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ierwsze posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej KRIR
ds. monitorowania sytuacji na
rynkach rolnych, rozwoju i opłacalności
produkcji rolnej oraz sprzedaży bezpośredniej odbyło się 20 stycznia 2016 r.
Przedstawiciele izb rolniczych z całej Polski, a także przedstawiciel Departamentu
Rynków Rolnych z MRiRW Naczelnik
Ewa Domańska rozmawiali o aktualnych
problemach polskiego rolnictwa. Postanowiono stworzyć znak/logo/hasło i oznaczać oraz promować wyprodukowane
w Polsce i z polskich surowców produkty.
Wystąpić do ministerstwa rolnictwa w następujących sprawach:
- w sprawie rozporządzenia o MLO,
w którym powinien pojawić się zapis, że
produkty produkowane w MLO powinny
być wytworzone z surowca lokalnego.
- w sprawie zmiany kwestii wpłat środków

do Funduszy Promocji – podmioty importujące mięso z zagranicy, powinny odprowadzić składkę do Funduszy Promocji.
- w sprawie powiązania podmiotów przemysłu przetwórczego, które korzystają
z PROW, umowami kontraktacyjnymi
z rolnikami – 50% umów powinno być zawierane w formie kontraktów i być udokumentowane fakturami z rynku lokalnego
- w sprawie (w ramach średniookresowego przeglądy PROW) dostosowania programu do realnych warunków kwalifikacji
dla producentów trzody chlewnej, należy
uwzględnić większych producentów –
przyczyna: mała ilość wniosków na rozwój produkcji trzody chlewnej z PROW.
- w sprawie OZE - w ramach rozwiązywania problemów w produkcji zwierzęcej
i roślinnej - szczególnie przez powstawanie biogazowni.
Komisja postanowiła również wystąpić

do Ministra właściwego o zredukowanie liczebności populacji dzika do ilości,
której rozprzestrzenianie ASF będzie niemożliwe. Przedstawiciele izb rolniczych
zasiadających w Komisji poparli projekt
ustawy grupy posłów Kukiz`15 o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie
niektórych innych ustaw. Zaproponowano także dalsze prace nad skutecznym
wprowadzeniem możliwości zbytu
z gospodarstw rolnych produktów roślinnych i zwierzęcych, przetworzonych i nie przetworzonych w ramach
krótkich łańcuchów, które wymagają
odpowiednich rozwiązań prawnych.
Zdecydowano o przekazaniu nadzoru
nad produktami pochodzenia zwierzęcego będącymi w sprzedaży do inspekcji
weterynaryjnej, stworzy to całościowy
nadzór.
(oprac.ss, źródło: KRIR)

W czasie Targów FERMA 2016, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapraszają na debatę:
„Wspólna Polityka Rolna - rolnictwo dziś i jutro”
20 lutego (sobota) 2016 roku o godz. 13:30 - Sala A.
(szczegóły str. 5)
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Odpowiedź ministerstwa rolnictwa na apel Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego dotyczący nałożenia ceł na produkty z Ukrainy

T

Pomoc dla rolników na program
„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”

o pierwsze działanie z PROW 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U.
2014 – 2020 uruchamiane z 2015 r. poz. 469, 1590 i 1642) i zostaw tym roku.
ły one objęte programami, które mają na
celu ograniczenie wprowadzania azotu
Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rol- ze źródeł rolniczych do środowiska. Ponicy, których gospodarstwa położo- nadto, aby skorzystać z pomocy, rolnik
ne są na obszarach OSN, będą mogli musi prowadzić produkcję zwierzęcą
składać w oddziałach regionalnych z wyłączeniem:
ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu a) chowu i hodowli ryb,
ograniczenie przedostawania się do b) chowu lub hodowli drobiu powyżej
środowiska naturalnego związków 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowazotu pochodzenia rolniczego. Ten ro- li świń powyżej 2000 stanowisk dla świń
dzaj pomocy należy do poddziałania o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk
„Wsparcie inwestycji w gospodar- dla macior.
stwach rolnych” i jest finansowany Generalnie wsparcie będzie przyznawane
z budżetu Programu Rozwoju Obsza- na dwa rodzaje inwestycji. Po pierwsze,
rów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
na inwestycje związane z dostosowaniem gospodarstwa do wymagań okreUprawnieni do skorzystania z takiej ślonych w programie działań wprowapomocy są rolnicy, których gospodar- dzonym dla danego OSN, dotyczących
stwa co najmniej w części są położone warunków przechowywania:
na terenach uznanych nie wcześniej niż
• nawozów naturalnych wyproduko1 maja 2012 r. za obszary OSN, czyli tewanych w gospodarstwie lub
reny narażone na niekorzystne oddzia• pasz soczystych.
ływanie nadmiernej ilości związków
azotu pochodzenia rolniczego. Obszary Drugi rodzaj inwestycji, na jaki będzie
takie zostały określone w Ustawie z dnia można otrzymać dofinasowanie, polega

na doposażeniu gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.

zakup niektórych typów aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej,
czy wozów asenizacyjnych, a także rozrzutników obornika i kompostu.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeżeli Rolnik może otrzymać na „Inwestycje
rolnik zdecyduje się na doposażenie go- w gospodarstwach położonych na obszaspodarstwa w urządzenia do aplikacji na- rach OSN” maksymalnie 50 tys. zł, przy
wozów, to otrzyma pomoc tylko wtedy, czym wysokość dofinansowania wynosi
gdy ta operacja obejmie również inwe- standardowo 50% poniesionych koszstycje mające na celu spełnienie warun- tów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
ków przechowywania nawozów natural- a 60% w przypadku młodych rolników.
nych wytwarzanych w gospodarstwie lub
magazynowania pasz soczystych, zgod- Na taką pomoc w całym PROW 2014 –
nie z zasadami programu wdrażanego na 2020 przewidziano 37,5 mln euro.
danym obszarze OSN.
Wniosek o przyznanie pomocy należy
Ważne jest również to, że pomoc na in- złożyć osobiście lub przez upoważnioną
westycje związane z zapewnieniem wła- osobę w oddziale regionalnym ARiMR
ściwych warunków przechowywania właściwym ze względu na miejsce repasz soczystych, może być przyznania alizacji operacji. Dopuszczalne jest złowyłącznie młodemu rolnikowi.
żenie wniosku za pośrednictwem biura
Refundacji będą podlegały inwestycje powiatowego ARiMR, należącego do
związane m.in. z budową lub przebudo- oddziału regionalnego właściwego ze
wą płyt obornikowych, zbiorników do względu na miejsce realizacji operacji.
przechowywania gnojówki lub gnojo- Można go również wysłać przesyłką rewicy, czy zbiorników lub płyt do prze- jestrowaną, nadaną w placówce Poczty
chowywania pasz soczystych. Wsparcie Polskiej.
będzie można otrzymać także m.in. na
Ciąg dalszy str. 3
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W ramach jednego naboru wniosków
o przyznanie pomocy można złożyć tylko
jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.

o przyznanie pomocy oraz w biznesplanie
i dokumencie tożsamości (kopia), złożonych wraz z tym wnioskiem. Punkty będą
przyznawane za liczbę zwierząt w gospodarstwie (max. 5 pkt), udział kosztów
Pomoc będzie przysługiwała według ko- kwalifikowanych poniesionych na inwelejności ustalonej przez ARiMR na pod- stycje związane z przechowywaniem na
stawie danych zawartych we wniosku obszarach OSN nawozów naturalnych lub

pasz soczystych w całości kosztów kwalifikowanych operacji (max. 5 pkt). Na dodatkowe 2 punkty będą mogli liczyć młodzi rolnicy. Minimalna liczba punktów,
które kwalifikują rolnika do przyznanie
pomocy, wynosi 3.
Prezes ARiMR, nie później niż w terminie

Posiedzenie Zarządu Izby
Rolniczej Województwa Łódzkiego

50 dni od dnia upływu terminu składania
wniosków o przyznanie pomocy, poda do
publicznej wiadomości, na stronie internetowej ARiMR, informację o kolejności
przysługiwania pomocy w województwie
mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

(Źródło: ARiMR)

Izba Rolnicza Województwa
Łódzkiego wśród Liderów Promocji
Powiatu Brzezińskiego

IX

w V kadencji posiedzenie Zarządu IRWŁ odbyło się 25 stycznia
2016 roku w siedzibie IRWŁ. W posiedzeniu uczestniczyli: Bronisław Węglewski – Prezes, członkowie Zarządu IRWŁ - Ewa Bednarek, Mariusz Cheba, Dariusz Kowalczyk oraz Adam Michaś – delegat IRWŁ do
Krajowej Rady Izb Rolniczych. Podczas posiedzenia Główny Księgowy Małgorzata Średzińska omówiła podstawowe wskaźniki i założenia budżetu oraz planu
finansowego IRWŁ na rok 2016. Zarząd podjął uchwałę nr 1/1/2016 w sprawie
przyjęcia prowizorium budżetowego i projektu planu finansowego na rok 2016.
Zarząd podjął decyzję, że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego będzie współorganizatorem XIII Ogólnopolskiej Wystawy Królików Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Gołębi, która odbędzie się w Wieluniu w dniach 20-21 lutego 2016 r.
Zarząd zapoznał się z treścią uchwały podjętej przez Radę Związku Wzajemności
Członkowskiej „Gospodarz” w sprawie podziału nadwyżki osiągniętej przez ZWC
„Gospodarz” i przeznaczenie jej części na działalność statutową IRWŁ.
Jerzy Kuzański (Dyrektor Biura IRWŁ)

Liderzy Promocji Powiatu Brzezińskiego

W

fot. Starostwo Powiatowe w Brzezinach

sobotę 23 stycznia 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinachna Spotkaniu Noworocznym wręczone zostały
statuetki Lidera Promocji Powiatu Brzezińskiego. Wśród laureatów została nagrodzona Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. W imieniu
Bronisława Węglewskiego – Prezesa IRWŁ nagrodę odebrał Jerzy Kuzański,
Dyrektora Biura IRWŁ na którego ręce Starosta Brzeziński Edmund Kotecki złożył gratulacje i podziękowania za coroczne zaangażowanie w VII już
edycji Powiatowego Konkursu Orki. Powiat brzeziński docenił również zaangażowanie osób, które pomogły w organizacji „X Zlotu Motocyklistów”. Wyróżniono organizacje promujące ziemię brzezińską przez sport. Nagrodzone zostały
osoby, dzięki którym blisko 800 osób wzięło udział w „V Maratonie Rowerowym
przez Ziemię Brzezińską na Syberię”, jak również instytucje i firmy, które służą
wsparciem w organizacji ww. imprez. (m.in.Departamentu Promocji i Współpracy
Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.)
(ss)

Rolniku pamiętaj!
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej
napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
• w terminie od 01.02. 2016 r. do 29.02.2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.08.2015 r. do 31.01.2016 r.,
• w terminie od 01.08.2016 r. do 31.08.2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.02.2016 r. do 31.07.2016 r.
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.
Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
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(Źródło: MRiRW)

Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W

grudniu 2014 roku Komisja Europejska zatwierdziła do realizacji Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(PROW 2014-2020). Umożliwiło to zakończenie w lutym
2015 roku prac nad dwiema ustawami: z dnia 20 lutego
2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.
349) oraz z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym
z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378). Do dnia
20 stycznia 2016 roku opublikowano 28 rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym: 21 rozporządzeń,
określających szczegółowe zasady i tryb przyznawania
pomocy i wypłat w ramach poszczególnych instrumentów
PROW 2014-2020 oraz 7 tzw. rozporządzeń horyzontalnych określających m.in. zasady przeprowadzania kontroli,
podział środków na poszczególne lata i na województwa
oraz zasady prowadzenia monitoringu i ewaluacji PROW
2014-2020.

marzec 2016 r. Z kolei rolnicy prowadzący gospodarstwa
o powierzchni do 300 ha., i o określonej wielkości ekonomicznej również w marcu 2016 roku będą mogli składać
wnioski na wsparcie inwestycyjne przedsięwzięć z zakresu
racjonalizacji technologii produkcji, wprowadzania innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości
dodanej produktu. Ponadto rolnicy będą mogli ponownie
ubiegać się o wsparcie w zakresie rozwoju produkcji prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego — w ramach typu
operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”. W czerwcu 2016 nowoutworzone grupy producentów i organizacji
producentów będą mogły aplikować o pomoc w ramach
instrumentu „Tworzenie grup producentów i organizacji
producentów”. Planuje się, że w sierpniu 2016 r. właściciele gospodarstw, których potencjał produkcyjny ucier-

Pierwsze nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020
zostały uruchomione w marcu 2015 roku.
Na rok 2016 zaplanowano ponowne uruchomienie instrumentów wsparcia PROW 2014-2020, w ramach których
pierwsze nabory odbyły się w roku 2015 oraz większości
pozostałych do uruchomienia instrumentów. Uruchomienie
działań, co do których w roku 2015 nie przeprowadzono
naborów, uzależnione jest m.in. od zakończenia prac nad
szczegółowymi przepisami dotyczącymi warunków i trybu
przyznawania i wypłat pomocy. Dodatkowo, ze względu na
koniecznośćakredytowania procedur wdrożeniowych dla
pięciu instrumentów, ich uruchomienie uzależnione jest od
zakończenia procesu akredytacji Agencji Płatniczej. Na rok
2016 zaplanowano uruchomienie instrumentów wsparcia
dotyczących rozwoju gospodarstw, wzmacniania przedsiębiorczości, rozwoju terytorialnego, transferu wiedzy i innowacji oraz wsparcia jakości produkcji.
W pierwszej kolejności uruchamiane będą dwa działania
dotyczące rozwoju gospodarstw, w ramach których nabory
wniosków odbyły się już w 2015 roku, a mianowicie , „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz
młodych rolników” („Premie dla młodych rolników”)
oraz „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem,
modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”
(typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”).
W przypadku pierwszego instrumentu osoby po raz pierwszy podejmujące się prowadzenia gospodarstwa rolnego,
będą mogły skorzystać z pomocy w formie premii, w wysokości 100 tys. zł — planowany termin naboru wniosków

piał w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych
będą mogli, w przypadku wystąpienia takich klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof,
skorzystać z pomocy w ramach działania „Przywracanie
potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku
klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych”. Natomiast
w marcu 2017 roku planuje się nabór wniosków w ramach
działania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla operacji typu „Inwestycje w gospodarstwach
położonych na obszarach Natura 2000”. W pierwszym
kwartale 2017 roku zaplanowano uruchomienie dwóch instrumentów wsparcia kierowanych do gospodarstw o mniejszym potencjale ekonomicznym, a mianowicie: „Pomoc na
rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju
małych gospodarstw (typ operacji „Restrukturyzacja
małych gospodarstw”) oraz „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo
innemu rolnikowi” (typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”). W przypadku wsparcia na restrukturyzację małych gospodarstw rolnicy kierujący gospodarstwami o wielkości ekonomicznej nie

przekraczającej 10 tys. euro standardowej rocznej produkcji,
mogą skorzystać z premii, w wysokości 60 tys. zł. Celem
tego instrumentu jest wzrost konkurencyjności mniejszych
gospodarstw rodzinnych. Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa, którzy zakwalifikowali się do systemu płatności dla małych gospodarstw, w przypadku podjęcia decyzji
o zaprzestaniu działalności rolniczej i trwałym przekazaniu gospodarstwa na powiększenie innego gospodarstwa
rolnego, będą mogli ubiegać się o jednorazową płatność
z tytułu zaprzestania prowadzenia gospodarstwa w ramach
„Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne”. W zakresie wsparcia przedsiębiorczości
w ramach PROW 2014-2020, przewidziano w roku 2016
nabory wniosków zarówno dla sektora rolno — spożywczego, jak i w zakresie innych sektorów gospodarki. W ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (typ operacji „Przetwórstwo i marketingproduktów rolnych”)
rolnicy, domownicy i małżonkowie tych rolników będą
mogli w lipcu 2016 roku składać wnioski o refundację do
50% kosztów inwestycji i maksymalnie do 300 tys. zł, na
operacje z zakresu rozpoczynania działalności przetwórczej.
Podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa
oraz grupy producentów i ich organizacje będą mogły ponownie składać wnioski o przyznanie pomocy na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (typ operacji „Przetwórstwo
i marketing produktów rolnych”) —planowany termin
naboru wniosków o pomoc — listopad 2016 roku. Zakłada się, że w październiku 2016 roku uruchomiony zostanie
nabór wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”
(typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości — rozwój
usług rolniczych”). Rolnicy, domownicy i małżonkowie
tych rolników, którzy planują uruchomienie działalności
gospodarczej niezwiązanej z rolnictwem, mogą skorzystać z pomocy w formie premii w wysokości 100 tys. zł
na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji związanych
z uruchomieniem takiej działalności. Uruchomienie naboru
wniosków na realizację tego typu przedsięwzięć, planowane
jest w I kwartale 2017 roku w ramach poddziałania „Pomoc
na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej
na obszarach wiejskich” (typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”). W ramach wsparcia
rozwoju terytorialnego, w 2016 roku, zaplanowano uruchomienie następujących instrumentów wsparcia:
1) Marzec 2016 roku - „Wsparcie na inwestycje związane
z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa
i leśnictwa” (typ operacji „Scalanie gruntów” ). -terminy
naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru.
Ciąg dalszy str. 8

Zmiany w danych teleadresowych biur Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
Biuro Centralne Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź, tel. 42 632- 70- 21 tel./fax 42 632- 70- 31
Bełchatów

Urząd Gminy ul. Kościuszki, 13 97-400 Bełchatów, pok. nr 9

510 474 813

Brzeziny

UG Brzeziny,ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

510 474 851

Kutno

ul. Podrzeczna 18, Siedziba BGŻ, 99-300 Kutno, pok. nr 117

510 474 825

Łask

ul. Narutowicza, 17 98-100 Łask

510 474 871

Łęczyca

ul. Przedrynek 2, 99-100 Łęczyca, parter

510 474 725

Łowicz

ul. Starościńska 1, 99-400 Łowicz, pok. nr 213

510 474 800

Łódź-Wschód

UG w Andrespolu, ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol

Opoczno
Pabianice

Pajęczno

ul. 1 Maja 13/15, 98-330 Pajęczno, pok. nr 14

510 474 813

Piotrków Trybunalski

Starostwo Powiatowe,
Al. 3-go Maja 33, 97-300 Piotrków Trybunalski

510 474 861

Poddębice

GS Samopomoc Chłopska, ul. Kaliska 3/5, 99-200 Poddębice

510 474 725

Radomsko

ul. Kościuszki 6, 97-500 Radomsko, pok. nr 210

510 474 801

Rawa Mazowiecka

ul. Jana Sobieskiego 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

510 474 850

Sieradz

ul. POW 30, 98-200 Sieradz

510 474 793

Skierniewice

ul. Jagiellońska 32, 96-100 Skierniewice

510 474 841

Tomaszów Maz.

ul. Św. Antoniego 41 pok. nr 20, 97-200 Tomaszów Maz.

510 474 862

510 474 874,
504 207 239

Wieluń

ul. Palestrancka 5/4, 98-300 Wieluń

510 474 804

Wieruszów

ul. Ludwika Waryńskiego 8, 98-400 Wieruszów

510 474 804

ul. Kowalskiego 2, 26-300 Opoczno

510 474 870

Zduńska Wola

ul. Ceramiczna 10, 98-220 Zduńska Wola

510 474 793

ul. Piłsudskiego 34, 95-200 Pabianice

510 474 865

Zgierz

MPGK w Zgierzu ul. Łęczycka 24, 95-100 Zgierz

510 474 738
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Targi Ferma 2016
Program konferencji naukowo - technicznych
FORUM
HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ

Piątek, 19 lutego 2016

SALA C | MODERATOR: dr inż. Tadeusz Blicharski

FORUM HODOWLI DROBIU

Piątek, 19 lutego 2016

SALA D | MODERATOR: Barbara Ulatowska
– Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

11:00 – 11:30
dr inż. Tadeusz Blicharski – PZHiPTCh „POLSUS”
Europejskie i krajowe trendy w branży trzody
chlewnej
11:30 – 12:00
Krystian Antkowiak – EW Nutrition Sp. z o. o.
Żywienie świń w aspekcie profilaktyki w walce z beztlenowcami
12:00 – 12:30
Mariusz Tatka – CDR Brwinów
Możliwości dofinansowania inwestycji w ramach
PROW 2014 – 2020 z uwzględnianiem wymagań
dotyczących dobrostanu świń
12:30 – 13:00
Michał Dudek – PPHU MAXYGEN Export – Import
Nie tylko genetyka decyduje o sukcesie w chowie
i hodowli trzody chlewnej

11:00 – 11:30
Karolina Florek – Główny Inspektorat Weterynarii

Sobota, 20 lutego 2016

12:30 - Przywitanie gości
12:40 – 13:10
właściciel marki Tecsisel Paulo Ribeiro oraz Michał
Dąbrowski CEO KG International

SALA C | MODERATOR: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

10:30 – 11:00
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak – PIW Puławy
Aktualna sytuacja epizootyczna w zakresie
afrykańskiego pomoru świń w Polsce
11:00 – 11:30
dr Arkadiusz Dors – PIW Puławy
Stan i tendencje w produkcji trzody chlewnej
w Polsce
11:30 – 12:00
dr Marian Porowski – PIW Puławy
Czy dostatecznie znamy wszystkie procedury
dezynfekcji i ich wpływ na status zdrowotny stada?
12:00 – 12:45
Sesja : Czy mamy szansę na odbudowę pozycji Polski
w produkcji świń?
Redakcja topagrar Polska
DEBATA: „Tucz kontraktowy, czy pomoże w odbudowie produkcji świń w Polsce?
12:45 – 13:30
red. Grzegorz Ignaczewski topagrar Polska
Wykorzystanie unijnego wsparcia z PROW 2014 –
2020 w rozwoju produkcji świń w Polsce

FORUM HODOWLI BYDŁA
– PRODUKCJI MLEKA
i ŻYWCA WOŁOWEGO

Piątek, 19 lutego 2016

SALA A |
MODERATOR: prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski

11:00 – 11:30
prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski – UR Kraków
Dlaczego krowy żyją tak krótko? Różne „barwy” brakowania krów.
11:30 – 12:00
Steffi Wille-Sonk – EDF e.V.
(European Dairy Farmers)
Międzynarodowa Analiza Porównawcza
Gospodarstw Mlecznych – czego możemy się od siebie
nawzajem nauczyć?
12:00 – 13:00
red. Radosław Iwański – Hodowla i Chów Bydła
DEBATA: „Okiełznać chwiejny rynek mleka – jak
zarządzać produkcją mleka?”
13:00 – 13:30
dr hab. Krzysztof Słoniewski – PFHBiPM
Brakowanie, długowieczność i produkcja życiowa w
raportach z oceny wartości użytkowej bydła
13:30 – 14:00
dr Paweł Górka – UR Kraków
Wpływ odchowu cieląt na okres użytkowania krów
14:00 – 14:30
dr Zbigniew Lach – OHZ Osięciny
Czynniki decydujące o długowieczności krów –
przykład z OHZ Osięciny
SALA B | MODERATOR: prof. dr hab. Jan Twardoń

11:00 – 11:30
prof. dr hab. Jan Twardoń – UP Wrocław
Rozród a ilość i jakość mleka u krów
11:30 – 12:00
prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk – UW-M Olsztyn
Podkliniczne zapalenie wymienia – problem zawsze
aktualny w stadach krów
2:00 – 12:30
dr Grzegorz J. Dejneka – UP Wrocław
Wpływ środowiska na występowanie mastitis u krów
12:30 – 13:00
Andrzej Mirek, Zbigniew Pustuła
– Blattin Polska Sp. z o.o.
Wozy paszowe – poziomy czy pionowy, jaki wybrać?
13:00 – 13:30
prof. Gulio Gabaldo – Agrocomplex Sp. z o.o.
Stosowanie produktów pochodzenia naturalnego, otrzymywanych w oparciu o innowacyjną technologię FAP
– w celu poprawy płodności u krów mlecznych

Program zwalczania Salmonelli – praktyczne wskazówki
dla producentów drobiu i jaj

11:30 – 12:00
prof. dr hab. Andrzej Posyniak – PIW – PIB Zakład
Farmakologii i Toksykologii
Wykrywanie substancji niepożądanych w żywności
i paszach

12:00 – 12:30
dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof.zw.- PIW – PIB
Zakład Chorób Drobiu
Grypa ptaków – nieustanne zagrożenie dla produkcji
drobiarskiej

Sobota, 20 lutego 2016
SALA B | Dzień z
- producentem systemów kontroli oraz wyposażenia budynków inwentarskich

W

dniach 19 - 21 lutego 2016
r. w Halach EXPO ŁÓDŹ/
MOSiR w Łodzi, odbędą
się XVI Międzynarodowe Targi Ferma Bydła i XIX Międzynarodowe Targi
Ferma Świń i Drobiu. Organizator, DLG
AgroFood przewiduje udział około 25 000
hodowców bydła, świń i drobiu z całej Polski. Ponad 200 wystawców z kraju i zagranicy zaprezentuje wszystko, co niezbędne
w chowie i hodowli począwszy od genetyki
poprzez pasze i systemy ich zadawania, leki
i preparaty weterynaryjne, roboty udojowe,
wyposażenie, budynki inwentarskie, maszyny do zbioru i konserwacji pasz, a także
ciągniki. Konferencja naukowo-techniczna, gdzie wygłoszonych zostanie ponad
50 referatów moderowanych przez wybitnych naukowców i praktyków to stały
magnes dla rolników. W jej ramach od-

Prezentacja systemu, zintegrowane podejście do
zarządzania fermą, systemu wentylacji poprzecznej

System kontroli i zarządzania hodowlą firmy Tecsisel a inne
systemy dostępne na polskim rynku

13:40 – 14:00
Oferta ubezpieczenia ferm drobiu

Zależność pomiędzy systemem zarządzania, wodnym
systemem grzewczym i jakością stosowanego sprzętu a
bezpieczeństwem i wysokością składki ubezpieczeniowej

14:00 – 14:30
lek. wet. mgr inż. Katarzyna Przewoska

Wpływ złego środowiska w hali produkcyjnej na choroby i
nieefektywną produkcję

14:30 – 14:50
oferta leasingowa dla ferm drobiu

Finansowanie inwestycji na rynku Agro – szanse i
zagrożenia. Rok 2016 – nowe możliwości i obowiązki

14:50 - Podsumowanie konferencji.

Sobota, 20 lutego 2016

SALA A | MODERATOR: dr hab. Tomasz Strabel

SALA B | MODERATOR: prof. dr hab. Piotr Goliński

11:00 – 11:30
prof. dr hab. Piotr Goliński – UP Poznań
Produkcja pasz z użytków zielonych w świetle zmian
klimatycznych
11:30 – 12:00
prof. dr hab. Roman Łyszczarz – UT- P Bydgoszcz
Wartość użytkowa zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych
i ich renowacja z wykorzystaniem autorskich
mieszanek siewnych
12:00 – 12:30
Artur Grześkowiak – KMK Agro Środa Wlkp.
Nawodniania deszczowniane na łąkach i pastwiskach
i ich efektywność
SALA D | MODERATOR: red. Marcin Jajor, topagrar Polska

Polski sektor wołowiny – jak wykorzystać szansę na
rozwój?
11:00 – 11:45
red. Grzegorz Ignaczewski – topagrar Polska
Unijne dotacje na wsparcie rozwoju produkcji
wołowiny
11:45 – 12:00
red. Marcin Jajor – topagrar Polska
Rynek wołowiny – szanse i zagrożenia
12:00 – 13:00
Redakcja topagrar Polska
DEBATA: „Polska wołowina – perspektywy rozwoju”
13:00 – 13:45
dr Ryszard Kujawiak – Sano Nowoczesne Żywienie
Zwierząt Sp. z o. o.
Doświadczenia Sano Agrar Institut w żywieniu krów w
obecnej sytuacji paszowej

(ss)

Zapraszamy do udziału
w XIV edycji konkursu - Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne 2016

13:10 – 13:40
prof. dr hab. inż. Joanna Sobczak – ITP Falenty O/
Poznań

11:00 – 11:30
dr hab. Tomasz Strabel – UP Poznań
Aktualne kierunki w doskonaleniu cech zdrowia
i płodności krów
11:30 – 12:00
prof. dr hab. Włodzimierz Nowak – UP Poznań
Nowe trendy w żywieniu cieląt i odchowie jałówek
12:00 – 12:30
dr Marcin Pszczoła – UP Poznań
Emisja metanu przez krowy – ekologia czy jednak ekonomia?
12:30 – 13:00
Andrzej Mirek, Zbigniew Pustuła
Blattin Polska Sp. z o.o.
Wozy paszowe – poziomy czy pionowy, jaki wybrać?
13:00 – 13:30
prof. Gulio Gabaldo – Agrocomplex Sp. z o.o.
Stosowanie produktów pochodzenia naturalnego, otrzymywanych w oparciu o innowacyjną technologię FAP
– w celu poprawy płodności u krów mlecznych
13:30 – 14:00
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
DEBATA: „Wspólna Polityka Rolna – rolnictwo dziś
i jutro”

będą się debaty, między innymi na temat
tego jak zarządzać produkcją mleka na
wciąż chwiejnym rynku (z udziałem gości zagranicznych z EuropeanDairyFarmers), tucz kontraktowy – czy pomoże w
odbudowie produkcji świń w Polsce, polska wołowina – perspektywy rozwoju, jak
i uświetniona obecnością Ministra Rolnictwa dyskusja o nowej WPR = „Rolnictwo
dziś i jutro.”, której organizatorem jest
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego.
Gośćmi na nich będą rolnicy z Niemiec,
którzy przedstawią rozwiązania ze swoich
gospodarstw. Każdego dnia odbędą się konkursy, gdzie wygrać będzie można m.in. laptopy. Dla koneserów i nie tylko Organizator
przygotował degustacje polskich serów oraz
wędlin na specjalnie w tym celu przygotowanych stoiskach.

K

asa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego ogłasza XIV Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne, organizowany we współpracy
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych
i Państwową Inspekcją Pracy. Wśród organizatorów konkursu jest również Izba
Rolnicza Województwa Łódzkiego.
W trzynastu dotychczasowych edycjach,
których rangę rokrocznie podkreślał honorowy patronat Prezydenta RP, udział wzięło
ponad 16 tysięcy gospodarstw indywidualnych.
Do udziału w dorocznym Konkursie zapraszamy właścicieli dużych, jak i małych
gospodarstw rolnych. Konkurs jest szansą
na zaprezentowanie własnego warsztatu
pracy i osiągnięć zawodowych; poddanie
gospodarstwa profesjonalnemu audytowi
bezpieczeństwa pracy, oraz zdobycia nagród, z których najcenniejszą jest wysokiej
jakości ciągnik rolniczy, ufundowany przez
Prezesa KRUS.
Celem Konkursu jest także promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku
pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych
dla właścicieli i członków ich rodzin. Zgłoszone do konkursu gospodarstwa oceniane
są przez komisje konkursowe na szczeblu
regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

W konkursie mogą brać udział rolnicy
prowadzący indywidualną działalność
rolniczą, ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).
Komisje konkursowe ocenią m. in. takie
elementy gospodarstwa jak:
• ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
• stan budynków inwentarskich
i gospodarczych, w tym: schodów
i używanych drabin oraz instalacji
i urządzeń elektrycznych,
• wyposażenie maszyn i urządzeń
używanych w gospodarstwie
w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed
wypadkami,
• stan techniczny maszyn i urządzeń
stosowanych w gospodarstwie,
• warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
• stosowanie, stan i jakość środków
ochrony osobistej,
• rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające
na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
• estetyka gospodarstw.
10 gospodarstw z regionu zostanie wytypowanych do etapu wojewódzkiego. Na każdym etapie przewidziano bardzo cenne nagrody.

Regulamin oraz formularz zgłoszenia do
Konkursu są dostępne na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Kasy.
• Termin nadsyłania zgłoszeń mija
31 marca 2016 roku.
• Informacji udziela OR KRUS
w Łodzi - tel. 42 665 07 13.
(Źródło: KRUS)
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owarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych „TUW”
jest instytucją partnerską
w ogólnopolskim programie Karta Dużej Rodziny wspierającym rodziny z co
najmniej trójką dzieci. Na podstawie
imiennej ogólnopolskiej Karty Dużej
Rodziny TUW „TUW” udziela ubezpieczającym się rodzinom wielodzietnym zniżek w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych.

W dniu 15 października 2014 roku
w Warszawie Minister Pracy i Polityki
Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz
podpisał umowy z kolejnymi partnerami
ogólnopolskiego programu Karty Dużej
Rodziny. Wśród nich było Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, reprezentowane przez Prezesa Zarządu
Ewę Stachurę-Kruszewską.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jako partner programu
ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
oferuje zniżki do 15% na ubezpieczenia
komunikacyjne dla pojazdów należących
do „dużej rodziny” oraz do 30% zniżki
w zakresie ubezpieczeń: mieszkań, do-

N

asze motto „Z TRADYCJĄ
W PRZYSZŁOŚĆ” – w swoim działaniu chcemy połączyć
nowoczesność z tradycją.
Po ponad 20-letniej przerwie w największym sołectwie gminy Zduńska
Wola znów zaczęło działać Koło Gospodyń Wiejskich w Czechach. Pomysł
pojawił się podczas zebrania sołeckiego
w styczniu 2015 roku i już 16 lutego tego
samego roku Koło zostało reaktywowane z inicjatywy lokalnej społeczności.
W swoim działaniu członkinie i członkowie Koła chcą połączyć nowoczesność
z tradycją. Z jednej strony pragną wracać
do lat minionych z drugiej jednak chcą
wyjść naprzeciw oczekiwaniom tych,
którzy wolny czas chcą spędzać wspól-

Bezpieczna Duża Rodzina
mów, gospodarstw rolnych i następstw
nieszczęśliwych wypadków.
Zniżki w ubezpieczeniach majątkowych i komunikacyjnych, oferowane
w programie ogólnopolskiej Karty
Dużej Rodziny, nie są bez znaczenia
w skromnych zazwyczaj budżetach rodzin wielodzietnych, które mimo wielu codziennych domowych wydatków,
starają się jak najlepiej dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci,
jak również o wartość majątku, który
w przyszłości potomkowie będą dziedziczyć.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z co najmniej
trójką dzieci (rodzina 3+), niezależnie
od dochodu. Upoważnia ona do korzystania ze zniżek, ulg i rabatów na komunikację, wstęp do placówek kultury,
parków narodowych, ośrodków sportu
i rekreacji, a także na zakupy oraz usługi
w placówkach handlowych i usługowych na obszarze całego kraju, jeżeli
są one partnerami programu KDR. Aby
otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy
złożyć wniosek o jej wydanie w gminie
odpowiadającej miejscu zamieszkania.
Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny 3+. Rodzice mogą korzystać z kart dożywotnio, dzieci
do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. Jeśli
w rodzinie są dzieci niepełnosprawne,
wówczas ogólnopolska Karta Dużej Rodziny wydawana jest na czas orzeczenia
o niepełnosprawności. Karta przysługuje
również rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka.

funkcjonujący w każdej gminie, mieście
i całym kraju. Program promuje model
rodziny wielodzietnej, co ma niemałe
znaczenie wobec spadającej dzietności
polskich rodzin tak w miastach, jak i na
wsi. Jest również dowodem uznania dla
codziennej, nieraz trudnej pracy wychowawczej z dziećmi, wykonywanej przez
rodziców bądź opiekunów, jak również
wysiłku finansowego, jaki muszą ponieść, aby dzieci mogły w pełni korzystać
z możliwości rozwoju intelektualnego
i fizycznego uczestnicząc w zajęciach
edukacyjnych, kulturalnych czy sportowych. Często zajęcia te są odpłatne
i odbywają się poza miejscem zamieszkania dziecka, na które musi ono dojechać. Zniżki oferowane przez partnerów
ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
umożliwiają więc nie tylko atrakcyjniejsze i bezpieczniejsze życie najmłodszego pokolenia w rodzinie wielodzietnej,
interesujące spędzenie wolnego czasu
i wakacji, lecz także zwiększają szanse
życiowe i edukacyjne dzieci wychowywanych w rodzinach wielodzietnych
miejskich i wiejskich.
Z dniem 1 stycznia 2015 roku program ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przekształcił się w Ustawę o Karcie
Dużej Rodziny. Ustawa pozwala na łą-

czenie karty ogólnopolskiej z lokalnymi
(samorządowymi) programami wsparcia
dla rodzin wielodzietnych, dla których
już wcześniej partnerem w niektórych
jednostkach samorządowych było Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
„TUW”.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że do tej pory ze zniżek ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny skorzystało ponad półtora miliona osób w trzech
tysiącach miejsc w kraju honorujących
Kartę, a liczba partnerów Karty powoli
zbliża się do pięciuset.
-Wzajemność ubezpieczeniowa,
która w swoim założeniu nie jest
nastawiona na zysk, lecz na zaspokojenie potrzeb osób ubezpieczonych, wpisuje się w pełni
w program pomocy rodzinom wielodzietnym – powiedziała Prezes
Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Ewa
Stachura-Kruszewska.
Jest to również wyraz prospołecznej
i prorodzinnej działalności TUW „TUW”,
najstarszego towarzystwa ubezpieczeń
wzajemnych w Polsce, założonego
w pierwszych latach transformacji,
w 1991 roku. A wszystko w myśl zasady:
„Ubezpieczajmy się u siebie”.
(ASz)

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

Ogólnopolski program Karta Dużej Rodziny przyczynia się do poprawy
sytuacji ekonomicznej rodzin 3+, doceniając w ten sposób znaczenie rodzin
wielodzietnych w naszym społeczeństwie. Karta Dużej Rodziny to jeden
z instrumentów polityki prorodzinnej

Kobiety znów działają
nie w sposób bardzo aktywny. Członkowie KGW mają mnóstwo pomysłów
do zrealizowania. Plan działania zakłada
organizację wycieczek autokarowych
i rowerowych, udziały w turniejach, konkursach, warsztatach rękodzielniczych
oraz zabawach tanecznych. Mamy pomysły na organizowanie wieczorów poezji i stworzenie grup tematycznych. Koło Gospodyń Wiejskich z Czech odnosi
już sukcesy. W Regionalnym Turnieju
Sołectw Województwa Łódzkiego, który odbył się w dniu 31 maja 2015 roku
w Szadku, nie miałyśmy sobie równych
w wystawie rękodzieła. Nasza kompozycja stoiska oraz koncepcja wyeksponowania decoupage, biżuterii oraz obrazów
wykonanych techniką guillingu zapewniły nam I miejsce. W programie turnieju
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Członkinie KGW Czechy

zmagaliśmy się w trzech kategoriach –
prezentacja artystyczna, wystawa rękodzieła oraz przygotowanie rodzimej poitrawy regionalnej. Zarówno „kaczka po
aczechowsku” jak i występy artystyczne
hgodne były laurów.

h
Kolejny sukces ..... wiły wianki...

Z pachnących ziół, kłosów zbóż i pięknych polnych kwiatów członkinie Koła
stworzyły magiczny wianek świętojański. Jury z Lokalnej Grupy Działania
hPODKOWA zrzeszającej gminy: Szadek,
Zapolice i Zduńską Wolę rozstrzygnęło
V Konkurs ogłoszony z okazji NOCY
ŚWIĘTOJAŃSKIEJ w Gajewnikach. Do
,konkursu przystąpiły 33 sołectwa. Trud
tczłonkiń Koła Gospodyń Wiejskich
z Czech został doceniony - stanęliśmy na
podium zajmując II miejsce.

Zwycięstwo w 14 Festiwalu Sztuk Różsnych w Aleksandrowie Łódzkim
Podczas festiwalu, który się odbył
w dniu 20 września 2015 roku odnieśliśmy kolejny wielki sukces zajmując

I miejsce w Konkursie Kulinarnym. Do
konkursu przystąpiło 11 Kół z województwa łódzkiego. Nasz region – powiat Zduńskowolski był reprezentowany
przez KGW Czechy. Jury ugościliśmy
zupą czerniną z domowym makaronem,
kaczką w sosie śliwkowym oraz domowym sernikiem. Nie tylko smak potraw,
ale i sposób podania przyczynił się do
sukcesu. Zdajemy sobie sprawę, że duże znaczenie ma cały wystrój stoiska na
konkursach w których uczestniczymy,
a także pomysłowość i sposób przekazania tradycji współczesnemu odbiorcy. Członkowie Koła inwestują środki
w sprzęt ekspozycyjny i kulinarny. Mają
swoje stroje, które są już rozpoznawalne
w regionie.

KGW Czechy – poznaje nasz region

Celem naszych wycieczek jest poznanie
piękna naszego kraju, wzbogacenie wiedzy o najbliższym regionie, zwiedzanie
miejsc kultu religijnego, aktywne spędzenie wolnego czasu oraz integracja
pokoleniowa członków KWG w Czechach. Przypomnijmy, 30 kwietnia 2015
roku Zarząd KGW zorganizował pierwszą wycieczkę. Trasa prowadziła wtedy z Czech do Sanktuarium św. Siostry
Faustyny w Świnicach Warckich i Głogowca miejsca urodzenia świętej. Janusz
Kowalski - Kustosz Sanktuarium przybliżył i oprowadził naszych pielgrzymów
po miejscach kultu. Kolejnym punktem
wyjazdu była kąpiel w wodach termalnych w Uniejowie. W drodze powrotnej
„Nagradzamy Wasze talenty i pasje” podziwialiśmy w Spycimierzu – dywany
kwiatowe usypane na uroczystości BożeCzłonkowie Koła uczestniczyli również go Ciała. Po raz drugi od reaktywowania
w konkursie „Nagradzamy Wasze talenty Koła Gospodyń Wiejskich w Czechach
i pasje”. Opracowany przez nas samych członkinie i członkowie KGW uczestfilm multimedialny z warsztatów ozdób niczyli w dniu 4 lipca w wycieczce do
i potraw wielkanocnych mimo, iż nie za- Kalisza – najstarszego miasta w Polsce.
jął miejsca na podium zyskał duże uzna- Wycieczkę rozpoczęliśmy mszą św. odprawianą w Bazylice św. Józefa w Kalinie wśród organizatorów.

ń
o
,

Przepis na domowe pączki
Składniki:

Wykonanie:

- 1 kg mąki
- 20 dkg masła
- 1 szklanka cukru
- 10 żółtek
- ¾ litra mleka
- 10 dkg drożdży
- 1 łyżka spirytusu
- 2 kg smalcu

Żółtka wybić w salaterkę, lekko posolić i odstawić na parę minut.
Drożdże, mleko (lekko podgrzane) i 1/3 szklanki cukru rozrobić
i pozostawić do wyrośnięcia.
Do miski przesiać mąkę i dodać pozostały cukier. Wszystko razem
wymieszać. Na przemian dodawać masę jajeczną i mleko. Na koniec
dodać roztopione masło. Wyrabiać około 15-20 minut, aż pojawią się
pęcherzyki powietrza. Przykryć ściereczką i odstawić na 15 minut,
aby ciasto „urosło”. W tym czasie powolutku rozgrzewać tłuszcz.
Ciasto nadziewać powidłami śliwkowymi. Piec na złoty kolor i odsączać na papierowych serwetkach. Po wystudzeniu lekko oprószyć
cukrem pudrem.

Smacznego!

Członkinie KGW Czechy
– życzą udanych wypieków
Reklama

Reklama
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szu. Zwiedziliśmy w podziemiach Bazyliki Kaplicę Męczeństwa i Wdzięczności
powstałą z inicjatywy księży, którzy
przeżyli obóz koncentracyjny w Dachau.
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie miasta z przewodnikiem PTTK,
który zapoznał nas z jego historią. Dodatkową atrakcją wycieczki był wspólny
obiad w przepięknym agroturystycznym
gospodarstwie nieopodal Kalisza.
Warto wspomnieć, że Koło Gospodyń Wiejskich z Czech jest zrzeszone
w gronie ogólnopolskiej organizacji internetowej mojeKGW.pl. W grudniu
2015 roku zdobyło wyjątkowy Tytuł
„Koło Tradycyjne i Nowoczesne” za
stworzenie strony swojego koła na portalu www.mojeKGW.pl
Myślę, że nasze cykliczne comiesięczne spotkania - organizowane warsztaty ozdób, wycieczki, zabawy oraz
udziały w konkursach – jeszcze bardziej
integrują nasze środowisko. Cieszymy
się bardzo z nagród, które zdobyliśmy.
Jest to dla nas zachęta do dalszej pracy
na rzecz mieszkańców wsi Czechy.

Urszula Sakiewa
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Czechach

(dokończenie ze str. 4)
2) Czerwiec 2016 roku „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność „ - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Lokalnych Grup Działania (LGD)
o ogłoszeniu naboru.
3) Lipiec 2016 roku - „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury,
i powiązanej infrastruktury” (typ operacji, „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”) - terminy
naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru.
4) Sierpień 2016 roku - „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” (typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”)
-terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW

o ogłoszeniu naboru.
5) Kwiecień 2017 roku - „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych
aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków
w zakresie świadomości środowiskowej” (typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”)
oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie,
ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” (typ operacji „Inwestycje
w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”) - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru.
6) Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” (typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”) terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji samorządów

województw o ogłoszeniu naboru, które wdrażają
część instrumentów PROW 2014-2020, tzw. działań
samorządowych. Nabory ogłoszone przez część SW.

W zakresie wspierania transferu wiedzy i innowacji,
w listopadzie 2016 roku, przewidziano nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach następujących instrumentów: „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, „Wsparcie korzystania z usług doradczych”
oraz „Współpraca”, które przyczynią się do wzmocnienia procesu transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie
i sektorze rolno - spożywczym.

Dodatkowo realizując potrzeby związane ze wsparciem
produkcji żywności wysokiej jakości planuje się uruchomienie naborów wniosków w ramach dwóch instrumentów: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów
na rynku wewnętrznym” - czerwiec 2016 roku oraz
„Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”
— grudzień 2016 roku.
(Źródło: MRiRW)

Rolniku pamiętaj!
Dopłaty do materiału siewnego

• w przypadku mieszanek zbożowych
i pastewnych dopłatą zostaną objęte tylko te mieszanki, w skład których wchoAgencja Rynku Rolnego uprzejmie infordzą jedynie nasiona posiadające kategomuje, że w okresie od 15 stycznia do 25
rię elitarny lub kwalifikowany,
czerwca 2016 r. można składać wnioski
o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do • obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.
siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej Szczegółowe informacje dotyczące uzycharakter pomocy de minimis w rolnictwie. skania dopłaty znajdują się w „Warunkach
W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu
lub sadzenia materiału siewnego kategorii
dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:
• po zakończeniu terminu składania wnio- elitarny lub kwalifikowany w ramach pomosków, do dnia 30 września Rada Mini- cy de minimis w rolnictwie”.
strów w drodze rozporządzenia określi Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR,
wysokość stawek,
• decyzje będą wydawane w terminie 60 ANR oraz inne organy i instytucje, produdni od wejścia w życie przepisów ww. centowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony
rozporządzenia RM,

wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych, planowanych do udzielenia w 2016 r.
O kredyt z linii K01 i K02 (RR - kredyty
(Źródło: ARR) na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie
śródlądowym; Z - kredyty na zakup użytków rolnych;PR - kredyty na inwestycje
Kredyty na wznowienie produkcji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb,
skorupiaków i mięczaków oraz na zakup
po klęskach żywiołowych
akcji lub udziałów) rolnicy mogą ubiegać
się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
ARiMR poinformowała o możliwości
i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych
ubiegania się o pomoc finansową w formie
w nich Bankach Spółdzielczych oraz
kredytów na wznowienie produkcji po klęw bankach BGŻ BNP Paribas S.A., Kraskach żywiołowych. W dniu 27 stycznia
kowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO
2016 r. na internetowej platformie PAAgenS.A., BZ WBK S.A. oraz Raiffeisen Bank
cja udostępniła współpracującym bankom
Polska S.A.
środki w kwocie 250 mln zł z przeznaczeSzczegóły na stronie ARiMR w zakładce
niem na limity akcji kredytowej i 2,1 mln zł
„Pomoc krajowa”
na dopłaty do oprocentowania kredytów na
(Źródło:ARiMR)
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