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Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego  
ul. Północna 27/29 91-420 Łódź  

tel. 42 632-70-21 fax 42 632-70-31

BIURA  POWIATOWE 
 

Powiat Przewodniczący / Delegat Adres biura Telefon 

Bełchatów Janusz Frydrychowski 
Marcin Śmiałkowski 

Urząd Gminy 
ul. Kościuszki 13 

97-400 Bełchatów, pokój nr. 9 
511 124 504

Brzeziny Eugeniusz Supera 
Dorota Kołodziejczyk 

UG Brzeziny, 
ul. Sienkiewicza 16 A 

95-060 Brzeziny 
510-474-851 

Kutno Włodzimierz Jaworski 
Andrzej Górczyński 

ul. Podrzeczna 18, pok.117 
siedziba BGŻ, 99-300 Kutno 510-474-825 

Łask Bronisław Węglewski 
Marek Krawczyk 

ul. Narutowicza 17 
98-100 Łask 510-474-871 

Łęczyca Małgorzata Gabryelczak 
Dariusz Kowalczyk 

ul. Przedrynek 2, parter 
99-100 Łęczyca 510-474-725 

Łowicz Jan Znyk 
Donata Wrona 

ul. Starościńska 1, pok. 213 
 99-400 Łowicz 510-474-800 

Łódź-Wschód Jan Woźniak 
Bogdan Sałata 

UG w Andrespolu 
ul. Rokicińska 126 95-020 510-474-874 

Opoczno Marian Kacprzak 
Krzysztof Juszyński 

ul. Kowalskiego 2 
26-300 Opoczno 510-474-870 

Pabianice Czesław Dzierżawski 
Jan Chojecki 

ul. Piłsudskiego 34 
95-200 Pabianice 510-474-865 

Pajęczno Jacek Koziński 
Łukasz Wojtaszczyk 

ul. 1 Maja 13/ 15, pok. nr 14 
98-330 Pajęczno 510-474-813 

Piotrków 
Tryb. 

Tomasz Kowalski 
Bogdan Pietrykowski 

Starostwo Powiatowe,  
Al. 3-go Maja 33 

97-300 Piotrków Tryb. 
510-474-861 

Poddębice Ewa Bednarek  
Mariusz Gortat 

GS Samopomoc Chłopska,  
ul. Kaliska 3/5 

99-200 Poddębice 
510-474-725 

Radomsko Andrzej Komala 
Andrzej Gruszczyński 

ul. Kościuszki 6,  
97-500 Radomsko, pok. nr 210 510-474-801 

Rawa Maz. Mariusz Cheba 
Małgorzata Rosa 

ul. Kościuszki 5, pok. 58,  
96-200 Rawa Maz. 510-474-850 

Sieradz Jan Kołodziejczyk 
Jerzy Wróbel 

ul. POW 30, 
98-200 Sieradz 511 124 538 

Skierniewice Andrzej Kowara 
Jacek Ossowicz 

ul. Jagiellońska 32 
96-100 Skierniewice 510-474-841 

Tomaszów 
Maz. 

Dariusz Kowalczyk 
Ewa Sygitowicz 

ul. Św. Antoniego 41 pok.  
nr 20, 97-200 Tomaszów Maz. 510-474-862 

Wieluń Józef Stępień 
Krzysztof Wróbel 

ul Palestrancka 5/4 
98-300 Wieluń 510-474-804 

Wieruszów Jerzy Karsznia 
Ryszard Starek  

ul. Ludwika Waryńskiego 8, 
98-400 Wieruszów 510-474-804 

Zduńska 
Wola 

Zenon Kowalski  
Krzysztof Jan Nowak 

ul. Ceramiczna 10,  
98-220 Zduńska Wola 510-474-793 

Zgierz Jerzy Kuzański 
Adam Michaś 

MPGK w Zgierzu 
ul. Łęczycka 24, 95-100 Zgierz 510-474-738 

 
 

Nazwa Placówki Adres biura Telefon 

Biuro  
Regionalne w Łodzi 91-342 Łódź, ul. Swojska 4, lodz@tuw.pl 42/640-68-53 

42/640-68-54 
Oddział  

w Piotrkowie Tryb. 
97-300 Piotrków Trybunalski, Al. 3 Maja 33, 

piotrkowtrybunalski@tuw.pl 
44/649-69-29 
44/649-69 80 

Oddział  
w Bełchatowie 

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

Oddział  
w Skierniewicach 

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

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

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

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

Oddział w Sieradzu 98-200 Sieradz, Rynek 19, sieradz@tuw.pl 43/822-33-99  
fax:822-38-68 

Oddział w Łęczycy 99-100 Łęczyca, ul. Przedrynek 8, leczyca@tuw.pl 24/721-01-61 
Oddział  

w Radomsku 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 4 radomsko@tuw.pl 44/683-51-05 
44/683-21-27 
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Szanowni Państwo, 

  W ostatni weekend wakacji - 26 i 27 
sierpnia 2017 roku, w Kalinowej w po-
wiecie sieradzkim odbędą się XXIV Kra-
jowe Dni Ziemniaka pod hasłem „Ziem-
niak dziś i jutro”.  Już dziś pragnę zaprosić 
Państwa na to wydarzenie, tym bardziej, 
że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego 
jest współorganizatorem imprezy wraz  
z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Ro-
ślin w Radzikowie, Hodowlą Roślin Kalino-
wa Sp. z o.o., Agrosadem Sp. z o.o., Stowa-
rzyszeniem Polski Ziemniak oraz Gminą  
i Miastem Błaszki. Mam nadzieję, że to wy-
darzenie pozwoli Państwu na zapoznanie 
się z nowymi odmianami ziemniaków, 
innowacyjnymi technologiami sadze-
nia, pielęgnacji, zbioru oraz nawożenia 
i ochrony ziemniaka. Będzie to również 
największy w historii Polski pokaz zbioru 
ziemniaków. Zaprezentujemy Państwu 
jednocześnie od sześciu do ośmiu jedno-, 
dwurzędowych i samobieżnych kombaj-
nów różnych producentów. Warto to zo-
baczyć!
   Zaproszenie dla Państwa oraz program 
i plan XXIV Krajowych Dni Ziemniaka pu-
blikujemy na stronie 8 i 9 tego wydania 
naszego miesięcznika. 

Jednocześnie chciałbym podziękować 
wszystkim, którzy przygotowali  XXIV 
Krajowe Dni Ziemniaka i poprzez różne 
działania angażują się w promocję pol-
skiej żywności. Samorząd rolniczy za-
wsze czynnie uczestniczy we wszelkich 
tego typu przedsięwzięciach, które rów-
nież mają na celu poprawę jakości życia 
na wsi. 
  Zapraszam do Kalinowej na XXIV Krajo-
we Dni Ziemniaka!

Prezes Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego

Powiat zgierski obejmuje 855,18 km2 powierzchni -  co stanowi 4,69% powierzchni województwa łódzkie-
go i położony jest w jego środkowej części. Liczba ludności wynosi  około 166 tysiące osób, w tym około 43  
tysiące zamieszkuje obszary wiejskie. W skład powiatu wchodzi 9 gmin -  3 miejskie: Głowno, Ozorków, Zgierz.  
2 miejsko-wiejskie – Aleksandrów Łódzki i Stryków, 4 wiejskie – Głowno, Ozorków, Parzęczew oraz Zgierz.  
Powiat ma 5 miast : Aleksandrów Łódzki, Głowno, Ozorków, Stryków, Zgierz. Stolicą powiatu jest miasto Zgierz. 

Przewodniczącemu Rady Powiatowej IRWŁ 
w Sieradzu

Panu Janowi Kołodziejczykowi
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 

MATKI 
 

składa Zarząd i pracownicy
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Rada Powiatowa Izby 
Rolniczej Województwa 
Łódzkiego w Zgierzu 

Użytki rolne powiatu zgierskiego stanowią 66%, użyt-

ki leśne – 19%. Gospodarstwa rolne są rozdrobnione. 

Dominują grunty o słabej bonitacji gleby. Wśród upraw 

dominują zboża.  Uprawiane są również warzywa grun-

towe i pod osłonami ze względu na sąsiedztwo aglome-

racji  łódzkiej, która jest rynkiem zbytu. Występują także 

uprawy sadownicze. Oprócz produkcji roślinnej rozwija 

się hodowla bydła mlecznego, trzody chlewnej, drobiu  

i ryb. Dzięki warunkom kulturowym, środowiskowym, 

krajobrazowym oraz bogatej tradycji w powiecie rozwi-

nęła się również agroturystyka.

Rada Powiatowa Izby  Rolniczej Województwa Łódz-

kiego w Zgierzu spotyka się kilka razy w roku, jednak  

w razie potrzeby przewodniczący Rady zwołuje dodat-

kowe posiedzenie.  Rada wydaje opinie w różnych spra-

wach dotyczących rolnictwa, do Zarządu IRWŁ zgłasza 

wnioski odnośnie problemów rolników, projektów do 

zmian w polskim ustawodawstwie. Delegaci Rady biorą 

czyny udział w komisjach szacujących straty, spowodo-

wanych klęskami żywiołowymi, a także szkodami łowiec-

kimi.

Rada Powiatowa IRWŁ w Zgierzu liczy 16 delegatów.

Aleksandrów Łódzki 
1. Adam Michaś – Delegat na Walne Zgromadzenie 

oraz delegat IRWŁ do KRIR. Prowadzi rybackie go-
spodarstwo rolne.

2. Grzegorz Sikorski – prowadzi gospodarstwo rolne  

o kierunku bydło  mleczne.  W Izbie jest bardzo zaangażo-

wany w pomoc rolnikom poszkodowanych przez zwie-

rzynę i odszkodowań od Kół Łowieckich.

Głowno – gmina wiejska 

1. Dariusz Kierus – prowadzi  gospodarstwo sadowni-

cze. Należy do Grupy Producenckiej” Elita”.

2. Krzysztof Kucharczyk – jest właścicielem gospodar-

stwa rolnego o kierunku bydło mleczne.

Głowno – miasto
1. Wojciech Lenart – prowadzi gospodarstwo sadow-

nicze. Jest założycielem i członkiem grupy producenckiej 

„Elita”.

Ozorków – gmina
1. Tomasz Graczyk – gospodarstwo rolne o kierunku  

roślinnym – uprawa zbóż.

2. Marek Wołowski – produkcja roślinna – uprawa zbóż.

Ozorków – miasto

1. Włodzimierz Jabłoński – produkcja roślinna –  

uprawa warzyw.

Parzęczew – gmina wiejska
1. Kazimierz Kurtasiński – wytypowany jako przed-

stawiciel w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Zgierzu,  

prowadzi gospodarstwo rolne o kierunku – uprawa zbóż.

2. Włodzimierz Pietruszewski  - uprawa warzyw –  

radny powiatowy.

Stryków
1. Szymon Niżnikowski – gospodarstwo o kierunku 

bydło mleczne.

2. Daniel Walak – produkcja roślinna, uprawa zbóż.

Zgierz – gmina
1. Benedykt Bratus – hodowla strusi,

2. Jerzy Kuzański – uprawy jagodowe, Przewodni-
czący  Rady Powiatowej IRWŁ w Zgierzu

Zgierz – miasto
1. Krzysztof Kozłowski – produkcja roślinna.

2. Marzena Lenart – delegatka na miasto Łódź, członki-

ni prezydium Rady Kobiet Wiejskich i Ich Rodzin.

Powiatowe Biuro Izby Rolniczej mieści się w Zgie-
rzu przy ul. Łęczyckiej 24, telefon: 510  474  738.  
Biuro czynne jest we wtorki, czwartki i piątki. Rolni-
cy odwiedzający nasz oddział mogą uzyskać  pora-
dy rolnicze, a także pomoc  w wypełnianiu wniosków  
o dopłaty bezpośrednie i bezpłatną prasę rolniczą.

Anna Janicka 

Specjalista ds. Obszarów Wiejskich i Obsługi Rady Powiatowej
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Wystąpienie w sprawie usystematyzowania 
terminów naborów wniosków PROW 2014-2020

Zarząd KRIR, realizując wniosek Warmińsko-Mazurskiej IR, wystąpił do  

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela w sprawie podję-

cia działań mających na celu usystematyzowanie terminów naborów wnio-

sków na poszczególne działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, tak, aby terminy naborów nie pokrywały się  

i odbywały się przez cały rok.

W dotychczas obowiązującym harmonogramie terminy naborów wnio-

sków o dopłaty bezpośrednie i różne działania PROW nakładają, powodu-

jąc często pośpiech i niedokładność w przygotowaniu wniosków. Jest to 

także znacznym utrudnieniem w pracy doradców, a u potencjalnych bene-

ficjentów powoduje stres i niepokój, zarówno o to czy są w należyty spo-

sób obsłużeni przez doradców, jak i o to, czy otrzymają płatności bez po-

trąceń lub czy znajdą się na liście rankingowej wybranego programu, jako 

ich beneficjenci. Rozłożenie w czasie całego roku naborów, zaplanowanych  

z odpowiednim wyprzedzeniem w harmonogramie byłoby ułatwieniem 

dla wszystkich zainteresowanych, tj. rolników, doradców, ale także pracow-

ników ARiMR obsługujących wnioski, jak również przyczyniłoby się do peł-

niejszego i bardziej zrównoważonego wydatkowania środków w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: KRIR
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26 lipca 2017 r. odbyło się zorganizowane przez KRIR spo-

tkanie Prezesów oraz Przedstawicieli Wojewódzkich Izb Rol-

niczych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

działań podejmowanych w związku z ASF, sytuacji na ryn-

kach rolnych oraz bieżącej sytuacji w rolnictwie. W spotka-

niu udział wziął także lek. wet. Paweł Niemczuk - Główny 

Lekarz Weterynarii, który omówił główne założenia nowej 

edycji „Programu bioasekuracji. Główny Lekarz Weteryna-

rii poinformował, że w dniu 15 lipca 2017 r. weszła w życie 

nowa edycja Programu bioasekuracji, wprowadzona w dro-

dze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

12 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu 

zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” 

na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 1378). Termin na dostosowa-

nie gospodarstw do ww. wymagań bioasekuracji upływa 

dnia 14 sierpnia 2017 r. z wyjątkiem obowiązku zabezpie-

czenia budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc 

wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki po-

jedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co naj-

mniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z pod-

łożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na 

teren gospodarstwa, który powinien zostać spełniony do 

dnia 31 grudnia 2017 r. Przedstawiono także najważniejsze 

terminy dotyczące nowej edycji Programu. 

Przedstawiciele samorządu rolniczego w dyskusji 
zwrócili uwagę, że największym problem w dalszym 
ciągu jest zbyt duża populacja dzików, przyczyniająca 
się do rozszerzania choroby. Konieczne jest zatem pod-
jęcie pilnych działań w zakresie redukcji populacji. (Na 
skutek m. in. wystąpień samorządu rolniczego, Minister-

stwo Środowiska przekazało do uzgodnień międzyre-
sortowych i konsultacji społecznych projekt nowelizacji 
rozporządzenia w sprawie określenia okresów polowań 
na zwierzęta łowne, dotyczący m.in. wprowadzenia ca-
łorocznego okresu polowań na dziki w całym kraju oraz 
wydłużenia okresu polowań na jelenie i daniele - przyp. 
Redakcja). Ponadto, zwrócono uwagę, że bardzo waż-
na jest szeroka kampania informacyjna, przeprowa-
dzana nie tylko w gminach objętych Programem, ale 
także na terenie całej Polski. Do wielu hodowców nie 
docierają informacje o prawidłowym zabezpieczeniu 
swoich gospodarstw i nie są oni świadomi zagrożeń  
i skutków zaniedbań w tym zakresie. Przedstawiciele 
wojewódzkich izb rolniczych zadeklarowali gotowość 
do dalszego włączania się do kampanii informacyjnej 
i przekazali informacje o podejmowanych dotychczas 
działaniach.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel poin-

formował o aktualnych pracach resortu i zwrócił się z proś-

bą do samorządu rolniczego o przedstawienie opinii do 

planowanego budżetu w zakresie: część budżetowa 32 – 

Rolnictwo, który zostanie przekazany do konsultacji na ko-

niec sierpnia br.

Źródło: KRIR

Spotkanie w sprawie działań podejmowanych 
w związku z ASF

Jak dbać o zwierzęta 
w upały? 

Upały dokuczliwie dotykają zwierzęta gospodarskie i domowe. Przestrzegając  

kilku zasad pomożemy im łagodnie przetrwać gorące dni. Warto przypomnieć frag-

ment ustawy o ochronie zwierząt: 

„…kto utrzymuje zwierzęta domowe ma obowiązek zapewnić im pomieszcze-

nie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem  

do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią 

karmę i stały dostęp do wody” „…kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie jest obowią-

zany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania”

Zwierzęta gospodarskie przebywające w budynkach inwentarskich czy też na  

pastwiskach zazwyczaj mają zapewniony dostęp do wody. Jednak właściciele do-

mowych i podwórkowych czworonogów zapominają o postawieniu im miski z czy-

stą, świeżą wodą i jej regularnym uzupełnianiu. Zwierzęta powinny mieć stały dostęp 

do wody, wyjątek mogą stanowić zwierzęta obarczone niektórymi schorzeniami, 

dlatego też należy zapytać lekarza weterynarii o optymalne, dobowe zapotrzebo-

wanie zwierzęcia na wodę. 

W upalne dni należy zadbać również o więcej przestrzeni dla zwierząt w obo-

rze. Warto zwiększyć ilość miejsca dla każdej krowy lub świni w oborze lub chlewni.  

To trochę zmniejszy stres związany z upałem. Można też zraszać zwierzęta, to dobry 

sposób, żeby schładzać krowy czy świnie. Jeżeli nie mamy specjalistycznych urzą-

dzeń wystarczy rozpryskiwać wodę zwykłym zraszaczem. Dodatkowo każde zwie-

rzę powinno mieć możliwość schronienia się w zacienionym, chłodnym miejscu, 

gdyż długie przebywanie zwierzęcia w nasłonecznionym miejscu może skończyć 

się przegrzaniem, udarem cieplnym lub poparzeniem. W pomieszczeniach inwen-

tarskich powinna być sprawna wentylacja.

Pamiętajmy również o zwierzętach bezdomnych!

W obowiązkach gminy jest przygotowanie planu walki z bezdomnością (program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt) i rzetel-

ne wywiązanie się z zawartych w nim postanowień. Jeśli widzimy zwierzę bezdom-

ne należy dokonać zgłoszenia do odpowiedniej placówki. Jednak do czasu przyjaz-

du odpowiednich służb wystaw bezdomnemu zwierzęciu miskę z wodą.

Oprac. Roman Wodzyński

Materiały: PODR Szepietowo, ŁODR Bratodzewice
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Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bie-

żąco obserwuje sytuację w rolnictwie, wydaje na wniosek 

gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na 

cele nieleśne   i gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz 

na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej   wydaje opinie   

w sprawie zakupu w obrocie prywatnym nieruchomości 

rolnej. Należy zaznaczyć, że Izba Rolnicza Województwa 

Łódzkiego współpracuje  z instytucjami sektora rolniczego.

Zarząd IRWŁ poprał  działania Zarządu Krajowej 
Rady Izb Rolniczych, który  zwrócił się do Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zrekompenso-
wanie rolnikom kosztów wprowadzenia nowej usta-
wy, który przewiduje wprowadzenie opłaty drogowej 
– nowej dopłaty do cen wszystkich rodzajów paliw.  
W związku z tym, Zarząd KRIR zaproponował zwięk-
szenie limitu z 86 litrów do 110 litrów, do którego 
przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego  
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej.

W dniu 11 lipca 2017r. otrzymaliśmy odpowiedź z Mi-

nisterstwa Rolnictwa i rozwoju Wsi na wniosek zgłoszony 

przez Radę Powiatową IRWŁ w Opocznie w sprawie umoż-

liwienia producentom rolnym ubezpieczonym w ZUS-ie 

skorzystania z programów na rozwój gospodarstwa. „W od-

niesieniu do postulatu, zgłoszonego przez Radę Powiatową 

IRWŁ w Opocznie , należy wskazać, że obecnie jest przepro-

wadzane badanie ewaluacyjne „Ocena rezultatów wdraża-

nia Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020  w latach 2014-2016”. Wykonawcą badania jest IERi GŻ 

– PIB oraz Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - 

PIB. Celem badania jest ocena skuteczności realizacji celów 

PROW 2014-2020, m.in. poprzez ocenę warunków przyzna-

wania pomocy w ramach poszczególnych instrumentów, 

w tym „Restrukturyzacji małych gospodarstw”. Ewentual-

na potrzeba modyfikacji warunku  będzie analizowana po 

przeprowadzeniu ww. badania ewaluacyjnego”. Pełna od-

powiedź na wniosek zamieszczona jest na stronie interne-

towej www.izbarolnicza.lodz.pl.
W dniu 19 lipca 2017r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego Prezes IRWŁ Bronisław Węglew-

ski skierował na ręce Hanny Zdanowskiej - Prezydent Łodzi 

pismo w którym informuje, że w dniach od 16 do 18 lute-

go 2018r. w Łodzi w nowej Hali EXPO przy  Al. Politechniki 

4 oraz hali MOSIR przy ul. Skorupki 21 mają się odbyć XVIII 

Międzynarodowe Targi Ferma Bydła oraz XXI Międzynaro-

dowe Targi Ferma Świń i Drobiu. Od 2011 roku Targi te od-

bywają się w Łodzi, zostały one przeniesione z Poznania.  

W ramach imprezy targowej odbywają się specjalistycz-

ne targi technologii hodowli  i chowu zwierząt gospodar-

skich, dyskusje i prelekcje w ramach forum oraz ekspozycja 

maszyn i urządzeń. Bronisław Węglewski wyraża zaniepo-

kojenie informacją, że organizacja targów w 2018 r. jest za-

grożona ze względu na zbyt wygórowaną stawkę czynszu  

w stosunku do roku 2017 za wynajem hali MOSIR przy ul. 

Skorupki 21. Ze względu na centralne położenie miasta  Ło-

dzi i bardzo dobre skomunikowanie targi cieszą się bardzo 

dużym zainteresowaniem. W targach bierze udział ok. 250 

wystawców z kraju  i z zagranicy i są odwiedzane przez gru-

pę ok. 40 tys. producentów rolnych. Są to największe tragi  

w Polsce poświęcone tematyce produkcji zwierzęcej. Od 

początku organizacji targów w Łodzi Izba Rolnicza Woje-

wództwa Łódzkiego jest ich współorganizatorem. Organi-

zacja tego typu targów to  prestiż  i  doskonała promocja 

miasta Łodzi i regionu. Wobec powyższego Prezes IRWŁ 

zwrócił się z prośbą do Pani Prezydent o racjonalne obniże-

nie stawki za wynajem hali MOSIR – (nieprzystosowanej do 

tego typu ekspozycji) ze względu  na trudną sytuację bran-

ży rolniczej. Prezes IRWŁ zaznaczył, że wyprowadzenie tar-

gów z Łodzi byłoby niepowetowaną stratą dla miasta,  rolni-

ków regionu łódzkiego oraz całej branży rolnej. 

W dniu 21 lipca 2017r. Prezes IRWŁ Bronisław Węglew-

ski otrzymał do wiadomości informację z Ministerstwa In-

frastruktury i Budownictwa, że pismo Prezesa Zarządu IRWŁ 

nr IRWŁ/R/2695/2017 z dnia 28.06.2017r. w sprawie prze-

jazdów kolejowych na drogach wewnętrznych, które prze-

chodzą przez tory linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory –

Tczew zostało skierowane do Prezesa Zarządu PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z prośbą  o dokonanie analizy przedmio-

towego wystąpienia pod kątem rozwiązania zasygnalizo-

wanych problemów. 

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie do 

projektów:   

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady okre-

ślającego zasady udostępniania na rynku produktów nawo-

zowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządze-

nia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009. Zarząd IRWŁ po 

zapoznaniu się z projektem rozporządzenia dotyczącego 

ograniczenia kadmu w nawozach fosforowych zaopiniował 

negatywnie. Szkodliwość kadmu w glebach uprawnych 

jest problemem, który należy rozwiązać jednak wprowa-

dzone regulacje powinny mieć silne uzasadnienie nauko-

we, a nie ekologiczne  i polityczne. Wzrost ceny oczyszczo-

nego kwasu ekstrakcyjnego pociągnie za sobą znaczący 

wzrost ceny nawozów, który ostatecznie dotknie końco-

wych odbiorców czyli rolników.    

- rozporządzenia  w sprawie szczegółowego zakresu  

i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restruktury-

zacji i Modernizacji Rolnictwa.    

- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów kosz-

tów związanych z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego  

zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji pro-

duktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków 

przekazywania i rozliczania tych środków. 

Posiedzenie Komisji Problemowych IRWŁ
W dniu 12 lipca 2017r. w  Stacji Doświadczalnej Oceny 

Odmian w Sulejowie odbyło się wspólne wyjazdowe posie-

dzenie Komisji  ds. Rozwoju Rolnictwa, Wsi i Ochrony  Śro-

dowiska oraz Komisji ds. Reorientacji Zawodowej Rolników 

i Agroturystyki, Współpracy Zagranicznej i Promocji Produk-

tów Rolnych. Członkowie komisji zapoznali się z działalno-

ścią  Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, 

poznali wyniki doświadczeń PDO, które dają rolnikom moż-

liwość udanego wyboru odmian najlepiej dostosowanych 

do lokalnych warunków  gospodarowania, a także mieli 

okazję zwiedzanie poletek doświadczalnych. 

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ
W omawianym okresie odbyły się posiedzenie Rad Po-

wiatowych IRWŁ ( w dniu 3.07.2017r. w Andrespolu oraz Sie-

radzu, w dniu 5 lipca 2017r. w Zgierzu, w dniu 11.07.2017r.  

w Wieluniu  w dniu 12.07.2017r. w Bełchatowie). Członko-

wie komisji omówili bieżącą sytuację w rolnictwie. Przed-

stawiciele instytucji sektora rolnego przedstawili informacje 

m.in. na temat:

- działań realizowanych przez ARiMR;

- ubezpieczeń upraw rolnych - Towarzystwo Ubez-

pieczeń Wzajemnych „TUW”;

- ubezpieczeń rolników;

- zasad  zawierania umów na dzierżawy obwodów  

łowieckich;

 Konferencje/ targi/ spotkania
W dniu 2 lipca 2017r. w Buczku k. Brzezin odbyło się spo-

tkanie założycielskie Klastra Żywności Wysokiej Jakości pod-

czas którego wybrano 7 –osobową Grupę Roboczą ds. or-

ganizacji Klastra. Do Grupy Roboczej z ramienia IRWŁ został 

wybrany – Jerzy Kuzański Dyrektor Biura. 

Uroczyste podsumowanie piętnastej edycji konkursu 

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – 2017 na terenie wo-

jewództwa łódzkiego  nastąpiło 4 lipca 2017 r. w Zespo-

le Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie (gm. 

Ksawerów), gdzie dzięki gościnności dyrekcji szkoły odby-

ła się konferencja poświęcona Konkursowi Bezpieczne Go-

spodarstwo Rolne 2017. Głównymi organizatorami byli: Od-

dział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy 

w Łodzi i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą                                

w Bratoszewicach. Wśród współorganizatorów znaleźli się: 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi- 

główny sponsor konferencji, Izba Rolnicza Województwa 

Łódzkiego, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Oddział Tere-

nowy ARR w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Metropoli-

ta Łódzki, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożar-

nej w Łodzi i Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

Patronat nad konferencją objęli Wojewoda Łódzki Zbi-

gniew Rau i Marszałek Województwa Łódzkiego Witold 

Stępień. I miejsce w konkursie zajęli Agnieszka i Leszek Pie-

trzakowie z gminy Białej Rawskiej, II miejsce Małgorzata 

Przybysz z gminy Góra Św. Małgorzaty, III miejsce Michał 

Ulanowski z gminy Łask. Laureaci i wyróżnieni otrzymali 

atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez współor-

ganizatorów konkursu, członków Wojewódzkiej Komisji do 

spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indy-

widualnym. W imieniu IRWŁ Jerzy Kuzański – Dyrektor Biu-

ra wręczył nagrodę dla Pana Michała Ulanowskiego – naj-

młodszego uczestnika konkursu. 

W dniu 20 lipca 2017r. w siedzibie Izby Rolniczej Woje-

wództwa Łódzkiego w Łodzi przy ul. Północnej 27/29 spo-

tkała się Grupa Robocza Klastra Producentów Żywności 

Wysokiej Jakości. Głównym celem jaki stawia sobie Klaster 

na rozpoczęcie działalności to pozyskanie środków w ra-

mach dostępnych projektów na promocje gospodarczą re-

gionu. Zarówno w Strategii  Rozwoju Województwa Łódz-

kiego, jak i w Strategii Innowacji „LORIS” zostało zapisane, 

że „rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy znalazł się wśród 

5 działów gospodarki regionu łódzkiego”. Klaster to szansa 

dla małych producentów rolnych. Rolą Izby Rolniczej Wo-

jewództwa Łódzkiego jest  pozyskanie tych producentów 

do Klastra natomiast rola producentów to przystąpienie do 

Klastra i dobrowolne poddanie się pewnym wymogom ja-

kościowym.

Inne 
- Miesięcznik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  

„W NOWEJ ROLI”  od marca 2016r. w nowej odsłonie bez-

płatnie trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa 

łódzkiego.

- Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ na wniosek gmin 

uczestniczyli w pracach komisji szacujących szkody po-

wstałe w gospodarstwach rolnych na skutek działania nie-

korzystnych zjawisk atmosferycznych.   

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela 

bezpłatnie porad prawnych   dla  rolników. W omawianym 

okresie  zostało udzielonych  35  porad.  

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez 

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz infor-

macje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie 

internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl        
Beata Rzewuska 

Specjalista ds. organizacji rynków rolnych i szkoleń

Doradca rolno-środowiskowy      

Działania izby rolniczej - lipiec 2017 
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§  §§
UMOWA DZIERŻAWY CZ.2
Forma czynności prawnej, strony umowy, postanowienia jakie powinna 
zawierać umowa dzierżawy.

W tym miejscu należy wskazać dodatkowe od-
stępstwo co formy zawarcia umowy dzierżawy  
w przypadku gdy przedmiotem umowy dzierżawy 
są grunty rolne. Obostrzenia w tym zakresie wpro-
wadza art. 12 ustawy o kształtowaniu ustroju rolne-
go. Zgodnie z art. 12 ww. ustawy. 

1. przedmiotem umowy dzierżawy nieruchomo-
ści rolnej albo jej części może być wyłącznie nieru-
chomość rolna wpisana do ewidencji gruntów i bu-
dynków, 

2. wydzierżawiający może być stroną takiej umo-
wy, jeżeli jest uwidoczniony w tej ewidencji jako 
właściciel lub posiadacz tej nieruchomości. 

3. Umowę dzierżawy nieruchomości rolnej albo 
jej części zawiera się w formie pisemnej pod rygo-
rem jej nieważności. 

4. Umowę dzierżawy nieruchomości rolnej albo 
jej części na okres ponad 5 lat zawiera się w formie 
aktu notarialnego. 

5. Umowa dzierżawy, o której mowa w ust. 3,  
zawiera w szczególności opis przedmiotu 
dzierżawy, określający co najmniej jego ob-
szar, stan, w jakim się znajduje, klasę grun-
tów, oraz stan istniejących zabudowań  
i innych urządzeń, jeżeli stanowią one przed-
miot umowy dzierżawy. 5. Umowę dzierża-
wy oraz jej zmiany dzierżawca, a w przypadku,  
o którym mowa w ust. 3, notariusz, przekazuje 
do dyrektora oddziału właściwego ze względu na 
położenie nieruchomości.

Strony umowy dzierżawy:
Wydzierżawiający – ten kto oddaje nieruchomość 

(grunt) lub rzecz w dzierżawę czyli do używania i pobie-

rania pożytków.

Dzierżawca – ten kto bierze nieruchomość (grunt) 

lub rzecz w dzierżawę czyli do używania i pobierania 

pożytków.

Wydzierżawiającym może być: osoba fizyczna, osoba 

prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej - będąca właścicielem gruntu lub 

posiadaczem (samoistnym lub zależnym) gruntu. 

Dzierżawcą może zaś być: osoba fizyczna, osoba 

prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej.

Co powinna zawierać umowa dzierżawy.
1. oznaczenie stron umowy,

2. dokładne oznaczenie przedmiotu dzierżawy jeżeli 

jest to nieruchomość to należy wskazać jej położenie, nr 

ewidencyjny działki, nr księgi wieczystej (jeżeli jest), po-

wierzchnię nieruchomości

3. czas trwania umowy dzierżawy  (umowa może zo-

stać zawarta na czas oznaczony i wówczas trzeba wska-

zać na jaki okres jest zawarta lub nieoznaczony, ale jeśli 

umowę zawarto na okres dłuższy niż 30 lat, wówczas po 

upływie tego terminu przyjmuje się, że umowę tę za-

warto na czas nie oznaczony),

4. rodzaj i wysokość czynszu dzierżawnego (w pienią-

dzach lub świadczeniach innego rodzaju np. odpowied-

nia ilość zboża, warzyw czy owoców),

5. terminy zapłaty czynszu dzierżawnego (jeżeli ter-

min płatności czynszu nie zostanie w umowie oznaczo-

ny, czynsz będzie płatny z dołu w terminie zwyczajo-

wo przyjętym, a w braku takiego zwyczaju - półrocznie 

z dołu - przykładowo można wskazać, że w przypadku 

dzierżawy gruntu rolnego, zwyczajowo czynsz opłacany 

jest po zbiorach).

6. Obowiązki dzierżawcy i sposób wykonywania dzier-

żawy – (dzierżawcę można zobowiązać do opłacania 

podatków np. podatków lub ponoszenia innych kosz-

tów). Ponadto można w umowie określić w jaki sposób 

dzierżawca będzie wykorzystywał przedmiotową nieru-

chomość. Dzierżawca powinien wykonywać swoje pra-

wo (uprawnienia wynikające z umowy dzierżawy) zgod-

nie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może 

zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez 

zgody wydzierżawiającego. Dzierżawca zobowiązany 

jest używać przedmiot dzierżawy w sposób  określony  

w umowie, a gdy umowa nie okreś la sposobu używania 

- w sposób odpowiada jący właściwościom i przezna-

czeniu rzeczy. Ponadto bez zgody wydzierżawiającego 

dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy 

osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go pod-

dzierżawiać (w razie naruszenia powyższego obowiązku 

wydzierżawiający może zastrzec w umowie, że w takim 

wypadku rozwiąże umowę dzierżawy  bez zachowania 

terminów wypowiedzenia).

7. Obowiązki wydzierżawiającego – wydzierżawiają-

cy ma obowiązek wydać dzierżawcy przedmiot dzier-

żawy w stanie dobrym i przydatnym do określone go  

w umowie użytku i pobierania z niego po żytków, usu-

wać wady powstałe w trakcie używania przedmiotu 

przez dzierżawcę, zapewnić dzierżawcy spokojne posia-

danie rzeczy w zakresie przewidzianym umową.

8. W umowie należałoby określić czy strony mogą 

rozwiązać umowę dzierżawy zawartą na czas określony 

przed upływem okresu na który została zawarta. Co do 

zasady bowiem obowiązuje zasada, że umowa zawarta 

na czas określony ulega rozwiązaniu dopiero po upły-

wie okresu na który została zawarta. W ramach swobo-

dy kształtowania umów strony mogą się umówić inaczej  

i ustalić warunki wcześniejszego rozwiązania umowy. 

Lilla Perka

Radca prawny Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Uwaga: porady prawne we wtorki i w czwartki 

– 42 632 70 21

Specjalne talony 
dla członków IRWŁ

TRANSIT CUSTOM

-11,5%

TOURNEO COURIER

-3%

GALAXY

-10%

TOURNEO CONNECT

-10%

B-MAX

-9%

C-MAX/GRAND C-MAX

-12%

FIESTA

-8%

RANGER

-15%

TRANSIT COURIER

-3%

FOCUS

-9%

TRANSIT CONNECT

-10%

S-MAX

-10%

TOURNEO CUSTOM

-11,5%

TRANSIT

-11,5%

MONDEO

-8%

NOWY EDGE NOWA KUGA

-9% -10%

M5091
Moc: 95 KM

DODATKOWY 
RABAT

2000 zł

L1361
Moc: 36,6 KM

DODATKOWY 
RABAT

2000 zł

M125GX III
Moc: 133 KM

DODATKOWY 
RABAT

3000 zł

L5040
Moc: 51 KM

DODATKOWY 
RABAT

1000 zł
M7060
Moc: 74 KM

DODATKOWY 
RABAT

2000 zł

B2420
Moc: 21,5 KM

DODATKOWY 
RABAT

2000 zł

CIĄGNIKI ROLNICZE

CIĄGNIKI KOMUNALNE

KOMUNALNE: B2420 ▪ L1361 
ROLNICZE: L5040 ▪ M5091 ▪ M7060 ▪ M125GX III

Informacja dla Kupującego
Rabat łączy się z aktualnymi promocjami Dilera. Talon obowiązuje do 31.09.2017 r.

TALON RABATOWY
TALON UPOWAŻNIA DO ZAKUPU CIĄGNIKA
ZE SPECJALNYM RABATEM DO 3000 ZŁ

Zapraszamy do najbliższych  
punktów realizujących ofertę 
Programu Rabat  Rolniczy:

KUTNO
Polsad Jacek Korczak
99-300 Kutno, ul. Holenderska 14
tel: 24 254 79 58 wew. 39 lub 40
fax: (24) 254-44-02

RZGÓW
Polsad Jacek Korczak Łódź
95-030 Rzgów, ul. Rudzka 35a
tel: 42) 227 86 70,
fax: (42) 227 86 71

Fiesta ▪ Focus ▪ Kuga ▪ Mondeo ▪ B-Max ▪ C-Max/Grand C-Max  
▪ S-Max ▪ Edge ▪ Galaxy ▪ Ranger ▪ Tourneo ▪ Transit

Informacja dla Kupującego
Rabat łączy się z innymi obowiązującymi promocjami. Talon obowiązuje do 31.09.2017 r.

TALON RABATOWY
TALON UPOWAŻNIA DO ZAKUPU AUTA
ZE SPECJALNYM RABATEM DO -15%

ŁÓDŹ Auto Brzezińska
ul. Brzezińska 26
92-103 Łódź
tel: 42 203 55 55
recepcja@ford-lodz.com.pl

Zapraszamy do najbliższych  salonów 
realizujących ofertę programu Rabat Rolniczy:

ŁÓDŹ Auto Centrum 
Al. Włókniarzy 144
91-034 Łódź
tel: 42 206 80 40
recepcja@ford-autocentrum.com.pl

CZĘSTOCHOWA Frank-Cars
ul.Jagiellońska 147/151
42-200 Częstochowa
tel: 34 365 05 75
salon@frank-cars.pl

W marcu 2017 r. Program Rabat Rolniczy został otwarty dla członków IRWŁ. Oznacza to, 
że wszyscy członkowie IRWŁ mogą korzystać z przywilejów płynących z Programu 
Rabat Rolniczy i dokonywać zakupów w najlepszych cenach. Ofertę Programu Rabat 
Rolniczy można znaleźć na stronie www.rabatrolniczy.pl

Poniżej znajdą Państwo dedykowane Talony Rabatowe upoważniające do zakupu aut 
marki Ford i ciągników marki Kubota z dodatkowym rabatem. Członkowie IRWŁ zyskują 
podwójnie - upusty wynikające z Talonów są dodatkowymi rabatami do aktualnie  
obowiązujących promocji u Dealera.
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Krajowe Dni Ziemniaka 
- Kalinowa 2017 

XXIV Krajowe Dni Ziemniaka to wydarzenie, w trakcie 

którego, każdy związany z szeroko pojętą branżą ziem-

niaczaną znajdzie coś dla siebie. Podczas trwania tar-

gów zaprezentowane zostaną Państwu nowe odmiany 

ziemniaka – ponad 100 odmian w kolekcji. Przedsta-

wimy innowacyjne technologie sadzenia, pielęgnacji, 

zbioru oraz nawożenia i ochrony ziemniaka – 14 róż-

nych programów ochrony i nawożenia. Zademonstru-

jemy możliwości wykorzystania w rolnictwie nowych 

rozwiązań technologicznych: systemów naprowadza-

nia GPS, czy dronów skanujących pola. Wskażemy Pań-

stwu również, jak unikać błędów agrotechnicznych, 

mających wpływ na jakość i plon bulw ziemniaka.  

Dodatkowo będzie można zobaczyć kolekcję ponad 

30 odmian cebuli wraz z wpływem zastosowania róż-

nych systemów nawadniania na jej plon i jakość.

XXIV Krajowe Dni Ziemniaka to również największy  

w historii Polski pokaz zbioru ziemniaków. Wykopki wy-

konywać będzie jednocześnie od sześciu do ośmiu jed-

no-, dwurzędowych i samobieżnych kombajnów róż-

nych producentów. Całość pokazów zbioru będzie 

rejestrowana kamerami umieszczonymi na kombajnach 

oraz na dronach, a obraz będzie na żywo odtwarzany 

na telebimie.

Poza praktycznymi pokazami, chcemy podzielić się 

z Państwem wiedzą naszych krajowych oraz zagranicz-

nych specjalistów. W trakcie trwania targów prowadzić 

będą wykłady dotyczące technologii uprawy, przecho-

walnictwa, odmianoznawstwa ziemniaka, a także roz-

wiązań marketingowych oraz przepisów prawnych.

„Ziemniak dziś i jutro” to także nowe spojrzenie na 

ziemniaka. W trakcie trwania XXIV Krajowych Dni Ziem-

niaka zaprezentujemy Państwu „Little Potato”, czyli  mini 

bulwy ziemniaków – ziemniaka przyszłości.  Jest to no-

woczesna technologia reprodukcji ziemniaka.

Zwieńczeniem sobotniego wydarzenia będzie kon-

cert „Nie taki Straszny Dwór” Wędrownego Festiwa-

lu  p.n. „Kolory Polski” organizowanego przez Filhar-

monię Łódzką im. Artura Rubinsteina. Wystąpią w nim 

artyści Teatru Wielkiego w Łodzi, śpiewacy wykonają 

arie, duety i tercet operowy oraz pieśni Stanisława Mo-

niuszki, artyści baletu wykonają choreografie  do ma-

zura ze „Strasznego dworu” oraz poloneza z „Halki”.

Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa 

oczekiwania i w czasie tych dwóch dni w pełni wyczer-

pać temat związany z ziemniakiem.

26 i 27 sierpnia zapraszamy do Kalinowej!

Organizatorzy

W ostatni weekend sierpnia (26-27.08.2017 r) odbędą się  XXIV Krajowe Dni Ziemniaka pod hasłem „Ziemniak dziś i jutro”. Jest to szczególna edycja tego wy-
darzenia. Po raz pierwszy odbywa się ona w Kalinowej – wyjątkowej miejscowości położonej w gminie Błaszki. Nowe miejsce, to także nowi współorganizatorzy.  
Wraz z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie do organizacji tegorocznych Krajowych Dni Ziemniaka przyłączyły się firmy z branży ziemniaka (Hodowla  
Roślin Kalinowa Sp. z o.o., Agrosad Sp. z o.o.), jednostki samorządu rolniczego (Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Stowarzyszenie Polski Ziemniak) oraz lokalny 
samorząd (Gmina i Miasto Błaszki).

Specjalne talony 
dla członków IRWŁ

TRANSIT CUSTOM

-11,5%

TOURNEO COURIER

-3%

GALAXY

-10%

TOURNEO CONNECT

-10%

B-MAX

-9%

C-MAX/GRAND C-MAX

-12%

FIESTA

-8%

RANGER

-15%

TRANSIT COURIER

-3%

FOCUS

-9%

TRANSIT CONNECT

-10%

S-MAX

-10%

TOURNEO CUSTOM

-11,5%

TRANSIT

-11,5%

MONDEO

-8%

NOWY EDGE NOWA KUGA

-9% -10%

M5091
Moc: 95 KM

DODATKOWY 
RABAT

2000 zł

L1361
Moc: 36,6 KM

DODATKOWY 
RABAT

2000 zł

M125GX III
Moc: 133 KM

DODATKOWY 
RABAT

3000 zł

L5040
Moc: 51 KM

DODATKOWY 
RABAT

1000 zł
M7060
Moc: 74 KM

DODATKOWY 
RABAT

2000 zł

B2420
Moc: 21,5 KM

DODATKOWY 
RABAT

2000 zł

CIĄGNIKI ROLNICZE

CIĄGNIKI KOMUNALNE

KOMUNALNE: B2420 ▪ L1361 
ROLNICZE: L5040 ▪ M5091 ▪ M7060 ▪ M125GX III

Informacja dla Kupującego
Rabat łączy się z aktualnymi promocjami Dilera. Talon obowiązuje do 31.09.2017 r.

TALON RABATOWY
TALON UPOWAŻNIA DO ZAKUPU CIĄGNIKA
ZE SPECJALNYM RABATEM DO 3000 ZŁ

Zapraszamy do najbliższych  
punktów realizujących ofertę 
Programu Rabat  Rolniczy:

KUTNO
Polsad Jacek Korczak
99-300 Kutno, ul. Holenderska 14
tel: 24 254 79 58 wew. 39 lub 40
fax: (24) 254-44-02

RZGÓW
Polsad Jacek Korczak Łódź
95-030 Rzgów, ul. Rudzka 35a
tel: 42) 227 86 70,
fax: (42) 227 86 71

Fiesta ▪ Focus ▪ Kuga ▪ Mondeo ▪ B-Max ▪ C-Max/Grand C-Max  
▪ S-Max ▪ Edge ▪ Galaxy ▪ Ranger ▪ Tourneo ▪ Transit

Informacja dla Kupującego
Rabat łączy się z innymi obowiązującymi promocjami. Talon obowiązuje do 31.09.2017 r.

TALON RABATOWY
TALON UPOWAŻNIA DO ZAKUPU AUTA
ZE SPECJALNYM RABATEM DO -15%

ŁÓDŹ Auto Brzezińska
ul. Brzezińska 26
92-103 Łódź
tel: 42 203 55 55
recepcja@ford-lodz.com.pl

Zapraszamy do najbliższych  salonów 
realizujących ofertę programu Rabat Rolniczy:

ŁÓDŹ Auto Centrum 
Al. Włókniarzy 144
91-034 Łódź
tel: 42 206 80 40
recepcja@ford-autocentrum.com.pl

CZĘSTOCHOWA Frank-Cars
ul.Jagiellońska 147/151
42-200 Częstochowa
tel: 34 365 05 75
salon@frank-cars.pl

W marcu 2017 r. Program Rabat Rolniczy został otwarty dla członków IRWŁ. Oznacza to, 
że wszyscy członkowie IRWŁ mogą korzystać z przywilejów płynących z Programu 
Rabat Rolniczy i dokonywać zakupów w najlepszych cenach. Ofertę Programu Rabat 
Rolniczy można znaleźć na stronie www.rabatrolniczy.pl

Poniżej znajdą Państwo dedykowane Talony Rabatowe upoważniające do zakupu aut 
marki Ford i ciągników marki Kubota z dodatkowym rabatem. Członkowie IRWŁ zyskują 
podwójnie - upusty wynikające z Talonów są dodatkowymi rabatami do aktualnie  
obowiązujących promocji u Dealera.

Specjalne talony 
dla członków IRWŁ

TRANSIT CUSTOM

-11,5%

TOURNEO COURIER

-3%

GALAXY

-10%

TOURNEO CONNECT

-10%

B-MAX

-9%

C-MAX/GRAND C-MAX

-12%

FIESTA

-8%

RANGER

-15%

TRANSIT COURIER

-3%

FOCUS

-9%

TRANSIT CONNECT

-10%

S-MAX

-10%

TOURNEO CUSTOM

-11,5%

TRANSIT

-11,5%

MONDEO

-8%

NOWY EDGE NOWA KUGA

-9% -10%

M5091
Moc: 95 KM

DODATKOWY 
RABAT

2000 zł

L1361
Moc: 36,6 KM

DODATKOWY 
RABAT

2000 zł

M125GX III
Moc: 133 KM

DODATKOWY 
RABAT

3000 zł

L5040
Moc: 51 KM

DODATKOWY 
RABAT

1000 zł
M7060
Moc: 74 KM

DODATKOWY 
RABAT

2000 zł

B2420
Moc: 21,5 KM

DODATKOWY 
RABAT

2000 zł

CIĄGNIKI ROLNICZE

CIĄGNIKI KOMUNALNE

KOMUNALNE: B2420 ▪ L1361 
ROLNICZE: L5040 ▪ M5091 ▪ M7060 ▪ M125GX III

Informacja dla Kupującego
Rabat łączy się z aktualnymi promocjami Dilera. Talon obowiązuje do 31.09.2017 r.

TALON RABATOWY
TALON UPOWAŻNIA DO ZAKUPU CIĄGNIKA
ZE SPECJALNYM RABATEM DO 3000 ZŁ

Zapraszamy do najbliższych  
punktów realizujących ofertę 
Programu Rabat  Rolniczy:

KUTNO
Polsad Jacek Korczak
99-300 Kutno, ul. Holenderska 14
tel: 24 254 79 58 wew. 39 lub 40
fax: (24) 254-44-02

RZGÓW
Polsad Jacek Korczak Łódź
95-030 Rzgów, ul. Rudzka 35a
tel: 42) 227 86 70,
fax: (42) 227 86 71

Fiesta ▪ Focus ▪ Kuga ▪ Mondeo ▪ B-Max ▪ C-Max/Grand C-Max  
▪ S-Max ▪ Edge ▪ Galaxy ▪ Ranger ▪ Tourneo ▪ Transit

Informacja dla Kupującego
Rabat łączy się z innymi obowiązującymi promocjami. Talon obowiązuje do 31.09.2017 r.

TALON RABATOWY
TALON UPOWAŻNIA DO ZAKUPU AUTA
ZE SPECJALNYM RABATEM DO -15%

ŁÓDŹ Auto Brzezińska
ul. Brzezińska 26
92-103 Łódź
tel: 42 203 55 55
recepcja@ford-lodz.com.pl

Zapraszamy do najbliższych  salonów 
realizujących ofertę programu Rabat Rolniczy:

ŁÓDŹ Auto Centrum 
Al. Włókniarzy 144
91-034 Łódź
tel: 42 206 80 40
recepcja@ford-autocentrum.com.pl

CZĘSTOCHOWA Frank-Cars
ul.Jagiellońska 147/151
42-200 Częstochowa
tel: 34 365 05 75
salon@frank-cars.pl

W marcu 2017 r. Program Rabat Rolniczy został otwarty dla członków IRWŁ. Oznacza to, 
że wszyscy członkowie IRWŁ mogą korzystać z przywilejów płynących z Programu 
Rabat Rolniczy i dokonywać zakupów w najlepszych cenach. Ofertę Programu Rabat 
Rolniczy można znaleźć na stronie www.rabatrolniczy.pl

Poniżej znajdą Państwo dedykowane Talony Rabatowe upoważniające do zakupu aut 
marki Ford i ciągników marki Kubota z dodatkowym rabatem. Członkowie IRWŁ zyskują 
podwójnie - upusty wynikające z Talonów są dodatkowymi rabatami do aktualnie  
obowiązujących promocji u Dealera.
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P R O G R A M 

XXIV KRAJOWYCH DNI ZIEMNIAKA 
KALINOWA 2017 

 
Kalinowa, 26-27 sierpień 2017r. 

 

Imprezy odbywają się:      w  sobotę         26.08.   w godz. 10.00-16.00 
   w niedzielę      27.08.    w godz. 9.00-16.00 

Wystawa maszyn i środków do produkcji ziemniaków oraz produkcji rolniczej i ogrodniczej 
● Oferta odmianowa firm i hodowli roślin (kwalifikowane sadzeniaki i nasiona) 
● Zwiedzanie poletek demonstracyjnych odmian ziemniaka zarejestrowanych w Polsce  
● Zwiedzanie poletek demonstracyjnych odmian cebuli 
● Zwiedzanie pola demonstracyjnego ziemniaka z programami ochrony i nawożenia ziemniaka 
● Zwiedzanie poletek demonstracyjnych ziemniaka z błędami agrotechnicznymi 
● Największe w historii Polski pokazy zbioru ziemniaka (7 kombajnów) 
● Prezentacja pracy maszyn do uprawy gleby i sadzenia ziemniaków 
● Pokaz obcinania szczypioru i kopania cebuli  
● Wystawa odmian oraz prezentacja objawów chorób i szkodników wraz z konsultacją metod zwalczania 
● Pokaz kulinarny potraw z ziemniaka 
● Konkurs kulinarny na najsmaczniejszą odmianę ziemniaka 
● Konkursy z „sieradzką pyrką” w roli głównej 
● Doradztwo w zakresie postępu biologicznego, technologicznego, organizacyjnego i marketingu 
● Kiermasze, potrawy z ziemniaków 
●  Kiermasze: kwiatów, krzewów i urządzeń do ogrodu  
● Wydawnictwa rolnicze 

 

                      Program pokazów, konkursów i seminariów szkoleniowych 
SOBOTA, 26 sierpnia 

10.00 – 16.00  -  Wystawa rolnicza i ogrodnicza 
11.00 – 11.30  -  Oficjalne otwarcie XXIV Krajowych Dni Ziemniaka 
11.00 – 15.00  -  Pokazy zbioru ziemniaka, prezentacja pracy maszyn do uprawy gleby i sadzenia ziemniaka, pokaz  
                           obcinania i kopania cebuli 
11.30 – 12.00  -  Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne: Pokaz systemu Dograne.pl - internetowego rynku z automatycznym  
                           i bezpłatnym kojarzeniem dostawców i odbiorców - Sebastian Balcerak -@Dograne 
12.00 – 12.30  -  Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne: Choroby ziemniaka- nowe, stare problemy - dr inż. Jerzy Osowski 
12.30 – 13.00  -  Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne: Choroby kwarantannowe ziemniaka  - dr inż. Włodzimierz Przewodowski 
13.00 – 13.30  -  Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne: Problem nicieni w uprawie ziemniaka - dr inż. Grzegorz Gryń 
13.30 – 14.00  -  Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne: Ochrona ziemniaka przed szkodnikami  - dr Tomasz Erlichowski  
14.00 – 14.30  -  Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne: Technologia uprawy na najwcześniejszy zbiór - dr Barbara Lutomirska 
14.30 – 15.00  -  Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne: Jak zwiększyć konkurencyjność ziemniaka - dr Wojciech Nowacki 
15.00 – 15.30  -  Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne: Ochrona plantacji ziemniaków wg Syngenty w aspekcie integrowanej  
                           ochrony roślin - dr hab. Katarzyna Rębarz – Syngenta Polska 
18.00 – 20.00  -  Uroczyste spotkanie wystawców i zaproszonych gości – występ artystów Teatru Wielkiego   
                           w Łodzi w ramach koncertu „Nie taki Straszny Dwór” Wędrownego Festiwalu Kolory Polski  
                           organizowanego przez Filharmonię Łódzką im. Artura Rubinsteina  
      NIEDZIELA, 27 sierpnia 
09.00 – 16.00  -  Wystawa rolnicza i ogrodnicza 
10.00 – 15.00  -  Pokaz polowy pracy maszyn do sadzenia, pielęgnacji i zbioru ziemniaka 
10.00 – 13.00  -  Zgłoszenia do konkursu dla producentów ziemniaka „najcięższa sieradzka pyrka” 
11.00 – 13.00  -  Konkurs „ ziemniaczane inspiracje – najlepsza potrawa z ziemniaka” 
12.00 – 14.00  -  Konkursy z sieradzkimi pyrkami 
13.00 – 14.00  -  Konkurs jakości kulinarnej wybranych odmian ziemniaka 
14.00 – 15.00  -  Podsumowanie konkursów 
16.00               -  Zakończenie XXIV Krajowych Dni Ziemniaka 
 

Plan imprezy
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Plonowanie odmian  
rzepaku w 2017 roku

W roku 2017 w ramach programu Porejestrowego 

Doświadczalnictwa Odmianowego na terenie woje-

wództwa łódzkiego prowadzone było doświadczenie 

z rzepakiem ozimym zlokalizowane w Stacji Doświad-

czalnej Oceny Odmian w Sulejowie. W doświadczeniu 

przebadano łącznie 66 odmian rzepaku ozimego: 16 

populacyjnych i 50 mieszańcowych w tym jedną od-

mianę półkarłową i 9 ze Wspólnotowego katalogu od-

mian roślin rolniczych (CCA). 

Aktualnie w Krajowym Rejestrze znajduje się 126 odmian 

rzepaku ozimego. Ponad połowę zarejestrowanych odmian 

stanowią odmiany nowe, wpisane do rejestru w ostatnich 

pięciu latach, (stan na 25.07.2017 roku). Tabela (na stronie 11) 

przedstawia wykaz badanych odmian oraz plon nasion wy-

rażony w % wzorca. Wzorzec stanowią wszystkie badane od-

miany (średnia plonowania wszystkich odmian – 4,66 t/ha).

Doświadczenie prowadzone było na przeciętnym 

poziomie agrotechnicznym, bez stosowania fungicy-

dów i regulatorów wzrostu. Obsada nasion wynosiła 

dla odmian populacyjnych 60 szt./m2, natomiast dla 

odmian mieszańcowych 50 szt./m2. Sierpniowa susza 

w 2016 roku utrudniła prawidłowe wykonanie uprawek 

przedsiewnych, dlatego siewy wykonano w terminie 

opóźnionym. Niewielkie opady w pierwszej dekadzie 

września i wysokie temperatury powietrza umożliwi-

ły dość szybkie i wyrównane wschody. Październik był 

mokry i chłodny. Duże uwilgotnienie gleby, spowodo-

wało szybki wzrost części nadziemnej roślin. Zatrzyma-

nie wegetacji nastąpiło pod koniec listopada. Odnoto-

wano wówczas opady śniegu i spadek temperatury do 

minus 8,6 ⁰C. W grudniu temperatury powietrza były 

umiarkowane bez silnych mrozów. Gwałtowny mróz 

nastał w pierwszej dekadzie stycznia, temperatura spa-

dła do minus 25,3 ⁰C. Rośliny przed wymarznięciem 

chroniła zalegająca na polach 7 centymetrowa war-

stwa śniegu. Wiosenne ruszenie wegetacji nastąpiło  

w połowie marca. Było ono powolne z dużymi ampli-

tudami temperatur. W fazie pąkowania wystąpiły przy-

mrozki do minus 5 ⁰C i opady śniegu. Łodygi rzepaku 

były nachylone od ciężaru śniegu, lecz nie zostały po-

łamane. Taka aura miała również pozytywny aspekt 

w postaci ograniczenia nalotu słodyszka rzepakowe-

go. Pod koniec kwietnia obfite opady deszczu i chłód 

spowolniły wzrost roślin. Trwałe ocieplenie nastąpiło 

w drugiej dekadzie maja, a upały pod koniec miesiąca 

skróciły fazę kwitnienia odmian późniejszych. W maju i 

w czerwcu wystąpiła susza, która miała wpływ na obni-

żenie plonu, a szczególnie masy tysiąca nasion. Umiar-

kowane temperatury w lipcu i częste opady deszczu 

utrzymywały zieloność łodyg.

Przed założeniem doświadczenia zastosowano 24 kg 

czystego składnika azotu w przeliczeniu na ha, wiosną 

wysiano w dawkach łącznie 150 kg czystego składni-

ka N. W sezonie wegetacyjnym stosowano nawożenie 

dolistnymi preparatami zawierającymi miedzy innymi: 

siarkę, magnez, bor i żelazo oraz prowadzono ochronę 

roślin w zakresie zwalczania szkodników i chwastów. 

Dodatkowo wykonano zabieg sklejania łuszczyn, zapo-

biegający pękaniu i osypywaniu nasion oraz przepro-

wadzono desykację rzepaku przed zbiorem.

Zebrane plony odmian były zadowalające. Śred-

ni plon rzepaku ozimego w doświadczeniach w roku 

2017 wyniósł 46,6 dt/ha. Najlepiej plonowały odmia-

ny mieszańcowe: Hamilton, Kuga i DK Expression. Spo-

śród odmian populacyjnych najlepiej plonowała od-

miana Birdy - 112% wzorca, co daje wynik 52,2 dt/ha. 

Najważniejszą cechą decydującą o wyborze od-

miany do uprawy powinien być plon nasion będący 

wypadkową wielu różnych czynników takich, jak po-

datność na wyleganie czy zdrowotność. Nowo reje-

strowane odmiany najczęściej wnoszą postęp w zakre-

sie plenności oraz odporności na choroby. 
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Tabela 1.

Rzepak ozimy. Plonowanie odmian (%wzorca). Rok zbioru: 2017

Lp. Odmiana SDOO Sulejów

Wzorzec, dt z ha 46,6

odmiany populacyjne

1 Bellevue 83

2 Monolit 86

3 Sherlock 84

4 Lohana 97

5 Brendy 80

6 Quartz 69

7 Aixer 87

8 ES Valegro 96

9 Metys 88

10 Bazalt 88

11 Birdy 112

12 Chrobry 93

13 Marcelo 95

14 SY Ilona 99

15 SY Rokas 102

16 Vapiano 86

odmiany mieszańcowe

17 Visby 88

18 Abakus 100

19 SY Kolumb 91

20 Xenon 95

21 Rumba 111

22 Bonanza 109

23 Marathon 105

24 Marcopolos 110

25 Sherpa 93

26 Garou 97

27 Mercedes 101

28 Minerva 97

29 Arango 97

30 Oriolus 105

31 Popular 104

32 Shrek 102

33 SY Polana 98

34 SY Saveo 93

35 Trumpf 99

36 Alvaro KWS 114

37 Amazon 109

38 Atora 104

39 DK Exalte 106

Tabela 1. – cd.

Wzorzec, dt z ha 46,6

40 Kuga 116

41 Mentor 89

42 SY Florida 98

43 SY Medal 96

44 Acapulco 110

45 Archimedes 94

46 DK Expiro 111

47 DK Expression 116

48 DK Exsor 106

49 DK Extract 106

50 DK Platinium 105

51 ES Cesario 103

52 ES Imperio 109

53 Hamilton 119

54 Panama 109

55 Taifun 109

56 Tigris 104

odmiany mieszańcowe CCA

57 Alexander 107

58 Archibald 101

59 Arizona 104

60 DK Exception 111

61 Gordon KWS 110

62 Hybrirock 103

63 PR46W20 103

64 PR46W26 94

65 PT211 96

odmiany mieszańcowe półkarłowe

66 Thure 96

Rzepak ozimy. Plonowanie odmian (%wzorca). Rok zbioru: 2017

Anna Wardęga 

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie

97-330 Sulejów ul.Polna 10

pow. Piotrków Trybunalski woj. łódzkie

tel. i faks: 44 616 20 39

email: sdoo.sulejow@coboru.pl

Wzorzec - wszystkie badane odmiany
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Wnioski na zwrot podatku akcyzowego 
od 1 do 31 sierpnia 2017 r.

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pie-
niędzy wydanych na olej napędowy używany do 
produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT  
w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 
2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wój-
ta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności 
od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fak-
turami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 
2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu 
podatku określonego na 2017 r.

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminie 2 - 31 paź-

dziernika 2017 r. przelewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku.

Uwaga: W 2017 r. producent rolny może składać 

do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego 

ze względu na miejsce położenia gruntów będących  

w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta 

rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podat-

ku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limi-

tu zwrotu określonego na 2017 r., w dwóch terminach. 

Aktualnie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. 

producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowe-

go wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdza-

jącymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej  

w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Wzór wniosku jest dostępny na stronach inter-
netowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, 
ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a tak-
że udostępniony do kopiowania w urzędach gmin. 

Faktura powinna spełniać wymogi określone  

w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-

rów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). Kwo-

tę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn 

ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rol-

nej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 li-

tra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju  

w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1934), z tym, że kwota 

zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stano-

wiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego 

(1,00 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych 

będących w posiadaniu lub współposiadaniu produ-

centa rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budyn-

ków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego 

danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia 

się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzesta-

no produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej innej niż działalność rolni-

cza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decy-

zję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego 

w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Źródło: MRiRW
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Dobre perspektywy 
globalnego popytu 
na mięso 
 

Tempo wzrostu PKB w 2017 r. zwiększy się do 3,3% wo-

bec 2,8% r/r w 2016 r.[1] Wzrost PKB w Polsce będzie wspie-

rany przez przyspieszenie dynamiki inwestycji ogółem zwią-

zanej z wyższą absorbcją środków unijnych. W przeciwnym 

kierunku będzie oddziaływało wygaśnięcie na przełomie  

II i III kw. pozytywnego wpływu programu Rodzina 500+ na 

dynamikę konsumpcji. Ponadto w br. będziemy mieli do 

czynienia z ożywieniem w światowym handlu mającym po-

zytywny wpływ na dynamikę polskiego eksportu. W rezul-

tacie tempo wzrostu gospodarczego osiągnie 4,1% r/r w IV 

kw. Z tego powodu długoterminowe perspektywy dla eks-

portu polskiego mięsa są bardzo dobre w przypadku woło-

winy i drobiu. Gorzej wypada wieprzowina - tutaj należy się 

spodziewać nawet spadku eksportu.

Od II kw. 2016 r. unijny rynek wieprzowiny znajdu-
je się we wzrostowej fazie cyklu. Wynika to z silnego 
ożywienia światowego popytu na wieprzowinę, szcze-
gólnie ze strony Chin, przy jednocześnie niskiej poda-
ży tego gatunku mięsa w UE. W okresie od stycznia do  
listopada 2016 r. wolumen polskiego eksportu wie-
przowiny zwiększył się o 6,0% r/r wobec wzrostu  
o 5,0% w analogicznym okresie 2015 r. Jego zwięk-
szenie wynikało z wyższej dynamiki sprzedaży wie-
przowiny na rynki spoza UE (+42,4% r/r), co związane 
było z silnym ożywieniem popytu w Azji, a także efek-
tem niskiej bazy z ub.r. Tym samym w pierwszych jede-
nastu miesiącach 2016 r. polski eksport wieprzowiny 
ukształtował się nieznacznie powyżej poziomu z 2013 
r. (+0,5%), czyli ostatniego roku bez ograniczeń ekspor-
towych związanych z ogniskami ASF w Polsce. Wystę-
powanie ASF w Polsce pozostaje jednak istotną barierą 
dla dalszego wzrostu polskiego eksportu tego gatun-
ku mięsa.

Odbudowa pogłowia bydła mlecznego w kolejnych 

kwartałach z uwagi na wysokie ceny mleka będzie oddzia-

ływała w kierunku spadku podaży mięsa wołowego. Ogra-

niczenie podaży przy utrzymującym się wzroście popytu 

będzie oddziaływało w kierunku kontynuacji wzrostu ceny 

wołowiny. W okresie od stycznia do listopada 2016 r. wo-

lumen polskiego eksportu wołowiny zmniejszył się o 0,7% 

r/r wobec wzrostu o 17,5% w analogicznym okresie 2015 r. 

Na szczególną uwagę zasługuje wzrost udziału rynków 
spoza UE (m. in. Izraela, Bośni i Hercegowiny, oraz Tur-

cji) w strukturze geograficznej polskiego eksportu, co 
wskazuje na wyższą sprzedaż wołowiny pochodzącej  
z uboju rytualnego (koszernej i halal). Został on zaha-
mowany przez wprowadzony w 2013 r. zakaz uboju ry-
tualnego w Polsce. Przywrócenie jego legalności sprzy-
ja wzrostowi udziału krajów spoza UE w strukturze 
polskiego eksportu wołowiny. Cena skupu żywca wo-
łowego wyniosła w styczniu 6,31zł/kg (wzrost o 3,4% 
r/r). W tym samym czasie cena pasz dla bydła wyniosła 
1,41 zł/kg (wzrost o 1,6% r/r). W rezultacie relacja cen 
żywiec/pasza ukształtowała się w styczniu na poziomie 
4,48 wobec 4,40 przed rokiem, sygnalizując nieznacz-
ny wzrost opłacalności produkcji mięsa wołowego  
w ujęciu rocznym. Cena skupu żywca wołowego w Pol-
sce wyniesie ok. 6,40 zł/kg na koniec 2017 r. Wzrost 
odsezonowanej ceny mięsa wołowego w znacznym 
stopniu wynikać będzie z utrzymującego się silnego 
popytu zagranicznego przy jednoczesnym ogranicze-
niu podaży.

W Polsce wzrósł udział konsumpcji drobiu w spoży-
ciu mięsa ogółem (36,1 proc. w 2015 r. wobec 22,2 proc. 
w 2000 r.) i spadło znaczenie wołowiny (1,6 proc. wobec 
10,7 proc.) i wieprzowiny (55,2 proc. wobec 59,0 proc.). 
Wzrósł udział konsumpcji drobiu w spożyciu mięsa ogółem 

(36,1 proc. w 2015 r. wobec 22,2 proc. w 2000 r.) i spadło zna-

czenie wołowiny (1,6 proc. wobec 10,7 proc.) i wieprzowi-

ny (55,2 proc. wobec 59,0 proc.). Z jednej strony wynika ono  

z relatywnie niskiej ceny drobiu względem innych gatunków 

mięsa. Z drugiej strony wyższemu spożyciu drobiu sprzy-

ja rosnąca popularność zdrowego stylu życia i związany  

z nim zwiększony popyt na mięso białe. Wraz ze stopnio-

wym wzrostem zamożności polskiego społeczeństwa spo-

życie drobiu w Polsce nieznacznie przewyższy spożycie wie-

przowiny i wyniesie ok. 38 kg na mieszkańca. Od stycznia do 

listopada ub. r. wolumen polskiego eksportu drobiu zwięk-

szył się o 21,1% r/r wobec wzrostu o 17,7% w analogicznym 

okresie 2015 r. Cena skupu kurcząt wyniosła w styczniu 3,11 

zł/kg (spadek o 2,7% r/r), a cena indyków wyniosła 4,83 zł/

kg (spadek o 16,4% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla 

brojlerów ukształtowała się na poziomie 1,38 zł/kg (spadek 

o 2,8% r/r), a pasz dla indyków 1,43 zł/kg (wzrost o 0,7% r/r).  

W rezultacie w styczniu relacja cen żywiec/pasza wyniosła 

na rynku kurcząt 2,26 wobec 2,25 przed rokiem, a na rynku 

indyków 3,39 wobec 4,09 przed rokiem, wskazując na spa-

dek opłacalności produkcji kurcząt oraz indyków w ujęciu 

rocznym. W styczniu średnie ceny mięsa brojlerów w Polsce 

wyrażone w euro były o 37,5% niższe od średniej unijnej wo-

bec 36,5% w styczniu ub. r. Utrzymująca się wysoka konku-

rencyjność cenowa polskiego drobiu stanowi wsparcie dla 

jego eksportu.

Zgodnie z projekcjami FAO i OECD konsumpcja mię-
sa w latach 2015-2025 zwiększy się o 14,5%. Głównym 
źródłem jej wzrostu będzie wyższe spożycie drobiu 
(+16,6%). W efekcie jego udział w strukturze świato-
wej konsumpcji mięsa zwiększy się z 36,1% w 2015 r. 
do 36,8% w 2025 r. Spożycie najpopularniejszego ga-
tunku mięsa na świecie, jakim jest obecnie wieprzo-
wina, będzie rosło wolniej niż spożycie mięsa ogółem 
(+11,3%). W efekcie jego udział w strukturze spożycia 
mięsa na świecie zmniejszy się z 37,7% do 36,6%. Naj-
silniejszy ilościowy przyrost spożycia mięsa nastąpi  
w Azji, podczas gdy jego najwyższa dynamika zosta-
nie odnotowana w Afryce. Wynika to ze zwiększającej 
się populacji w krajach azjatyckich i afrykańskich przy 
jednoczesnym wzroście zamożności tamtejszych spo-
łeczeństw. W kontekście decyzji polskich eksporterów 
dotyczących kierunków ekspansji na szczególną uwa-
gę zasługują kraje charakteryzujące się zarówno wyso-
kim tempem wzrostu spożycia mięsa, jak i jego wyso-
kim bezwzględnym przyrostem.

Projekcje FAO i OECD wskazują, że struktura produkcji 

mięsa w Polsce zmienia się zgodnie z tendencjami obser-

wowanymi na świecie. Wsparcie dla takiej oceny stanowi 

utrzymujący się w ostatnich latach silny wzrost produkcji 

drobiu i wołowiny. Jednocześnie prognozowany wyraźny 

wzrost spożycia mięsa w Azji i Afryce, przy jego relatywnej 

stabilizacji w Europie wskazuje na przestrzeń dla znaczącej 

ekspansji polskich producentów na rynki poza UE, na któ-

re nadal trafia relatywnie niewiele polskiego eksportu mięsa 

(ok. 20% eksportu drobiu i wieprzowiny i ok. 13% ekspor-

tu wołowiny). Wskazuje to na wysokie prawdopodobień-

stwo wzrostu udziału krajów spoza UE w strukturze geo-

graficznej polskiego eksportu mięsa w kolejnych latach. 

[1]Prognoza  Credit Agricole w serwisie ekonomicznym „Agro mapa”

Źródło: Strefa inspiracji ARR

Struktura produkcji mięsa w naszym kraju zmienia się zgodnie z tendencjami obserwowanymi na świecie, a Polska jest kluczowym producentem mięsa w UE. W 2016 r. była 
największym producentem drobiu, 4. producentem wieprzowiny i 7. producentem wołowiny. Spożycie mięsa w Polsce w ostatnich latach charakteryzuje się niskim tempem wzro-
stu i w kolejnych latach nie należy oczekiwać jego przyspieszenia. W efekcie ekspansja na zagraniczne rynki jest nieuniknionym rozwiązaniem dla firm z branży mięsnej, które 
chcą szybko zwiększać sprzedaż. Obecnie w przypadku wołowiny eksport stanowi ponad 80% krajowej produkcji, drobiu prawie 40%, podczas gdy w przypadku wieprzowiny 
udział ten przekracza 20%. Duże znaczenie eksportu dla firm z polskiego sektora mięsnego wskazuje, że długoterminowe perspektywy globalnego popytu na mięso powinny być 
uwzględniane w ich strategiach.
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| Ubezpieczajmy siê u siebie |

Już za chwilę kończą się wakacje i rozpocznie się nowy rok szkolny. – Rodzice znowu  staną przed dylematem – jaki zakład ubezpieczeniowy wybrać, aby mieć 
pewność, że  ich dzieci są dobrze ubezpieczone, a  w razie nieszczęśliwego wypadku uzyskane świadczenie  będzie stanowiło odczuwalną rekompensatę dozna-
nego uszczerbku na zdrowiu i rzeczywistą pomoc finansową.

Najpopularniejszym ubezpieczeniem wśród dzieci  

i młodzieży jest szkolne  ubezpieczenie Następstw Nie-

szczęśliwych Wypadków. Większość Rodziców decydu-

je się na zawarcie takiej umowy ubezpieczenia w szkole, 

gdyż umowy grupowe są zazwyczaj najtańsze, a ich zawar-

cie najprostsze. Wiele zakładów ubezpieczeniowych posia-

da w swojej ofercie produkt przygotowany specjalnie dla 

uczących się dzieci i młodzieży. Często sądzi się, że jest to 

ubezpieczenie obowiązkowe. Choć nie jest to prawdą, trze-

ba przyznać, że to właśnie  ubezpieczenie zawierane jest 

masowo. Należy także  wspomnieć, że z każdej polisy Na-

stępstw Nieszczęśliwych Wypadków ubezpieczony  w ra-

zie zrealizowania się warunków odpowiedzialności zakładu 

ubezpieczeń otrzymuje pełne odszkodowanie, więc ma-

jąc ubezpieczenie  prywatne warto również ubezpieczyć 

dziecko w szkole w formie grupowej.

Przedmiotem ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkol-

nej są następstwa nieszczęśliwych wypadków polega-

jące na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powo-

dujące tzw. trwały uszczerbek lub śmierć ubezpieczonej 

osoby. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe, nie-

spodziewane zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrz-

ną, w następstwie którego ubezpieczona osoba wbrew 

swojej woli doznała trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju 

zdrowia lub zmarła. Przyczyna zewnętrzna to taka, któ-

ra ma swoje źródło na zewnątrz poza organizmem czło-

wieka np. upadek konaru drzewa na przechodzącą osobę, 

czy upadek na śliskiej powierzchni. Nie są nieszczęśliwym  

wypadkiem zachorowania, natomiast są nim,  zawał serca 

i udar mózgu, który wystąpił u ubezpieczonego w okre-

sie ubezpieczenia. Pełnym zakresem ochrony najczęściej 

objęte są wypadki jakim ubezpieczone osoby mogą ulec  

w czasie nauki, pobytu w szkole, w drodze do i ze szkoły, 

jak również w życiu prywatnym. Ochrona ubezpieczenio-

wa może obejmować również wypadki powstałe pod-

czas: wycieczek, kolonii, obozów i zielonych szkół. Zakresem 

ochrony objęte są zazwyczaj zdarzenia powstałe na tere-

nie kraju przez całą dobę jak również poza jego granicami 

z uwzględnieniem wyłączeń terytorialnych wskazanych dla 

poszczególnych zdarzeń.

W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia 

objętego ochroną ubezpieczeniową,  ubezpieczony ma 

obowiązek złagodzić skutki wypadku poprzez poddanie 

się opiece i zaleceniom lekarskim oraz niezwłocznie po-

wiadomić o wypadku zakład ubezpieczeń. Ubezpieczony 

powinien również przedstawić szczegółowo okoliczności 

wypadku, a w szczególności przekazać posiadaną doku-

mentację medyczną związaną z wypadkiem. W celu wy-

jaśnienia okoliczności wypadku konieczne jest  zwolnienie 

zakładów opieki zdrowotnej oraz lekarzy, u których się le-

czył z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wy-

rażenie zgody na udostępnianie dokumentacji z przebiegu 

leczenia.

Podstawowym świadczeniem, wypłacanym z tytu-

łu trwałego uszczerbku na zdrowiu  jest przy uszczerb-

ku w wysokości 100% oraz w wypadku śmierci, kwota 

odpowiadająca pełnej sumie ubezpieczenia. Natomiast  

w przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu - okre-

ślony procent sumy ubezpieczenia odpowiadający pro-

centowi trwałego uszczerbku na zdrowiu. Warto zauważyć, 

iż w przypadku ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków coraz rzadziej likwidacja szkód przebiega przy 

czynnym udziale komisji lekarskich, które po zakończeniu le-

czenia na podstawie badania ubezpieczonego oraz przed-

łożonej dokumentacji medycznej orzekają uszczerbek na 

zdrowiu, doznany na skutek nieszczęśliwego wypadku. Co-

raz powszechniejszym rozwiązaniem jest stosowanie tabel, 

w których od razu każdemu rodzajowi trwałego uszczerb-

ku na zdrowiu jest przyporządkowany konkretny procent 

sumy ubezpieczenia. Mechanizm wypłaty świadczeń  
z ubezpieczenia przy uszczerbkach częściowych, któ-
rych w praktyce występuje najwięcej, polega na tym, 
że suma ubezpieczenia mnożona jest przez ustalony  
w tabeli procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Niskie sumy ubezpieczenia, które dominują w szkolnych 

ubezpieczeniach Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 

prowadzą do rozczarowań związanych z wysokością przy-

znanych świadczeń, przykładowo bowiem, gdy mamy do 

czynienia z uszczerbkiem na zdrowiu na poziomie 1% przy 

sumie ubezpieczenia 5tys.zł przyznane świadczenie od-

szkodowawcze wyniesie tylko 50zł.

Nasze Towarzystwo przygotowało ubezpiecze-

nie „BEZPIECZNA SZKOŁA”, które jest  kompleksową  

i wszechstronną ofertą dobrowolnego ubezpieczenia za-

bezpieczającego przed finansowymi skutkami nieszczę-

śliwego wypadku, jaki może się zdarzyć przedszkolakom, 

uczniom, studentom oraz personelowi placówek oświato-

wych. Gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, zapewniamy 

wypłatę ubezpieczonemu następujących świadczeń:

• z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,

• z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 

 lub samobójstwa,  

• zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych 

 i wyrobów ortopedycznych,

• jednorazowe świadczenie ryczałtowe  z tytułu ukąszenia 

przez owady lub pogryzienia przez zwierzęta,

• jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu uciążliwości 

leczenia lub wystąpienia innych następstw,

• zasiłek z tytułu czasowej niezdolności do nauki w następ-

stwie nieszczęśliwego wypadku.

Warto zwrócić uwagę na wyjątkowość w naszej ofer-

cie w postaci jednorazowego świadczenia ryczałtowego 

z tytułu: ukąszenia przez owady, węże i pogryzienia przez 

zwierzęta oraz uciążliwości leczenia, a także zasiłek z tytułu 

czasowej niezdolności do nauki w następstwie nieszczęśli-

wego wypadku.

Chcąc umożliwić optymalną ochronę ubezpiecze-
niową przygotowaliśmy jeszcze szereg klauzul dodat-
kowych, o zakres których można za dodatkową opła-
tą rozszerzyć podstawową umowę ubezpieczenia tj.: 
dodatkowy miesiąc ochrony, uprawianie sportów eks-
tremalnych, zachorowanie na nowotwór złośliwy, po-

ważne zachorowanie, dzienne świadczenie szpitalne, 
zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie  Pol-
ski wskutek nieszczęśliwego wypadku, świadczenie  
z tytułu śmierci opiekunów prawnych ubezpieczonego 
wskutek nieszczęśliwego wypadku, świadczenie z tytu-
łu śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku  komuni-
kacyjnego oraz zwrot kosztów pogrzebu ubezpieczo-
nego. Warunkiem wypłaty świadczenia jest stwierdzenie 

zaistnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy 

wypadkiem, a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Łącz-

na wysokość świadczeń podstawowych wypłaconych  

w okresie ubezpieczenia nie może przekroczyć sumy ubez-

pieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków określonej 

w polisie.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa 

nieszczęśliwych wypadków  wyrządzonych między innymi : 

umyślnie , w wyniku rażącego niedbalstwa, w stanie po uży-

ciu: alkoholu, środków odurzających i substancji psychotro-

powych, podczas prowadzenia pojazdów bez wymaga-

nych uprawnień, błędów w sztuce lekarskiej, niepokojów 

społecznych, działań energii jądrowej oraz uprawiania spor-

tów ekstremalnych, chyba że umówiono się inaczej.

Stopień trwałego uszczerbku ustalany jest na podsta-

wie przedstawionej dokumentacji medycznej oraz „Tabe-

li norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdro-

wiu wskutek nieszczęśliwego wypadku” opracowanej  

i rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Medycyny 

Ubezpieczeniowej dostępnej w każdej jednostce tereno-

wej TUW „TUW” oraz na stronie internetowej, bez koniecz-

ności badania ubezpieczonego dziecka przez lekarza – 

orzecznika.

Dobrze jest pamiętać o zawarciu umowy, w ramach któ-

rej będzie możliwe uzyskanie świadczenia stanowiącego 

odczuwalną rekompensatę i rzeczywistą pomoc finanso-

wą dla ubezpieczonego. Warto więc wybrać ubezpieczenie  

z odpowiednio wysoką sumą ubezpieczenia, gdyż wyso-

kość przyznanego świadczenia jest ściśle z nią powiązana.

Zachęcając do skorzystania z oferty, zapraszamy  
do jednostek terenowych Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW” oraz do naszych Przedstawicieli, 
gdzie dopasujemy ochronę ubezpieczeniową oraz skład-
kę do Państwa potrzeb.

JPB

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne w Łodzi

ul. Swojska 4, 91-342 Łódź

tel. 42 640-68-53

e-mail: lodz@tuw.pl

 www.tuw.pl

UBEZPIECZENIE  
„BEZPIECZNA SZKOŁA”
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Poczciwy ziemniak
ŚWIEŻE I ZDROWE BO ZE ZJAZDOWEJ 

Ojczyzną ziemniaka jest Ameryka Południowa. Na nasz 

kontynent przywędrował w XVI, sprowadził tę roślinę Król 

Jan III Sobieski dla swojej małżonki Marysieńki. Początko-

wo ziemniaki traktowano jako roślinę ozdobną i leczniczą, 

a później stały się podstawą wyżywienia, ratując od głodu 

ubogą ludność wielu krajów. W Polsce ziemniaki są jedną 

z najbardziej rozpowszechnionych upraw, a wykorzysty-

wane są na wiele sposobów. 

Ziemniak w 75% składa się z wody, resztę stanowi su-

cha masa, a w niej 18,5% skrobia, 2% białka oraz 1,5% 

błonnika. Ziemniaki są bardzo dobrym źródłem składni-

ków odżywczych, zawierają magnez, potas, fosfor, żelazo, 

mangan, wapń oraz niską zawartość sodu – dzięki czemu 

mogą być spożywane przez osoby cierpiące na nadci-

śnienie. Ziemniaki nie zawierają cholesterolu, są wolne od 

nasyconych kwasów tłuszczowych, zawierają niewielką 

ilość tylko 2%, ale za to łatwo przyswajalnego, pełnowar-

tościowego białka oraz dużo błonnika. Ziemniaki są rów-

nież doskonałym źródłem witamin, zawierają witaminy 

D,E,K,B1,B3,B6, kwas foliowy oraz dużą ilość witaminy C.

 Najważniejszą częścią ziemniaka jest zgrubiały pęd 

podziemny zwany bulwą, natomiast cały nadziemny pęd 

jest trujący, ponieważ zawiera toksyczny składnik - solani-

nę, która powoduje zatrucia pokarmowe. Solanina wystę-

puje również w ziemniakach młodych - zielonych, niedoj-

rzałych oraz w starych - kiełkujących. Dlatego nie zaleca 

się spożywania takich ziemniaków lub należy je grubo 

obrać i gotować w dużej ilości wody, dzięki czemu część 

tej substancji się rozpuści.

 Ziemniaki uważane są za warzywo tuczące, ale 
nie końca jest to prawdą. Ziemniak sam w sobie jest 
rośliną niskokaloryczną 100 g ziemniaka dostarcza 
nam 77 kcal, natomiast po dodaniu do ziemniaków, 
sosu, masła, śmietany, skwarków, ziemniaki stają się 
prawdziwą bombą kaloryczną. Puree ziemniacza-
ne dostarcza nam ponad 90 kcal/100g, a ziemnia-
ki okraszone tłuszczem roślinnym 110 kcal. Jeszcze 
bardziej kaloryczne są dania w skład których wcho-

dzą ziemniaki, np. kopytka, placki ziemniaczane czy 
pyzy, jednorazowo mogą dostarczyć nawet 300-400 
kcal. Ważny jest również sposób ich przygotowania. 
Najzdrowsze, najmniej kaloryczne i lekkostrawne są 
ziemniaki gotowane na parze lub w mundurkach, 
przez co nie tracą tak dużo cennych składników od-
żywczych i witamin, głównie C. Ważna jest też dłu-
gość obróbki termicznej, im dłużej je gotujemy tym 
tracą więcej składników odżywczych. Dlatego zaleca 
się gotowanie ziemniaków w mundurkach ok. 15-20 
min w osolonej wodzie, by ograniczyć straty do mi-
nimum. Duże znaczenie ma sposób pokrojenia bulw 
– im większa powierzchnia będzie wystawiona na 
działanie temperatury, czyli im drobniejsze kawał-
ki, tym więcej witamin ulegnie zniszczeniu. Pamię-
tać też należy, aby ziemniaki obierać tuż przed goto-
waniem. Trzymane przez dłuższy czas w wodzie stają 
się prawie bezwartościowe. Ziemniaki można też piec  

folii aluminiowej, unikać należy smażenia, gdyż ziemniaki 

chłonąc duże ilości tłuszczu, stają się wysokokaloryczne  

ciężkostrawne.

Największy wybór ziemniaków przypada na wczesne 

lato. Młode ziemniaki zawierają mało skrobi i nie są syp-

kie. Im starsze tym są bardziej kaloryczne, ponieważ mają 

większą zawartość skrobi oraz są bardziej mączyste. Ja-

kość kulinarną odmiany wyraża smak, zapach oraz ciem-

nienie miąższu surowego i po ugotowaniu. Ciemnienie 

miąższu surowego (enzymatyczne) zależy od warunków 

uprawy, zbioru i przechowywania, ciemnienie gotowane-

go – od składu chemicznego bulwy oraz reakcji pomię-

dzy żelazem i kwasami organicznymi. Właściwości miąż-

szu (konsystencja, mączystość, wilgotność i struktura 

ziaren skrobi) są podstawą do wyodrębnienia typów ku-

linarnych i określenia przydatności konsumpcyjnej od-

mian:

typ A – sałatkowy (konsystencja zwięzła, nie mączyste 

– nie rozpadające się po ugotowaniu, wilgotne, delikatna 

struktura) w krajowym rejestrze są jedynie odmiany o po-

średnim typie AB, AB-B przydatne na sałatki, do zup, za-

piekanek (w plastrach), do przysmażania, dla tych, którzy 

lubią ziemniaki z wody zachowujące kształt;

typ B – wszechstronnie użytkowy (konsystencja dość 

zwięzła, lekko mączyste – średnio rozsypujące się po 

ugotowaniu, lekko wilgotne, dość delikatna struktu-

ra), odmiany o wszechstronnej przydatności kulinarnej,  

do ciasta ziemniaczanego (kluski) na frytki, zapiekanki,  

do gotowania w wodzie, na parze i w mundurkach;

typ C – mączysty (konsystencja dość miękka – rozsy-

pujące się po ugotowaniu, mączyste, sypkie, nieco suche, 

nieco szorstkie), w krajowym rejestrze są jedynie odmia-

ny o pośrednim typie B-BC i BC, przydatne do naturalne-

go puree, klusek ziemniaczanych, chipsy, pieczone ziem-

niaki.

Kulinarne propozycje:
Ziemniaki faszerowane boczkiem i anchois
Składniki: 10 listków szałwii, 10 sporych młodych 

ziemniaków, 4-5 łyżek oliwy, sól, 10 plastrów wędzonego 

boczku, 10 filecików anchois, 1-2 ząbki czosnku, skórka 

otarta z połowy cytryny.

Przygotowanie: Szałwie i ziemniaki myjemy, osusza-

my. W czubek każdego ziemniaka wbijamy obieracz-

kę do warzyw lub wąski nóż i wydrążamy otwór średni-

cy 1-1,5 cm. Skrapiamy ziemniaki oliwą i oprószamy solą.  

W każdy otwór wkładamy pakuneczek składający się  

z listka szałwii, anchois, plasterka czosnku i odrobiny skór-

ki cytrynowej. Owijamy ziemniaki boczkiem i układamy  

w natłuszczonej oliwą formie do pieczenia, wstawiamy do 

piekarnika nagrzanego do 200 0C i pieczemy ok. 60 min.  

W trakcie pieczenia 3-4 razy je przewracamy. Podajemy 

gorące z surówką z sałaty lodowej i pomidorów.

Przekąska z ziemniaków i śledzi
Składniki: 5 dużych ziemniaków z mundurków, 3-4 

pojedyncze płaty śledziowe, np. matiasy z zalewy z za-

lewy octowej lub oleju, 3 łyżki majonezu, 3 łyżki jogurtu 

typu greckiego, 3 łyżki posiekanego kopru, szczypta soli, 

czosnek

Przygotowanie: Ziemniaki pokroić w grubsze pla-

stry, odsączone płaty śledziowe w dzwonka. Wymieszać 

majonez z jogurtem, dodać koperek i czosnek z praski. 

Składniki dokładnie wymieszać. Układać „torciki”: plaster 

ziemniaka, dzwonek śledzia, odrobina sosu i plaster ziem-

niaków. Przed podaniem nieco schłodzić, polać sosem  

i udekorować koprem.

Smacznego!

 Zapraszamy na zakupy na ŁRH „Zjazdowa” S.A.

Źródło: www.biomedical.pl

RADA nr 9/2015

www.palcelizac.gazeta.pl

Solanum tuberosum L to prawidłowa botaniczna nazwa tej rośliny. Najczęściej używany jest synonim tej nazwy 
– ziemniak w innych rejonach Polski znany jako pyry, kartofle czy grule. 
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Stowarzyszenie 
Promocji Niewiesza 
i Okolic

Warto pomagać, warto robić coś dla innych, ale 

przede wszystkim warto pokazywać naszym dzieciom 

i wnukom, że polska wieś jest ich najpiękniejszym do-

mem. Dlatego członkinie naszego Stowarzyszenia 

współpracują z Ochotniczą Strażą Pożarną w Niewie-

szu, Lokalną Grupą Działania Podkowa, Starostwem Po-

wiatowym w Poddębicach, Gminą Poddębice, Urzędem 

Marszałkowskim w Łodzi, Poddębickim Domem Kultury 

i Sportu. Zależy nam na szeroko zakrojonej inicjatywie 

by mieć jak największe możliwości i dać je mieszkań-

com naszego regionu. Zależy nam również na promo-

cji naszych lokalnych tradycji, dlatego staramy się pre-

zentować nasze umiejętności oraz osiągnięcia również 

na zewnątrz, uczestnicząc w impre-

zach kulturalnych organizowanych  

w naszym regionie. Corocznie (od 

2011 roku) organizujemy „Spotka-

nia Wigilijne” na które udało nam się 

pozyskać finansowanie ze środków 

unijnych. Kolejną cykliczną imprezą  

w której uczestniczymy są „Smaki Zie-

mi Łódzkiej”, gdzie przygotowane 

przez nas potrawy cieszą się dużym 

zainteresowaniem zwiedzających. 

Każdej wiosny, przed Świętami Wiel-

kanocnymi jeździmy do Kościerzy-

na, aby pochwalić się swoimi umie-

jętnościami w przyrządzaniu potraw 

na wielkanocny stół. Od kiedy Starostwo Powiatowe 

w Poddębicach zaczęło organizować dożynki, zawsze 

aktywnie bierzemy w nich udział. Noc Świętojańska  

w Gajewnikach, organizowana corocznie przez LGD Pod-

kowa, to dla nas wyjazd z wiankiem na konkurs i z wian-

kami na głowach. Bliskie nam jest również działanie dla 

lokalnej społeczności, stąd przygotowujemy spotkania  

z okazji  „Dnia Kobiet”, zabawy sylwestrowe, pikniki ro-

dzinne z atrakcjami dla dzieci. Dla członkiń Stowarzy-

szenia i osób chcących poznać uroki naszego kraju or-

ganizujemy wycieczki krajoznawcze.  

W tym roku zwiedziliśmy Gnie-

zno i Biskupin, natomiast 2 września 

2017 r. będziemy zwiedzać Kraków- 

Kazimierz oraz Wadowice. Uważamy, 

że integracja środowiska wiejskie-

go poprzez takie wyjazdy to ważny 

element w życiu lokalnej społecz-

ności. Staramy się również propa-

gować działania proobywatelskie  

i same pozyskujemy środki unijne  

z których m.in. organizujemy warszta-

ty, a także szkolenia kulinarne. 

Dla Czytelników miesięcznika W NOWEJ ROLI  
przygotowałyśmy przepis na Galantynę z kurczaka 
na słono, która cieszyła się ogromnym powodze-
niem na „Smakach Ziemi Łódzkiej”.

Halina Walisiak

Prezes Stowarzyszenia Promocji Niewiesza i Okolic

Stowarzyszenie Promocji Niewiesza i Okolic powstało w czerwcu 2010 roku z inicjatywy mieszkanek Niewiesza. Zarejestrowane w sądzie w Łodzi dnia 28 czerwca 
2010 roku pod NR KRS 0000359700, swoją siedzibę ma w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewieszu Kolonii 53 Gmina Poddębice. Głównym celem statutowym 
Stowarzyszenia jest integracja środowiska wiejskiego, jego aktywizacja oraz wzbogacanie życia kulturalnego na wsi. 

GALANTYNA  Z  KURCZAKA  NA  SŁONO
Składniki:
Kurczak-1/2 szt.
Mielone-0,2kg
Jajka-3szt
Natka pietruszki-1 pęczek
Wątróbka-0,1kg
Cebula-0,1kg
Orzechy-0,05kg
Sól, pieprz, majeranek, papryka słodka

Przygotowanie
Kurczaka trybujemy ze skóry. Wątróbkę smażymy na 
maśle i dodajemy cebulę. Następnie dodajemy to do 
mięsa mielonego wraz z jajkami, orzechami i natką. 
Doprawiamy farsz i zawijamy w skórę. Wszystko 
owijamy folią aluminiową i pieczemy w temp. 180 
stopni przez 30min.

Smacznego!


