczących suszy wystosowaliśmy bardzo wiele do różnych

instytucji i organów państwowych. Już na początku lipca Zarząd IRWŁ sygnalizował Wojewodzie Łódzkiemu stan zagrożenia suszą. 7 sierpnia wystąpiliśmy do Wojewody Łódzkiego,
Jolanty Chełmińskiej pismo o podjęcie działań mających na
celu pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy i innych zjawisk atmosferycznych. 25 sierpnia podczas posiedzenia Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło
się spotkanie z Inspektor Wydziału Infrastruktury Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego, która omówiła podejmowane przez
Wojewodę Łódzkiego działania w związku z długotrwałą suszą. Wnioskowaliśmy wtedy o zwiększenie ilości punktów
badających poziom wód w województwie łódzkim, bo na
chwilę obecną mamy ich tylko trzy. 8 września Zarząd Izby
Rolniczej Województwa Łódzkiego wystąpił do Pani Ewy
Kopacz Prezesa Rady Ministrów z apelem o podjęcie działań mających na celu ogłoszenie stanu klęski żywiołowej na
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej co pozwoliłoby wszystkim
rolnikom na uzyskanie pomocy finansowej nawet z tych terenów, dla których raporty IUNG stanu suszy nie stwierdziły.
Wnioskowaliśmy o to, aby w raportach IUNG uwzględnione zostały uprawy: nie tylko zboża ozime i jare, ale przede
wszystkim użytki zielone i kukurydza- stanowiące podstawową paszę w żywieniu zwierząt gospodarskich, głównie
bydła w postaci sianokiszonek i kiszonek, ale także ziarna w
żywieniu trzody chlewnej i drobiu. Zależało nam także na tym,
aby w protokołach szacowania strat objąć wszystkie gatunki
roślin uprawnych: w tym także ziemniaki, buraki cukrowe i
inne. No niestety na chwilę obecną w sprawie suszy nie da się
już więcej zrobić. Najbardziej sprawiedliwie dla wszystkich
byłoby, gdyby każdy rolnik mógł dostać chociaż po te parę
groszy zadośćuczynienia za poniesione szkody. Jeśli chodzi
o działalność Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego jesteśmy w trakcie opracowywania koncepcji działania
Biur Powiatowych a także Rad Powiatowych IRWŁ poprzez
wzmocnienie ich roli. Zarząd planuje, aby w przyszłym roku
ruszył program wapnowania. Opiniujemy wnioski dotyczące odrolnienia gruntów rolnych. Na bieżąco spotykamy się z
przedstawicielami Agend Rządowych.
Rada Powiatowa IRWŁ w Wieruszowie wyraziła
opinię w sprawie stawek podatku rolnego. W przypadku
prośby poszczególnych gmin z powiatu wieruszowskiego
o wydanie opinii w sprawie stawek podatku rolnego Rada Powiatowa IRWŁ w Wieruszowie będzie opowiadała
się za obniżeniem stawek, w związku z trudną sytuacją w
rolnictwie.
Na posiedzeniu został jednogłośnie przyjęty wniosek zgłoszony przez Adama Ciećkę, aby zostało zrealizowane szkolenie nt. alternatywnych źródeł energii.

Rolnictwo ekologiczne cz. 2

Akademii Nauk. Oceniając z perspektywy
minionych lat prowadzenia badań można
stwierdzić, iż ukształtowało się już środowisko naukowców, którzy mają znaczący
dorobek w badaniach w obszarze wiedzy
obejmującej rolnictwo ekologiczne. Tworzy
to możliwości do rozszerzania badań na pozostałe, dotychczas nie objęte pracami obszary.
W latach 2004-2013 finansowano rocznie od
12 do 32 tematów badawczych.
Oprócz badań z budżetu krajowego finansowane jest również doradztwo rolnicze. Producenci rolni otrzymują również wsparcie
merytoryczne poprzez istniejące struktury
doradztwa rolniczego. W celu wsparcia rolnictwa ekologicznego w zakresie doradztwa
działa Centrum Doradztwa Rolniczego w
Brwinowie Oddział w Radomiu, do którego
zadań należy m.in. koordynacja doradztwa w

zakresie rolnictwa ekologicznego, przekazywanie wiedzy o produkcji żywności metodami ekologicznymi pracownikom ośrodków
doradztwa rolniczego i rolnikom oraz prowadzenie gospodarstwa produkcyjno-doświadczalnego w zakresie produkcji metodami ekologicznymi. Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Radomiu, prowadzi
również prace związane z koordynacją i działalnością sieci gospodarstw demonstracyjnych. Z budżetu krajowego finansowane są
również działania informacyjne i promocyjne
prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. Działania te są prowadzone
przy współpracy z organizacjami działającymi w zakresie rolnictwa ekologicznego.
W ramach działań promocyjnych i informacyjnych organizowane są m.in. wystąpienia
na krajowych i międzynarodowych targach,
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Magdalena Stępień

przeprowadzane
są działania promujące produkty
ekologiczne na
rynkach zagranicznych, a także
finansowane są
działania wpływające na podniesienie wiedzy o produkcji
ekologicznej.
Wsparcie finansowe z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego

W ramach środków z budżetu krajowego i
budżetu Unii Europejskiej jakie mają do dyspozycji producenci ekologiczni należy wyCiąg dalszy str. 4

mienić środki dostępne w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 oraz dostępne w ramach Mechanizmu
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) „Wsparcie
działań promocyjnych i informacyjnych na
rynkach wybranych produktów rolnych”.

informacyjne i promocyjne”.
1) W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi drugiej, rolnictwo ekologiczne wspierane jest w
ramach działania „Program rolnośrodowiskowy”. W pakiecie 2. Rolnictwo ekologiczne wsparcie uzależnione jest od prowadzonej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich uprawy, a wszystkie wspierane warianty wyna lata 2007-2013
stępują w dwóch wersjach, tj. w okresie przestawiania jak i po jego zakończeniu. Cechą
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich charakterystyczną rolnictwa ekologicznego w
na lata 2007-2013 uruchomiono trzy działa- Polsce jest realizacja zobowiązania rolnośronia, w ramach których producenci ekologiczni dowiskowego w pakiecie 2 przez większość
kwalifikują się do wsparcia: „Program rolno- rolników objętych kontrolą.
środowiskowy”, „Uczestnictwo rolników w 2) W ramach działania: „Uczestnictwo rolsystemach jakości żywności” oraz „Działania ników w systemach jakości żywności” re-

W

fundowane są koszty stałe wynikające z
uczestnictwa w systemie m.in. rolnictwa
ekologicznego, a także w ramach innych systemów, które objęte są wsparciem w ramach
PROW 2007-2013. Do kosztów stałych zaliczają się koszty kontroli sprawdzenia zgodności z wymaganiami systemu oraz koszty
składek na rzecz organizacji producentów, w
których zrzeszeni są producenci.

wane są działania informacyjne i promocyjne
prowadzone na terenie państw Unii Europejskiej oraz na obszarze niektórych państw trzecich. Zasadniczym jego celem jest wsparcie
kampanii, które dostarczają konsumentom
wiedzy na temat walorów, specyficznych
cech oraz jakości produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych na terenie UE, a
tym samym wpływają na wzrost ich sprzedaży. Organizacje branżowe realizujące kamMechanizm Wspólnej Polityki Rolnej panie informacyjne zgodnie z zasadami w/w
(WPR) „Wsparcie działań promocyjnych mechanizmu mogą uzyskać refundację w
i informacyjnych na rynkach wybranych wysokości 80% kosztów kwalifikowanych,
produktów rolnych”
poniesionych na tę kampanię (50% pochodzi
z budżetu UE, 30% z budżetu krajowego).
W ramach tego mechanizmu współfinansoRenata Nowak

Zadbaj o swoje gospodarstwo rolne

poprzednim miesiącu przypomnieliśmy o obowiązku zawierania ubezpieczeń OC rolnika i
budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
TUW ma w swojej ofercie szeroki wachlarz
dobrowolnych ubezpieczeń rolnych między
innymi:
BEZPIECZNA ZAGRODA - jest kompleksowym ubezpieczeniem mienia znajdującego się na terenie gospodarstwa rolnego.
W ramach pakietu można ubezpieczyć nie
tylko mienie, ale również zabezpieczyć siebie i swoich bliskich w razie nieszczęśliwego
wypadku.
W ramach jednej polisy TUW’TUW obejmuje pełną ochroną majątek rolnika oraz
członków jego rodziny:
- budynki, budowle (w tym ogrodzenia,
mostki) oraz nagrobki cmentarne,
- mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w tym ziemiopłody, sprzęt
rolniczy, materiały i zapasy, zwierzęta gospodarskie,
- ruchomości domowe i stałe elementy budynku mieszkalnego,
- uprawy rolne,
- sprzęt elektroniczny,
- szyby i przedmioty szklane.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody od
ognia i innych zdarzeń losowych, a także od
kradzieży z włamaniem, dewastacji i przepięć.
Zakres ubezpieczenia upraw rolnych obejmuje:
a) rośliny okopowe-korzeniowe – na paszę, z
wyłączeniem buraków cukrowych) od gradobicia,
b) zboża, rzepak – od ognia
Dodatkowo oferujemy ubezpieczenia:
- ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, rozbicia lub pęknięcia
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

w życiu prywatnym
Ciekawym rozwiązaniem jest dodatkowe
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
kombajnisty z tytułu wykonywania usługi
koszenia za szkody w mieniu zleceniodawcy.
Proponujemy również ubezpieczenie ochrony prawnej.
UBEZPIECZENIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
Ubezpieczeniem są objęte zwierzęta zdrowe
i bez wad, oznakowane lub opisane we wniosku albo sfotografowane - następujących gatunków:
1) bydło, konie, owce, kozy w wieku powyżej 6 miesiąca życia;
2) trzoda chlewna o wadze powyżej 15 kg.
Do ubezpieczenia muszą być zgłoszone
wszystkie będące własnością ubezpieczonego zwierzęta tego samego gatunku, w danej
grupie użytkowej.
Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie pełnym lub ograniczonym:
1) zakres pełny obejmuje odpowiedzialnością
szkody powstałe wskutek padnięcia zwierzęcia i uboju z konieczności. Dodatkowo zwierzęta w tym wariancie mogą zostać objęte
ubezpieczeniem krótkoterminowym za szkody powstałe: wskutek trzebienia; wskutek
operacji zwierząt, przy czym ubezpieczeniem
mogą być objęte zwierzęta ze schorzeniami
stanowiącymi powód tej operacji; w czasie
transportu; w czasie transportu i przebywania w bazie, tj. pomieszczeniu, które służy do
przetrzymywania zwierząt i zabezpiecza je
przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi; w czasie wystawy; w czasie zawodów
sportowych; w czasie kręcenia filmu.
2) zakres ograniczony obejmuje odpowiedzialnością szkody powstałe wskutek padnięcia zwierzęcia.

zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania ze
sprzętu rolniczego.
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest również kradzież sprzętu do której może dojść
podczas przechowywania go zarówno na terenie gospodarstwa jak i na całym terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Umowę ubezpie-

czenia można zawrzeć się na okres 12 miesięcy lub krótszy.
Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać
wartości rynkowej sprzętu rolniczego na
dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.
TUW”TUW stosuje atrakcyjny system zniżek uzależniony od przebiegu ubezpieczenia.
Zapraszamy do naszych placówek!

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 8, 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

UBEZPIECZENIE AGROCASCO
Nowoczesny sprzęt rolniczy to spory wydatek i droga inwestycja. Dlatego warto go
ubezpieczyć.
Nasze Towarzystwo obejmuje pełną ochroną
ubezpieczeniową każdy sprzęt rolniczy stanowiący własność lub będący w prawnym
posiadaniu Ubezpieczonego.
Zakres ubezpieczenia, obejmuje szkody powstałe w sprzęcie rolniczym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wskutek wszelkich
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Rolniku pamiętaj!
Nowe zasady sprzedaży bezpośredniej
Dnia 26.10.2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015r. w
sprawie wymagań weterynaryjnych przy
produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży
bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703).
Rozporządzenie to wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 2016 r. uchylając w tym
dniu obecnie obowiązujące w tym zakresie przepisy tj. rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do
sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 5, poz. 38).
Nowo opublikowane rozporządzenie reguluje kwestie wymagań weterynaryjnych
przy prowadzeniu produkcji niewielkich
ilości nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego tj. małych ilości surowców pochodzenia zwierzęcego, mięsa
z drobiu i zajęczaków poddanych ubojowi
w gospodarstwie rolnym, zwierzyny łow-

nej lub mięsa zwierząt łownych celem ich
sprzedaży konsumentom końcowym lub
lokalnym zakładom detalicznym, które
bezpośrednio zaopatrują konsumenta końcowego.
Rozporządzenie to wprowadza szereg
ułatwień dla podmiotów, w tym rolników
i pszczelarzy prowadzących sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego w stosunku do wymagań weterynaryjnych obecnie obowiązujących w tym
zakresie, np. poprzez wprowadzenie możliwości przekroczenia wielkości sprzedaży
bezpośredniej przez podmiot w danym
tygodniu czy też wprowadzenie możliwości sprzedaży bezpośredniej jaj z gospodarstwa oraz zniesienie, pod pewnymi
warunkami, ograniczenia dotyczącego obszaru sprzedaży bezpośredniej w przypadku sprzedaży podczas wystaw, festynów,
targów oraz kiermaszy organizowanych
w celu promocji tych produktów, tj. wprowadzenie możliwości sprzedaży podczas
takich imprez na terytorium całego kraju
(Źródło: MRiRW)

Nordic Walking nad Wartą, czyli zapraszamy do LGD „Podkowa”

e
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okalna Grupa Działania „Podkowa” to stowarzyszenie powstałe w 2008 r. Jego głównym celem jest wsparcie rozwoju obszarów wiejskich
oraz aktywizacja i integracja lokalnych społeczności.
aŁączy ono w swych działaniach podmioty gospodarcze, NGO, samorządy, instytucje a także osoby fizyczne.
Działania, realizowane poprzez LGD „Podkowa” w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2014-2020 są skierowane do mieszkańców
,oraz podmiotów prowadzących działalność z terenu
igmin Zapolice, Zduńska Wola, Szadek, Zadzim i Poddębice.

Ponad 60 km wyznaczonych i dobrze oznakowanych szlaków ma na
celu zachęcać do uprawiania popularnego sportu z kijkami

W okresie programowania PROW 2007-2013 LGD
„Podkowa” pozyskała ponad trzy miliony złotych na wsparcie inicjatyw lokalnych, propagowanie działań przedsiębiorczych i kształtowanie pozytywnego wizerunku swojego
regionu. Jedną z takich inicjatyw są nadwarciańskie trasy
nordic walking powstałe dzięki realizacji projektu współpracy pn. „Warta-Atrakcyjny Region Turystyki Aktywnej”.
Ponad 60 km wyznaczonych i dobrze oznakowanych szlaków ma na celu zachęcać do uprawiania popularnego sportu
z kijkami. Trasy nordic walking zostały skupione głównie na
terenie gminy Zapolice, natomiast część jednego ze szlaków
(Trasa I – Doliną i Wysoczyzną) położona jest w południowo-zachodniej części gminy Zduńska Wola. Trasy biegną
głównie drogami nieutwardzonymi, leśnymi duktami oraz
polnymi drogami, co pozwala na bezpieczne poruszanie się
podczas marszu. Zaplanowano je w sposób zapewniający
maksymalne wykorzystanie walorów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych terenu. Turysta poza możliwością
uprawiania sportu, ma również szansę poznać atrakcyjne,
często wyjątkowe miejsca regionu. Wszystkie 6 tras posiada formę pętli, dzięki czemu turysta może wrócić do miejsca
wyjścia. Trasy można również łączyć, krzyżować, wydłużać
bądź skracać. Indywidualny dobór tras pozwala na wybór
autorskich wariantów zwiedzania.
Punktem bazowym w którym rozpoczynamy przygodę z
nordic walking jest relikt parku w miejscowości Strońsko. W
tym miejscu mieści się także tablica informująca
o przebiegu wszystkich tras oraz walorach turystyczno przyrodniczych terenu. Kolejne 6 tablic zawiera propozycje
ćwiczeń dedykowanych nordic walking, które rozmieszczono w miejscach zapewniających warunki do ich wykonywania.
Trasy Nadwarciańskie są przystosowane dla początkujących oraz zaawansowanych osób uprawiających nordic walking. Ich długość jest zróżnicowana i wynosi od 7 do 14 km.
Każda z tras oznaczona jest konkretnym kolorem, tak, aby
móc odróżnić je od siebie. Zwolennikami tras nordic walking
są również biegacze oraz rowerzyści.
Serdecznie zapraszamy Państwa do poznania naszego
terenu!
Przyjazne trasy nordic walking to dopiero początek spaceru po LGD „Podkowa”.
Opracowanie:
Kinga Maj-Wysokińska, Paulina Stańczyk

Reklama

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
Reklama
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SKRZYNKI PLASTIKOWE

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

www.kartex.apo.pl

Rekomendacja odmian w województwie łódzkim w 2015 roku
Lp.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Lp.
1.
2.
3.

Odmiana

Rok wpisania na LOZ
OWIES
Bingo
2010
Komfort
2015
PRZENŻYTO JARE
Dublet
2009
Mazur
2015
Milewo
2010
JĘCZMIEŃ JARY
Ella
2013
Hajduczek
2015
Iron
2014
Kucyk
2013
KWS Atrika
2015
KWS Olof
2012
KWS Orphelia
2015
Oberek
2015
Penguin
2015
Skald
2010
Skarb
2010
Soldo
2015
Stratus
2006
Suweren
2011
ZIEMNIAK - Bardzo wczesne
Zbiór wczesny (po 40 dniach od wschodów)
Arielle
2013
Lord
2009
Miłek
2009
Viviana
2011
Zbiór po zakończeniu wegetacji
Denar
2009
Lord
2009
Impala
2007
Viviana
2014
ZIEMNIAK - Wczesne
Bellarosa
2010
Gwiazda
2014
Ignacy
2015*
Michalina
2011
Owacja
2008
Vineta
2007
ZIEMNIAK - Średniowczesne
Malaga
2015
Satina
2007
Tajfun
2007
ZIEMNIAK - Średniopóźne
Jelly
2009
Mondeo
2015
Odmiana

Rok wpisania na LOZ

PSZENICA OZIMA
Bamberka
2011
KWS Livius
2015*
KWS Ozon
2013
Linus
2015
Natula
2012
Patras
2014
Platin
2015
Praktik
2015
Skagen
2012
Tonacja
2006
Odmiana
Rok wpisania na LOZ
JĘCZMIEŃ OZIMY
Nickela
2014
Titus
2014
Zenek
2015*

Typ odmiany

Lp.

Nizinna
Nizinna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pastewna
Pastewna
Pastewna
Pastewna
Pastewna
Pastewna
Pastewna
Pastewna
Pastewna
Browarna
Pastewna
Pastewna
Pastewna
Pastewna
Pastewna
Browarna
Pastewna

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

B
AB
BC
AB

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

AB
AB
AB
AB
B
B
B
B
B-BC
AB

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

B-BC
B
B-BC
B
B-BC

Odmiana
Rok wpisania na LOZ
RZEPAK OZIMY
Adam
2012
Arot
2014
DK Exquisite
2014
Lohana
2015
Marcopolos
2015
Rohan
2011
SY Cassidy
2015
SY Kolumb
2014
Sherlock
2012
Visby
2012
Odmiana

PSZENICA JARA
Arabella
2012
Izera
2014
Kandela
2012
KWS Torridon
2013
Parabola
2008
Rospuda (CCA)
2014
Struna
2015
Tybalt
2009
Odmiana

Rok wpisania na LOZ
ŻYTO OZIME
Armand
2014
Brasetto
2012
Dańkowskie Amber
2012
Dańkowskie Diament
2010
Horyzo
2014
Visello
2014
Pallazzo
2011
SU Allawi
2015
SU Stakkato
2014
Tur
2015*
PSZENŻYTO OZIME
Agostino
2014
Borowik
2013
Fredo
2012
Tomko
2015
Torino
2015
Tulus
2012
Pizarro
2011
Subito
2014
Witon
2007

* - wstępna rekomendacja

Wartość
technologiczna

Rok wpisania na LOZ

Mieszańcowa
Populacyjna
Mieszańcowa
Populacyjna
Mieszańcowa
Mieszańcowa
Mieszańcowa
Mieszańcowa
Populacyjna
Mieszańcowa
Wartość
technologiczna
Jakościowa
Jakościowa
Jakościowa
Jakościowa
Jakościowa
Jakościowa
Jakościowa
Jakościowa
Typ odmiany
Populacyjna
Mieszańcowa
Populacyjna
Populacyjna
Populacyjna
Mieszańcowa
Mieszańcowa
Mieszańcowa
Mieszańcowa
Mieszańcowa
Krótkosłoma
Tradycyjna
Tradycyjna
Tradycyjna
Tradycyjna
Tradycyjna
Tradycyjna
Tradycyjna
Tradycyjna

(Źródło: Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie)
Reklama

Jakościowa
Chlebowa
Chlebowa
Jakościowa
Jakościowa
Jakościowa
Chlebowa
Jakościowa
Jakościowa
Jakościowa
Typ kłosa
Dwurzędowy
Wielorzędowy
Wielorzędowy
Reklama
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Typ odmiany

Rolniku pamiętaj!
Dopłaty do materiału siewnego
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy
z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji
Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r,
poz. 1419) od 2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości stawek dopłat. Stawki dopłat do materiału siewnego będą corocznie określane w drodze
rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września.
Wysokość stawek będzie wyliczana na podstawie
wnioskowanej powierzchni upraw zadeklarowanych
we wnioskach złożonych w terminie od 15 stycznia
do 25 czerwca 2016 r. z uwzględnieniem gatunków
roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środków finansowych przeznaczonych na te dopłaty w danym
roku.
Z uwagi na zmianę przepisów ww. ustawy ulegnie
zmianie także formularz wniosku o przyznanie dopłaty.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty oraz aktualny wzór wniosku zostaną udostępnione na stronie internetowej ARR przed rozpoczęciem
terminu na składanie wniosków, tj. przed 15 stycznia
2016 r.
(Źródło: ARR)

W

szystko zaczęło się od
wspólnej pracy nad wydatkowaniem
funduszu
sołeckiego kilka lat temu. We wsi Strońsko powstał piękny przystanek. Kolejne
lata to kolejne inicjatywy. Zagospodarowanie i uporządkowanie wiejskiego parku, warsztaty wikliniarskie, przebierańce, wyplatanie wianków świętojańskich,
tworzenie wieńców dożynkowych i
dekorowanie wsi przed uroczystością.
Wspólna praca na rzecz wsi zaowocowała założeniem 16 lipca 2015 roku
stowarzyszenia „Strońska Czar”, które
w swych szeregach skupia 27 członków.
Członkinie stowarzyszenia na dożynkach gminnych
Są to mieszkańcy i miłośnicy wsi Strońsko, którzy chcą działać na rzecz swojej miejscowości i jej mieszkańców. Odkąd powstało stowarzyszenie liczba wspólnych inicjatyw znacznie wzrosła. Członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w Turnieju
Rycerskim w Strońsku, Dniach Powiatu Zduńskowolskiego, Inscenizacji Walk Obronnych z września
1939 r., dożynkach gminno-parafialnych oraz powiatowych, obchodach 190-lecia Zduńskiej Woli.
Członkowie stowarzyszenia „Strońska Czar” mają wiele talentów. Ich mocną stroną są tradycyjne kulinaria. Nie raz zaczarowali pysznymi prażonkami podawanymi z kapustą i kompotem z mirabelek. Pieką
też pyszne ciasta. Sernik cioci Haliny zdobył drugie miejsce w konkursie kulinarnym podczas festynu
Kraina Mlekiem i Miodem płynąca w Strumianach. Zapraszamy do skosztowania tradycyjnego sernika!

Sernik Cioci Haliny
Składniki na ciasto:

- 3 szkl. mąki Szadkowskiej
- 1 szkl. cukru
- 20 dag margaryny
- 1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia
- 3 żółtka
- 1 całe jajo
- 1 łyżka gęstej śmietany
- Cukier waniliowy

Masa serowa:

Stowarzyszenie ,,Strońska Czar”

- 1,5 kg zmielonego białego sera
- 1,5 szkl. cukru
- 6 żółtek
- 2 jaja
- 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

- 20 dag miękkiej margaryny
- 1 budyń waniliowy (porcja na ¾ l mleka
bądź 2 budynie porcja na 0,5 l mleka)
- Aromat pomarańczowy
- Bakalie: 10 dag rodzynek, 5 dag skórki pomarańczowej (namoczone w ciepłej wodzie,
osączone na sicie, lekko oprószone mąką)

Wykonanie:

Wszystkie składniki na ciasto posiekać nożem na stolnicy, tak, aby powstałą kruszonka.
Zagnieść szybko, uformować kulkę, włożyć
do lodówki, by się schłodziło. W międzyczasie przygotować masę serową. Jajka i żółtka
ubić z cukrem na gęstą masę. Powoli dodawać ser roztarty z miękką margaryną, całość

miksować, dodać budyń, proszek i aromat
pomarańczowy. Na koniec dodać przygotowane wcześniej bakalie, całość delikatnie
wymieszać łyżką. Schłodzone ciasto dzielimy na części, 2/3 porcji należy rozwałkować
i wyłożyć na dużą blachę wyłożoną papierem
lub posmarowaną i obsypaną bułką tartą. Ciasto posypać kakao (przez sito) i nakłuć widelcem. Na tak przygotowane ciasto wyłożyć
masę serową, wyrównać. Pozostałe ciasto
rozwałkować i pociąć na paski o szerokości
1-1,5 cm, ułożyć ukośnie na masę, następnie
ułożyć drugą warstwę na krzyż, tak by powstała kratka. Posmarować rozmąconym jajkiem. Piec około 1,5 h w temperaturze 180 C.

Pokaz przygotowania ciasta

Smacznego!

Stowarzyszenie „Strońska czar”
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REDAKCJA: SAM-ROL Sp. z o. o.
WYDAWCA: SAM-ROL Sp. z o. o.
MATERIAŁY DO GAZETY: Sylwia Skulimowska, kom. 604 627 197
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
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i zmiany przesłanych tekstów.
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